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 إطار مقترح لدور مراقب الحسابات فى تفعيل قواعد حوكمة الشركات 

   دراسة ميدانية -من منظور دراسة جودة المراجعة الداخلية  

 )*(  حمد شاهيناحمد اد. عبدالحميد 

 

 أوال اإلطار العام للبحث 

 

 دوافع ومشكلة البحث : 1/1

         

ضايا االنحراف المالى التى يكون لقد شهد العالم فى السنوات األخيرة العديد من ق     

حة لإلدارة العليا بمنشآت األعمال ، وما والسلطات الممنوعمادها البيانات المالية 

ترتب على ذلك من توجيه أصابع االتهام إلى اإلدارة العليا ومراقب الحسابات ومدى 

 تحملهم للمسئولية الجنائية عن تلك االنحرافات . 

 

من المنظمات والهيئات المهنية المتخصصة بإبراز دور اهتمت العديد ولقد      

ومراقب الحسابات فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات بما يضمن المراجع الداخلى 

 نزاهة أنظمة التقرير المالى والمحاسبى، ومالءمة أنظمة الرقابة الداخلية وخاصة

والمعايير  بالقوانين والعمليات وااللتزام ومراقبة التشغيل المتعلقة منها بإدارة الخطر

 . ( OECD,1999, Revised 2004, SOX,2002)  العالقة ذات

 

والتنمية  الل قيام منظمة التعاون االقتصادى ولقد توج هذا االهتمام من خ      

(OECD)  وتم  تعديلها عام  1999مبادئ أو قواعد حوكمة الشركات عام بإصدار

 : (OECD,2004)لتالية والتى تتضمن المبادىء أو القواعد ا،  2004

 .ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات -1

 حقوق المساهمين والوظائف الرئيسة لحقوق الملكية. -2

 المعاملة العادلة للمساهمين. -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فرع السادات ـ جامعة المنوفية.  -أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة ـ كلية التجارة  )*( 
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 دور أصحاب المصالح فى حوكمة الشركات. -4

 اإلفصاح والشفافية. -5

 مسئوليات مجلس اإلدارة. -6

أبرزت هذه المبادئ أهمية ودور كل من المراجع الداخلى ومراقب لقد و      

أنظمة الحسابات فى شأن ضمان نزاهة أنظمة التقرير المالى والمحاسبى ، ومالءمة 

والمبدأ  الرقابة الداخلية من خالل المبدأ الخامس الخاص باإلفصاح والشفافية،

 . السادس الخاص بمسئوليات مجلس اإلدارة

  

عام  Sarbanesــ  Oxley (SOX)الكونجرس األمريكى بإصدار قانون وقام       

قتهم فى بهدف حماية مصالح الفئات المستفيدة من التقرير المالى واستعادة ث 2002

م العديد من حاالت الفشل لمنشآت لبعد أن شهد العاوذلك مهنة المحاسبة والمراجعة ، 

المحاسبة والمراجعة فى الكشف عن التحريفات والغش المالى للعديد من الشركات 

 للطاقة وشركة  Enron ةاألمريكية الكبرى والتى أعلنت عن إفالسها مثل شرك

World Com  لالتصاالت. 

بالمزيد من المسئوليات على عاتق المراجع الداخلى فى  SOXلقد ألقى قانون و      

ة هذه ــشأن التحقق من أساليب الرقابة على التقرير المالى والتقرير عن كفاءة وفعالي

باإلضافة إلى  .( Brown & Pinello , 2007 ) اـــــاألساليب والعمل على تدعيمه

علية الرقابة امدى فعلى ير مراجعة منفصل ضرورة تأكيد مراقب الحسابات فى تقر

 الداخلية.

 

خلية كما اهتم معهد المراجعين الداخليين األمريكى بوظيفة المراجعة الدا      

باعتبارها أحد أهم المكونات األربعة لنموذج حوكمة الشركات ــ الموضوع بواسطة 

اجعة الداخلية كل من باإلضافة إلى المراتحاد المراجعين الداخليين ــ والذى يتضمن 

 .  (Allott, et al.,2007)لجنة المراجعة ، واإلدارة ، ومراقب الحسابات 

       

دليل قواعد ومعايير  2005المصرية عام أصدرت وزارة االستثمار ولقد       

أبعاد كفاءة وحوكمة الشركات ، والتى أبرزت دور إدارة المراجعة الداخلية ، 

دليل مبادئ حوكمة شركات  2006ت . ثم أصدرت عام واستقالل مراقب الحسابا
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قطاع األعمال العام ، والذى تم إعداده فى ضوء مبادئ حوكمة شركات قطاع 

عام  (OECD)األعمال العام التى أصدرتها منظمة التعاون االقتصادى والتنمية 

اإلفصاح ، والتى أبرزت دور المراجعة الداخلية والخارجية من خالل مبدأ  2005

 .( 2007) وزارة االستثمار، الشفافية و

 

حث تتمثل فى التوجه بعلى ما تقدم يرى الباحث أن أولى دوافع هذا ال وبناء        

من المتنامى نحو إلقاء المزيد من المسئوليات على عاتق مراقب الحسابات فى مصر 

الشركة خالل إلزامه بإبداء الرأى عن نتائج مراجعة تقرير اإلدارة عن مدى التزام 

بتطبيق مبادئ الحوكمة ، وعلى األخص أن يبدى بالرأى عن مدى وجود إدارة 

مراجعة داخلية فعالة تتمتع باالستقاللية عن باقى إدارات الشركة ومدى تطبيق 

لية تقارير هذه اإلدارة اعالمعايير المهنية الخاصة بالمراجعة الداخلية ، ومدى ف

         ارير هذه اإلدارةـية ومجلس اإلدارة تجاه تقالتنفيذودوريتها ، ورد فعل اإلدارة 

 ( .  2007 الهيئة العامة لسوق المال، )

 

الصادر  ) 610والدافع الثانى يتمثل فى قصور معيار المراجعة المصرى رقم       

بعنوان دراسة  610والمتوافق تماما مع معيار المراجعة الدولى رقم  2008عام 

إبداء ، من زاوية إرشاد مراقبى الحسابات فيما يتعلق ب ( عمل المراجعة الداخلية

من مراقبة جودة المراجعة الداخلية ، ومدى التزام المنشأة بأحكام الرأى عن كل 

بقواعد الحوكمة ، باإلضافة إلى  مالقانون والقواعد المنظمة لنشاطها ، ومدى االلتزا

 تقييم وتحليل المخاطر .

 

            260رقم اهتمام معيار المراجعة المصرى  ثل فىأما الدافع الثالث فيتم      

بعنوان   260والمتوافق تماما مع معيار المراجعة الدولى رقم  2008) الصادر عام 

بالجوانب  (االتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة

بإبداء  مفقط ، ودون االهتماعن القوائم المالية االنتقادى بإبداء الرأى الفنى المتعلقة 

ية كل من هيكل الرقابة الداخلية وإدارة اعلرأى مراقب الحسابات عن مدى كفاءة وف

  .المراجعة الداخلية
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والدافع الرابع يتمثل فى ندرة األبحاث العلمية التى تناولت دور مراقب       

مراجعة الحسابات فى تفعيل قواعد حوكمة الشركات من منظور دراسة جودة ال

الداخلية بمفهومها الشامل ، والذى ال يقتصر فقط على عوامل الجودة الخاصة 

والموضوعية واالستقالل والعناية المهنية ، بل تمتد لتشمل مراقبة الجودة  كفاءةبال

 علية التقارير واإلجراءات المصححة بواسطةاوتخطيط األنشطة وتحليل المخاطر وف

 .ابعة نتائج التقاريرالناجمة عن مت اإلدارة العليا

  

على ما تقدم تبدو المشكلة الرئيسية للبحث والتى تتبلور فى كيفية قيام مراقب  وبناء        

علية االحسابات بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة ، إلبداء الرأى الفنى عن مدى كفاءة وف

فى هذا إدارة المراجعة الداخلية ، فى ظل عدم توافر معيار شامل ومرشد للمراقب 

 :يةالشأن. ومن ثم يثير الباحث التساؤالت التال

 الدوليةوالهيئات  تحوكمة الشركات الصادرة عن المنظماــ هل أبرزت قواعد 1

والمحلية إرشادات لدور مراقب الحسابات فى مجال مراجعة جودة المراجعة 

 الداخلية؟

والدولى رقم ــ وهل يمكن االعتماد بشكل كامل على معيار المراجعة المصرى 2

 بشأن دراسة عمل المراجعة الداخلية لتفعيل تطبيق قواعد الحوكمة ؟ 610

الخاص باالتصال  260ــ ولماذا اقتصر معيار المراجعة المصرى والدولى رقم 3

مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة على تلك الموضوعات 

م المالية ، ودون التعرض لنتائج التحقق من القوائالمتعلقة بإبداء الرأى الفنى عن 

 دور المراجعة الداخلية فى هذا الشأن ؟

ــ وهل يمكن وضع إطار متكامل لدور مراقب الحسابات فى دراسة جودة 4

 المراجعة الداخلية لتفعيل قواعد الحوكمة ؟

 

 أهداف البحث :  1/2    

بما يسهم فى تحقيق األهداف يسعى الباحث إلى اإلجابة عن التساؤالت السابقة       

 التالية :

ــ إجراء دراسة تحليلية لقواعد حوكمة الشركات التى صدرت على المستويين 1

للوقوف على مدى إسهامها فى تفعيل دور مراقب الحسابات فى الدولى والمحلى 
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مجال الحوكمة من جهة ، ودراسة جودة المراجعة الداخلية من جهة أخرى . ودراسة 

ة معايير المراجعة المصرية والدولية فى تفعيل دور مراقب الحسابات مدى مالءم

 فى هذا الشأن .

ــ إجراء دراسة ميدانية من خالل استقراء فكر الممارسين لوظيفة المراجعة 2

اجعة ببيئة األعمال المصرية للوقوف على مدى الداخلية ومهنة المحاسبة والمر

ب الحسابات فى دراسة جودة المراجعة مالءمة جوانب اإلطار المقترح لدور مراق

 الداخلية .

 

 فروض البحث : 1/3

ض البحث ــ فى صورة فرض أهداف البحث قام الباحث بصياغة فرو يقلتحق      

 العدم ــ على النحو التالى :

بشأن المراجعين الداخليين مراقبى الحسابات وجوهرية بين آراء  قال توجد فرو  -1

 إدارة المراجعة الداخلية. لية وموضوعيةإجراءات التحقق من استقال

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -2

 إجراءات التحقق من كفاءة المراجعين الداخليين .

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -3

 جعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة .المرا التزامإجراءات التحقق من 

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -4

 إجراءات التحقق من مراقبة جودة المراجعة الداخلية .

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -5

 تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية .إجراءات التحقق من 

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -6

 إجراءات التحقق من دور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل المخاطر .

بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -7

 حقق من فاعلية تقارير إدارة المراجعة الداخلية .إجراءات الت
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بشأن مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين ال توجد فروق جوهرية بين آراء  -8

إجراءات التحقق من رد فعل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير 

 المراجعة الداخلية .

 

 حدود البحث :  1/4

ومعايير دراسة تحليلية لقواعد حوكمة الشركات  تتمثل حدود البحث فى إجراء      

بإبراز  والمعايير من زاوية مدى اهتمام تلك القواعدالمراجعة الدولية والمصرية 

ر يتوفودور المراجع الداخلى ومراقب الحسابات فى تفعيل قواعد الحوكمة ، 

 جودةإرشادات كافية لمراقب الحسابات لتصميم إجراءات المراجعة الالزمة لدراسة 

 .المراجعة الداخلية 

 

راء كل من  أكما اقتصر البحث على إجراء دراسة ميدانية الستطالع       

المراجعين الداخليين العاملين بعينة من شركات المساهمة المصرية المقيدة أسهمها 

كبرى الحسابات العاملين بعينة من  ىمراقب، وفى سوق األوراق المالية المصرية 

 والمراجعة المصرية . اتب المحاسبةكم

 

 أهمية البحث : 1/5

وزارة االستثمار المصرية للبحث أهمية خاصة فى مصر بعد أن صدر عن       

، ودليل مبادئ حوكمة شركات  2005دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات عام 

، وصدر عن الهيئة العامة لسوق المال المصرية  2006قطاع األعمال العام عام 

دليل تطبيق القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة فى مجال األوراق  2007عام 

المالية وغير المقيدة بالبورصة ، باإلضافة إلى اهتمام المنظمات الدولية ) كالبنك 

 الدولى ( بإعداد تقارير دورية عن نتائج تقييم حوكمة الشركات فى مصر . 

 

التحقق من جودة نظرا ألن ابات الحس ىكما أن للبحث أهمية خاصة لمراقب      

تضييق يسهم فى إبداء الرأى عن مدى مصداقية القوائم المالية ، والمراجعة الداخلية 

فجوة التوقعات بين مراقبى الحسابات وكافة األطراف المستفيدة من خدمات 
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سابات فيما يتعلق حالمراجعة من خالل البحث عن دور أوسع وأشمل لمراقب ال

 الحوكمة . قواعدام الشركات بن مدى التزبإبداء الرأى ع

 

 منهج البحث :  1/6

استقراء الكتابات من خالل ستقرائى اليعتمد البحث بصفة أساسية على المنهج ا      

السابقة فيما يتعلق بدور كل من المراجع الداخلى ومراقب الحسابات فى تطبيق 

ن المنظمات المهنية إجراء دراسة تحليلية لما صدر عوقواعد حوكمة الشركات ، 

فى تفعيل قواعد بإبراز دور مراقب الحسابات المعنية  الدولية والمحلية والهيئات

الداخلية  لممارسين لمهنة المراجعةاآراء  استطالعباإلضافة إلى  ،الحوكمة 

المقترح لدور مراقب الحسابات فى اإلطار عن مدى مالءمة فى مصر والخارجية 

وذلك بغية استنباط النتائج الكفيلة بالدور المرتقب  .اخلية دراسة جودة المراجعة الد

لمراقب الحسابات فى تفعيل قواعد حوكمة الشركات من منظور دراسة جودة 

 المراجعة الداخلية.

 

 خطة البحث : 1/7

لتحقيق أهداف البحث واختبار مدى صحة فروضه تم تقسيم بقية البحث على      

 النحو التالى:

 .وتحليل الدراسات السابقةا: عرض ـــثاني

 .تفعيل دور المراجعة الداخلية فى تطبيق قواعد حوكمة الشركات ا:ـــثالث

 .ا: تفعيل دور مراقب الحسابات فى مجال دراسة جودة المراجعة الداخليةـرابع

 خامسا: دراسة ميدانية عن إجراءات التحقق من جودة المراجعة الداخلية.       

 صيات البحث. سادسا: نتائج وتو       
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 عرض وتحليل الدراسات السابقة   :ثانيا

 

تناولت العديد من الدراسات دور المراجعة الداخلية فى تطبيق قواعد حوكمة       

الشركات بينما اتسمت الدراسات التى تناولت دور مراقب الحسابات فى تطبيق 

   اخلية بالندرةقواعد حوكمة الشركات من منظور دراسة جودة وظيفة المراجعة الد

فى هذا الشأن على الدراسات ، ويمكن عرض بعض أهم  ) فى حدود علم الباحث (

 النحو الموضح فيما يلى :

 

 الدراسات المعنية بدور المراجعة الداخلية فى تطبيق قواعد الحوكمة : 2/1

 

 : Myers & Gramling (2006)دراسة  2/1/1

مخاطر كأحد الجعة الداخلية فى إدارة هدفت الدراسة تحديد دور المرااست       

ر النسبى لقواعد حوكمة الشركات ، والوقوف على الواقع الفعلى لهذا يمجاالت التطو

الدور من خالل الدراسة الميدانية لعينة من المراجعين الداخليين بقطاع المؤسسات 

 واالتصاالت والمستشفيات ومؤسسات المالية والشركات الصناعية وشركات النقل

 التعليم الحكومى .

من أبرزها أن إدارة المخاطر هى إحدى وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج       

المسئوليات الرئيسة لإلدارة ، وأن األنشطة األساسية األكثر مالءمة لوظيفة 

 المراجعة الداخلية تتضمن كل من :

 .(Evaluating risk management processes) ــ تقييم مخاطر إدارة األعمال

 (Reviewing the management of key risks). الرئيسة المخاطر إدارة ــ فحص

 

 ( :2008دراسة عيسى ) 2/1/2

استهدفت الدراسة الوقوف على العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة        

الداخلية ، واختبار تأثير تلك العوامل على جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، والتحقق 

دورا إيجابيا فى تحسين جودة حوكمة الشركات فى  لتلك العواملليا مما إذا كان عم

 مصر.
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وقد خلصت الدراسة إلى أن جودة وظيفة المراجعة الداخلية وتحسين جودة       

 حوكمة الشركات يتأثران بشكل إيجابى بالعوامل التالية :

مستوى التعليمى والخبرة المراجعين الداخليين من خالل زيادة ال)كفاءة( ــ أهلية 1

موضوعية من خالل زيادة درجة ، وتحقيق ال المهنية ومستوى التدريب والتأهيل

 االستقالل.

ــ تحسين جودة أداء عمل المراجعين الداخليين من خالل وجود خطة مالئمة 2

للمراجعة الداخلية وبذل العناية المهنية الالزمة ودعم اإلدارة العليا بالموارد الالزمة 

 وفحص الجودة.

          ــ التفاعل الجيد لوظيفة المراجعة الداخلية مع باقى أطراف حوكمة الشركات3

من خالل تبادل المعلومات مجلس اإلدارة (  –لجنة المراجعة  –) مراقب الحسابات 

 الكافية والمالئمة فيما بينهم.

 

 :  .Coram , et al( 2008دراسة ) 2/1/3

كأحد  ) مدى قدرة وظيفة المراجعة الداخليةوقوف على استهدفت الدراسة ال      

ج عن تفى الكشف والتقرير عن الغش النا (دعامات تطبيق قواعد حوكمة الشركات 

 التالعب فى األصول . وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :

لى أن المنشآت التى تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية هى األكثر قدرة عــ 1

اكتشاف والتقرير عن الغش الناتج عن التالعب فى األصول ، من تلك المنشآت التى 

 ال تعتمد على المراجعة الداخلية.

لية فى عــ أن استخدام المصادر الداخلية فى وظيفة المراجعة الداخلية أكثر فا2

 اكتشاف والتقرير عن الغش من استخدام المصادر الخارجية بشكل كامل ألداء وظيفة

 المراجعة الداخلية.

 

  : Crowe chizek & company LLC (2008)دراسة  2/1/4

استهدفت الدراسة بيان دور المراجعة الداخلية فى دعم حوكمة الشركات من       

وقد خلصت   خالل تعزيز النزاهة وتحقيق التخطيط الجيد والمتقدم لبرنامج الحوكمة .
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فى  أساسيامراجعة الداخلية تؤدى دورا الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن ال

 مكونات حوكمة الشركات على النحو التالى :

ــ تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة واللجان من خالل المبادرة فى الموضوعات 1

المتعلقة بالحوكمة بتقديم أفكار بناءة عن إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر 

 األعمال للجنة المراجعة.

عدة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة على مساءلة العاملين بكل المستويات ــ مسا2

 اإلدارية ، وتقييم مدى ارتباط أخالقيات العاملين بعملية وضع األهداف وتقييم األداء.

ــ توصيل نتائج اختبارات اإلفصاح المالى والتشاور مع المدير المالى التنفيذى 3

خطر الرئيسة بالنسبة للمنشأة وعملياتها ، ة ، وتحديد مجاالت اليلألطراف المعن

 وتقييم مدى تحمل اإلدارات لمسئولياتها عن إدارة المخاطر.

 

الدراسات المعنية بدور مراقب الحسابات فى تطبيق قواعد الحوكمة من   2/2

 منظور دراسة جودة المراجعة الداخلية : 

 

 :  Desai , et al . (2005)دراسة  2/2/1

اسة وضع إطار مفاهيمى لتقييم مراقب الحسابات لوظيفة استهدفت الدر      

إلى عدة نتائج وقد خلصت الدراسة  .المراجعة الداخلية باستخدام مدخل الوظائف 

 أهمها ما يلى :

ــ أن الموضوعية تعد من أكثر العوامل السائدة فى تقييم جودة أو قوة وظيفة 1

 المراجعة الداخلية.

ال من ثقة مراقب الحسابات فى كفاءة وأداء عمل ــ عندما يكون هناك مستوى ع2

المراجعين الداخليين ، فإن جودة وظيفة المراجعة الداخلية تكون فى مستوى منخفض 

 جدا عندما ال تتوفر معلومات عن مستوى الموضوعية للمراجعين الداخليين.

داء ــ يستطيع مراقب الحسابات أن يعتمد بشكل كامل أو وثيق على العالقة بين أ3

العمل والموضوعية . لذلك عندما يجد مراقب الحسابات أن أداء عمل المراجعين 

أن المراجعين الداخليين يجب أن يكونوا على  رضفتسيالداخليين عال الجودة ، 

 من الموضوعية فى أداء مهامهم.درجة عالية 
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فإن  ــ عندما يتسم المراجعون الداخليون بدرجة عالية من الكفاءة والموضوعية ،4

مراقب الحسابات يدرك تماما جودة وظيفة المراجعة الداخلية حتى عندما ال تتوفر 

يتوقع مراقب الحسابات أداء العمل عن أداء عمل المراجعين الداخليين ، حيث أدلة 

 بجودة عالية من مراجع موضوعى وكفء.

 

 :  .Glover ,et al (2006)دراسة  2/2/2

تأثيرات المحتملة الستخدام خدمات المراجعة استهدفت الدراسة اختبار ال      

لمراقب الحسابات ، وذلك فى حالة ة أو االعتماد يقوثموالالداخلية على قرارات 

 ية.وجود مستويات مختلفة من المخاطر المالزمة واألحكام الشخص

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :      

تأدية وظائف لاستخدام خدمات الغير  فىل كبير ن مراقبى الحسابات يثقون بشكإــ 1

المخاطر  نالمراجعة الداخلية كبديل إلدارة المراجعة الداخلية فى المنشأة ، عندما تكو

 رهمأو تقدي همن على حكمون الداخليوالمراجعيعتمد مرتفعة أو عندما المالزمة 

 .ألداء مهام المراجعة الشخصى

المراجعة الداخلية فى المنشأة محل ى أنشطة ن اعتماد مراقبى الحسابات علإــ 2

لوظيفة المراجعة الداخلية من ناحية  المستمر المراجعة يتوقف على تقييمهم

 الموضوعية والكفاءة وإنجاز مهام المراجعة .

 

 :  Desai, et al.(2008)دراسة  2/2/3

لداخلية استهدفت الدراسة الوقوف على أنسب النماذج لتنظيم خدمات المراجعة ا       

والتى تشمل كل من : االعتماد على مراجع داخلى من الشركة محل المراجعة ، 

بين إدارة  ( partnership ) تب المحاسبة المستقلة ، والشراكةامكاالعتماد على أحد 

المراجعة  ( service provider )المراجعة الداخلية فى الشركة ومقدمى خدمة 

الحسابات من تحديد درجة االعتماد على وظيفة  حتى يتمكن مراقبوذلك ، الداخلية 

 فى سياق مراجعة القوائم المالية.المراجعة الداخلية 
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 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :       

 ةن المفاضلة بين نماذج تنظيم خدمات المراجعة الداخلية تعتمد على خمسإــ 1

 المهارات التقنية تقييم الخطر الكلى ، ، اءةالكف،  الموضوعية مقاييس للجودة وهى :

( Technical Skills )  لإلدارةإمكانية الخضوع ، و ( Likelihood of 

acquiescing to management )   . 

ــ عدم وجود اختالف بين نماذج تنظيم خدمات المراجعة الداخلية فيما يتعلق 2

كفة االعتماد على مكاتب المحاسبة الكفاءة والمهارات التقنية ، بينما ترجح  ىبمقياس

المستقلة أو الشراكة بين إدارة المراجعة الداخلية فى الشركة ومقدمى خدمة المراجعة 

الخضوع لإلدارة ، فى حين ترجح إمكانية الموضوعية و ىالداخلية فيما يتعلق بمقياس

ييم الخطر كفة االعتماد على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة فيما يتعلق بمقياس تق

 الكلى.

 

 :  Cohen, et al. (2009)دراسة  2/2/4

استهدفت الدراسة الوقوف على الخبرات المكتسبة لمراقبى الحسابات فى        

تفاعلهم مع لجان المراجعة ومجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية فى فترة ما بعد قانون 

Sarbanes – Oxley ( SOX ) ، راقبى الحسابات باإلضافة إلى اختبار قدرات م

       الحالى فى عمل منهج فعال لإلنذار المبكر الشركات فى ضوء هيكل حوكمة

(An effective monitoring approach)  يساعد فى التقرير عن المشاكل

 المحاسبية المتوقعة وإخضاعها للفحص.

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :      

، وهذا   SOXأقوى مما كانت عليه فى بيئة ما قبل قانون ن حوكمة الشركات إــ 1

تطور إيجابى بالنسبة لمراقبى الحسابات بتعاونهم مع لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة 

 والمراجعين الداخليين.

ن حوكمة الشركات أدت فى حاالت كثيرة إلى نجاح اإلدارة فى تحقيق جودة  إــ 2

 اخلية بمعاونة المراجع الداخلى. التقارير المالية وسالمة الرقابة الد
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من خالل قيام المراجع  SOXــ تطورت وظيفة المراجعة الداخلية فى ظل قانون 3

لية نظام الرقابة الداخلية بما يضمن سالمة عالداخلى بدور هام فى تقييم كفاءة وفا

 التقارير المالية.

 

 :  Desai, et al. (2010)دراسة  2/2/5

حسين البحث فى تقييم المراجعة الداخلية بواسطة تطوير استهدفت الدارسة ت      

نموذج تقييم المراجعة الداخلية بالنظر إلى العالقات المتداخلة بين العوامل المحددة 

والمستخدمة بواسطة مراقب الحسابات فى تقييم جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، 

 .الموضوعيةو مهامأداء الو الكفاءةالجودة فى كل من  وحددت الدراسة عوامل

 وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ما يلى :      

ــ أن جودة حوكمة الشركات أثرت فى تقييم وظيفة المراجعة الداخلية ، واستخدم 1

المنفذة استجابة اإلطار المقترح فى المساعدة على تحديد أعمال المراجعة الخارجية 

 اسبى على الشركات العامة األمريكيةمجلس اإلشراف المح ومعايير SOXلقانون 

(PCAOB) . 

ى يجب تنفيذه بواسطة أو حجم عمل المراجعة الخارجية الذــ أظهرت النتائج نطاق 2

نازعات ممراقب الحسابات باالعتماد على جودة وظيفة المراجعة الداخلية وحجم ال

مراقب  والتحكم فى التكاليف أو التعويضات المحتملة التى يمكن أن يتعرض لها

 الحسابات.

أداء مهام بالموضوعية و ــ أن األدلة المرتبطة بجودة حوكمة الشركات فيما يتعلق3

االتصال ،  عدد ومدة المقابالت مع لجنة المراجعةكل من :المراجعة الداخلية تشمل 

معرفة ، درجة استقالل المديرين ، و بين إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة

 عة باألمور المالية.لجنة المراج

       

وبناء على ما تقدم يمكن للباحث عرض أهم النتائج المستخلصة من تحليل       

 الدراسات السابقة فيما يلى :

ــ اهتمت الدراسات المعنية بدور المراجعة الداخلية فى تطبيق قواعد الحوكمة 1

ظم الدراسات على أن معاتفقت بإبراز عوامل الجودة الخاصة بالمراجعة الداخلية ، و
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تلك العوامل يمكن حصرها فى ثالث عناصر وهى الكفاءة والموضوعية وأداء مهام 

 المراجعة الداخلية.

 

المعنية بتقييم مراقب الحسابات لوظيفة المراجعة الداخلية  ــ اهتمت الدراسات2

بعوامل الجودة الخاصة بتلك الوظيفة والتى تم حصرها أيضا فى ثالث عناصر 

 ة وهى الكفاءة والموضوعية  وأداء مهام المراجعة الداخلية.رئيس

 

قضية من يتولى مهام المراجعة  - بصفة خاصة -ارت بعض الدراسات األجنبية ـ أث3

، حيث تنحصر نماذج تنظيم خدمات المراجعة الداخلية مابين إدارة الداخلية 

المحاسبة المستقلة ، أو المراجعة الداخلية فى المنشأة ، أو االعتماد على أحد مكاتب 

 قيام شراكة بين إدارة المراجعة الداخلية فى المنشأة ومقدمى خدمة المراجعة الداخلية.

( See: Desai, et al.,2008, Prawitt, et al., 2009, Munro and 

Stewart,2009 , Brandon,2010 ).                                                        

عوامل  ةددت بعض هذه الدراسات مقاييس جودة المراجعة الداخلية فى خمسوح     

المهارات التقنية ، وإمكانية تقييم الخطر الكلى ، وهى: الموضوعية ، الكفاءة ، 

 الخضوع لإلدارة.

 

احث أهمية تفعيل دور مراقب الحسابات فى مجال تطبيق ومما تقدم يرى الب      

ر دراسة جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، فى قواعد حوكمة الشركات من منظو

محاولة لحصر مقاييس الجودة التى يمكن للمراقب أن يستخدمها فى إتمام إجراءات 

المراجعة الخاصة بوظيفة المراجعة الداخلية ، وبما يسهم فى إعداد الدراسة الميدانية 

ما  ذااخلية ، وهلإلطار المقترح لدور مراقب الحسابات فى دراسة جودة المراجعة الد

  حث فى الجزء التالى.اه البيوضح
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 الشركات ثالثا : تفعيل دور المراجعة الداخلية فى تطبيق قواعد حوكمة

 

 عرف مجلس معايير المراجعة الداخلية التابع لمعهد المراجعين الداخليين     

،  لالمراجعة الداخلية بأنها نشاط استشارى وتأكيد موضوعى ومستق األمريكى

إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها. وتساعد المنشأة على إنجاز أهدافها بغرض 

وتحسين فعالية كل من إدارة المخاطر والرقابة بواسطة أساليب منهجية منظمة لتقييم 

 .(IASB,2004)كمة العمليات ووح

Internal auditing is an independent, objective assurance and 

consulting activity designed to add value and improve an 

organization’s operations. It helps an organization accomplish 

its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to 

evaluate and improve the effectiveness of risk management, 

control, and governance processes.                                             

                                                                                 

وهذا ما أكده أيضا دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر ــ الصادر عام       

ظم لتقييم وسائل ونظم وإجراءات ــ بأن المراجعة الداخلية تهدف إلى وضع ن 2005

إدارة المخاطر فى المنشأة ولتطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم . ويتم وضع 

راسة للمخاطر التى تواجه المنشأة ، على جراءات بناء على تصور وداإلنظم وتلك ال

أن يستعان فى ذلك بآراء وتقارير مجلس اإلدارة ومراقبى الحسابات ومديرى 

. ويقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوى إلى مجلس اإلدارة المنشأة

طها ولجنة المراجعة عن مدى التزام المنشأة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشا

 ( . 2007وبقواعد الحوكمة ) وزارة االستثمار ، 

 

ويقع على عاتق إدارة المراجعة الداخلية عبء تقييم عملية الحوكمة فى المنشأة       

      محل المراجعة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ، وذلك وصوال لألهداف التالية

 ( : 2007الهيئة العامة لسوق المال ،) 

 اعد السلوك والقيم المناسبة فى المنشأة.تدعيم قوــ 1
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 علية أداء إدارة المنشأة والمساءلة التنظيمية فيها.اــ التأكد من ف2

علية الرقابة للمستويات اإلدارية المناسبة اــ تبليغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر وف3

 فى المنشأة.

لمراجعين الداخليين لية بين اإلدارة واعــ تنسيق األنشطة وتوصيل المعلومات بفا4

 والخارجيين وإدارة المنشأة.

 

تحديد نطاق عمل المراجعة  610وقد تناول معيار المراجعة المصرى رقم       

الداخلية والذى يعتمد على حجم المنشأة وهيكلها ومتطلبات اإلدارة ، ويشمل هذا 

 ( : 2008) وزارة االستثمار ،  أو أكثر مما يلى  االنطاق واحد

بعة أعمال الرقابة الداخلية من خالل فحص الضوابط ، ومتابعة تشغيلها وتقديم ــ متا

 التوصيات لتحسينها.

ــ فحص المعلومات المالية والتشغيلية ويمكن أن يشمل ذلك فحص السبل المستخدمة 

 لتحديد وقياس وإعداد التقارير بشأن تلك المعلومات واالستفسارات المحددة وتبويبها.

وفاعليتها ويشمل ذلك عناصر  اللعمليات وكفاءته ةى االقتصاديــ فحص الجدو

 الرقابة غير المالية.

ــ فحص مدى االلتزام بالقوانين واللوائح والمتطلبات الخارجية األخرى وسياسات 

 اإلدارة وتوجيهاتها وغير ذلك من المتطلبات الداخلية األخرى.

 

ركات الخاص بمسئوليات مجلس ويتضمن المبدأ السادس من مبادئ حوكمة الش      

 اتلية ممارساعوالتى من بينها مراقبة ف اإلدارة ، ضرورة تأدية العديد من الوظائف

الحوكمة وإدخال التعديالت الالزمة ، وضمان نزاهة أنظمة التقرير المالى 

رقابة ، والمحاسبى للمنشأة ، بما فى ذلك المراجعة المستقلة ، ومالءمة أنظمة ال

األنظمة المتعلقة بإدارة الخطر ومراقبة التشغيل والعمليات وااللتزام  وعلى األخص

 .  ( OECD, 2004 )بالقوانين والمعايير ذات العالقة

       

ويتضح للباحث مما تقدم أهمية دور المراجع الداخلى فى مجال حوكمة       

ردت الشركات ، من خالل الربط بين اختصاصات إدارة المراجعة الداخلية كما و

، وتفويض مجلس اإلدارة لبعض  610بمعيار المراجعة الدولى والمصرى رقم 
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ه داخل ؤيتم إجرا ىصالحياته لتلك اإلدارة باعتبار أن المراجعة الداخلية نشاط تقييم

 المنشأة كخدمة لها.

 

هذا باإلضافة إلى ان جودة وظيفة المراجعة الداخلية وارتباطها بمتابعة أعمال       

وفحص المعلومات المالية والتشغيلية ، يسهم بشكل فعال فى مساعدة  الداخليةالرقابة 

مراقب الحسابات على تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة الخارجية ، 

وتحديد مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية وتقييمها وتصميم وأداء 

جاالت الشك المهنى عند تخطيط وتنفيذ مزيد من إجراءات المراجعة ، وتخفيض م

 عملية المراجعة .

 

لكل من المراجعة الداخلية والخارجية العوامل ولقد حددت المعايير المهنية       

الضرورية لضمان جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، فحددت نشرة معايير المراجعة 

 ية على أنها تشملوامل جودة وظيفة المراجعة الداخلع (AICPA , 1991) 65رقم 

 ما يلى:

 .  ( Competence ) الكفاءة -

 .  ( Objectivity ) الموضوعية -

 .   ( Work performance ) أداء المهام -

 

راجعين الداخليين عوامل جودة وظيفة المراجعة مبينما حددت معايير معهد ال      

العناية الالزمة  وبذل (Proficiency)الداخلية فى االستقالل والموضوعية والبراعة 

(IIA , 2003b)   . 

 

وقد ورد بديل إدارة المخاطر اإلستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة       

البريطانية أن المراجعين الداخليين ينبغى أن يراجعوا مدى تعرف المديرين وأعضاء 

م علية نظاامجلس اإلدارة على مخاطر الشركة وتقييمهم وإدارتهم لها ، وأن يراقبوا ف

الرقابة الداخلية الذى تم استحداثه لمواجهة المخاطر الهامة ) نقال عن : حماد ،  

2005. ) 



18 
 

 

 

 

 

 

 

متسقة مجموعة وقد اتسع نطاق عوامل جودة وظيفة المراجعة الداخلية ليشمل       

وهى االستقالل التنظيمى والموضوعية والتأهيل المهنى وبذل من المعايير المهنية 

تهدف هذه ، وئمة ومراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية العناية المهنية المال

المعايير إلى وضع المبادئ األساسية التى تعبر عما يجب أن تكون عليه ممارسة 

المراجعة الداخلية ، وتوفير إطار يحكم أداء أنشطة المراجعة الداخلية التى يمكن أن 

ة إمكانية دألداء ، وزياتضيف قيمة للمنشأة ، ووضع أساس يمكن استخدامه لتقييم ا

 ( .  2007المنشأة ) الهيئة العامة لسوق المال ،  اتتحسين عملي

        

المراجعة جودة دراسة قيام مراقب الحسابات بويتضح للباحث مما تقدم أهمية       

بما يسهم فى تحقيق المصداقية  حوكمة الشركات لتفعيل تطبيق قواعد، الداخلية 

، وتحقيق الشفافية لكافة يق فجوة التوقعات فى المراجعة للقوائم المالية وتضي

المعامالت المالية وعمليات الشركة وإجراءات المحاسبة والمراجعة المالية             

( Duffy,2004 ) هذا ما يتناوله الباحث فى الجزء التالى . ، و 
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 المراجعة الداخلية  جودةرابعا : تفعيل دور مراقب الحسابات فى مجال دراسة 

 

، المجاالت التى 2008الصادر عام  610رقم  المصرى تناول معيار المراجعة        

يجب على مراقب الحسابات مراعاتها عند تفهم أنشطة المراجعة الداخلية لتحديد 

مخاطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى القوائم المالية وتقييمها وتصميم وأداء مزيد 

 وتتضمن هذه المجاالت ما يلى : مراجعة.من إجراءات ال

ـ موقع أنشطة المراجعة الداخلية فى الهيكل التنظيمى للمنشأة وتأثير هذا على 1

موضوعيتها. ودراسة أية قيود أو محاذير تفرضها اإلدارة على أعمال المراجعة 

بحرية كاملة لالتصال  ما يتعلق منها بتمتع المراجع الداخلى وخصوصاالداخلية 

 راقب الحسابات.بم

ـ طبيعة ومدى المهام المكلفة بها المراجعة الداخلية وما إذا كانت اإلدارة تستجيب   2

 لتوصيات المراجعة الداخلية وكيفية توثيق ذلك.

، ىـ ما إذا كان يتم أداء العمل بواسطة أفراد تلقوا التدريب الفنى والمهنى الكاف3

، ويتم اإلشراف على عمل المساعدين  ولديهم المهارة الالزمة كمراجعين داخليين

 وتوثيقه بصورة مالئمة. هوفحص

ألعمال المراجعة الداخلية يتم ق يـ ما إذا كان التخطيط واإلشراف والفحص والتوث4

بصورة مناسبة  ، ودراسة مدى وجود أدلة المراجعة الكافية والمالئمة وبرامج العمل 

 وأوراق العمل.

غير عادية اكتشفت بواسطة المراجع الداخلى قد تم أو أمور  استثناءاتأن أى ـ 5

 معالجتها بشكل مناسب.

 

قد حدد مقاييس  610رقم  أن معيار المراجعة المصرى تقدم ويتضح للباحث مما       

والتقييم بواسطة مراقب جودة المراجعة الداخلية التى يجب ان تخضع للفحص 

الواجبة . والكفاءة والعناية المهنية  الحسابات فى االستقالل والموضوعية وأداء المهام

المراجعة الداخلية فى فحص وتقييم  مراقب فىالدور المعيار لم يوضح بينما 

 المجاالت التالية :
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والذى يجب أن يتم  ، ـ مراقبة جودة المراجعة الداخلية عن طريق التقييم الخارجى 1

لمراجعة ، محل ابشكل دورى بواسطة أشخاص مؤهلين ومستقلين عن المنشأة 

وبحيث ال يوجد تعارض فى المصالح لدى فريق الفحص الخارجى من حيث الشكل 

 والمضمون.

ها التزاممدى التزام المنشأة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها ، ومدى ـ 2

مة ، وقيام لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة وكبقواعد الح

 تها ، ومدى توثيق ذلك بواسطة لجنة المراجعة.ادرالداخلية وكفاءتها وق

ـ تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بكل من : تجاوزات اإلدارة ألنظمة الرقابة 3

الداخلية ، افتقار المنشأة لألفراد أو الخبرات الالزمة نتيجة إدخال التكنولوجيا الجديدة 

غوط التنافسية المحلية ، تزايد الضفى إعداد وتشغيل البيانات لنظم المعـلومات 

 لالستثماراتوعدم تقدير القيمة المتوقعة  والعالمية ، القضايا القانونية والتشريعية ،

 .االستثماراتفى المستقبل نتيجة قيام المنشأة بالتوسع الضخم والسريع فى أوجه 

 

والتى يجب على ) كمة وبموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوفيما يتعلق       

 فقد وردت بمعيار المراجعة المصرى( كمة وب تبليغها إلى المسئولين عن الحالمراق

 ، ولعل من أبرزها ما يلى : 260رقم 

ـ اختيار أو تغيير السياسات والممارسات المحاسبية الهامة والتى لها أو قد يكون لها 1

 تأثير على القوائم المالية.

مطالبات قضائية قائمة مثل مخاطر  ـ التأثير المتوقع على القوائم المالية من أية2

 والتى تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية.

والتى تزيد الشك فى  معينةـ حاالت عدم التأكد الهامة المتعـلقة بأحداث وظروف 3

 .راالستمرامدى قدرة المنشأة على 

 كمة بالمنشأة مثل نقاط الضعفوالمسئولين عن الح اهتماماتـ أى موضوعات تثير 4

نزاهة اإلدارة ومدى ضلوع اإلدارة  ى حول مدفى نظم الرقابة الداخلية والتساؤالت 

 فى حوادث غش.

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

أنه  260رقم ر المراجعة المصرى معيا ويتضح للباحث من خالل دراسة وتحليل      

لمراقب الحسابات تتعلق بتصميم إجراءات معينة لتحقيق ات دشارلم يتضمن أى إ

كمة بالمنشأة محل المراجعة ، ومسئولين عن الحأهداف خاصة باهتمامات ال

وخصوصا فيما يتعلق بمدى كفاءة هيكل الرقابة الداخلية فى المنشأة ومدى إحكامه ، 

عن باقى إدارات المنشأة ،  باالستقالليةومدى وجود إدارة مراجعة داخلية فعالة تتمتع 

لية تقارير إدارة عدى فاوم ر المهنية الخاصة بالمراجعة الداخلية،يومدى تطبيق المعاي

تقارير اإلدارة تجاه  سالمراجعة الداخلية ودوريتها ورد فعل اإلدارة التنفيذية ومجل

 اإلدارة. ههذ

 

مة دور مراقب الحسابات حيث ورد بمبدأ اإلفصاح كوقد أبرزت قواعد الحو      

، والشفافية ضرورة إجراء مراجعة سنوية من قبل مراجع مستقل كفء ومؤهل 

والمساهمين حول مدى عدالة ض تقديم تأكيد موضوعى خارجى لمجلس اإلدارة بغر

 ونعرض المركز المالى وأداء المنشأة فى كافة جوانبها الهامة وأن يكون المراجع

مسئولين أمام المساهمين ، وأن يتحملوا المسئولية أمام المنشأة فيما يتعلق بممارسة 

 .(OECD,2004) مهمة المراجعةوبذل العناية المهنية الواجبة فى أداء 

 

بين وظائف  االرتباطأوجه  Rittenberg & Covaleskiولقد حدد كل من       

، حيث أكدا على ان تلك الوظائف تركز على تحسين المراجعة الداخلية والخارجية 

بما يؤدى إلى اتساع الدور المهنى للمراجعة الداخلية وظيفة إدارة المخاطر 

 ،مكن زيادة تقديم الخدمات الخاصة بواسطة مراقب الحسابات، حيث ي والخارجية

   بينما يعد الخطر والقيمة المضافة من أكثر المناطق أهمية بالنسبة للمراجع الداخلى 

 (( POP, et al., 2005 . 

 

ومن ثم يستطيع مراقب الحسابات تقييم مخاطر الرقابة ومخاطر االكتشاف بناء       

يس جودة المراجعة الداخلية ، حيث يمكن للمراقب االعتماد على فحصه وتقييمه لمقاي

على النتائج المستخلصة من مهام المراجعة الداخلية فى حالة التحقق من جودة وظيفة 

 .  ( PCAOB,2007 )المراجعة الداخلية 
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الباحث جوانب اإلطار المقترح لقيام مراقب الحسابات  حضووبناء على ما تقدم ي       

( والذى يتضمن 1رقم ) الشكل التالى من خاللالمراجعة الداخلية ، جودة بدراسة 

ثمانية مقاييس للجودة ، وهى التى ستخضع للفحص والتقييم بواسطة المراقب من 

 من خالل خالل تصميمه إلجراءات المراجعة المالئمة للتحقق من تلك المقاييس

 العناصر التالية:

 ع باالستقاللية والموضوعية.ــ مدى وجود إدارة مراجعة داخلية تتمت1

 ــ مدى توافر الكفاءة للمراجعين الداخليين.2

 ــ مدى التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة.3

 ــ مراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية.4

 ــ كفاءة تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية.5

 وتحليل المخاطر. ــ دور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم6

 ــ فاعلية تقارير إدارة المراجعة الداخلية ودوريتها.7

 ــ رد فعل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير المراجعة الداخلية من 8

 .متابعة نتائج التقاريرخالل 

 

عن   ر، وما صدوقد قام الباحث من خالل استقـراء أدبيات الفكر المراجعى       

بتحديد إجراءات الفحص والتقييم المتعلقة بجوانب والهيئات المتخصصة ،  المنظمات

اإلطار المقترح للتحقق من جودة المراجعة الداخلية، والتى سيتم عرضها من خالل 

 الدراسة الميدانية .
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 ( 1شكل رقم ) 

 الداخليةرح لدور مراقب الحسابات فى دراسة جودة المراجعة اإلطار المقت

 

 

 

 

 

 

 

 جودة المراجعة الداخلية 

 

قواعد  

حوكمة 

 كات الشر

 

 ية االستقالل

 والموضوعية

 
 الكفــاءة 

 

العناية 

المهنية 

  الواجبة
 مراقبة الجودة 

 
تخطيط  

 األنشطة 

 
تقييم وتحليل  

 المخاطر 

 
فاعلية تقارير  

 المراجعة
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 عن إجراءات التحقق من  : دراسة ميدانية خامسا

 جودة المراجعة الداخلية 

 

 

فكر مراقبى الحسابات والمراجعين تهدف الدراسة الميدانية إلى استقراء      

ات للوقوف على مدى الداخليين بشأن إجراءات التحقق التى يقوم بها مراقب الحساب

جودة المراجعة الداخلية ، فى ضوء مقاييس الجودة الموضحة بالشكل السابق رقم 

والموضوعية ، الكفاءة ، العناية المهنية الواجبة ،  االستقاللية( والتى تتضمن : 1)

، المراجعة مراقبة الجودة ، تخطيط األنشطة ، تقييم وتحليل المخاطر ، فاعلية تقارير

 . نتائج التقاريرمتابعة و

 

تحليل والباحث طبيعة تلك الدراسة  يتناولولتحقيق الهدف من الدراسة الميدانية      

 ، وهذا ما يوضحه العرض التالى . النتائج واختبار فروض البحث 

 

 : واختبار االعتمادية لمتغيرات الدراسة طبيعة الدراسة الميدانية 5/1

      

عينة الدراسة ، وطريقة تجميع البيانات ، واألساليب يتضمن هذا الجزء مجتمع و     

 ، واختبار االعتمادية لمتغيرات الدراسة.اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات 

 

 مجتمع وعينة الدراسة :  5/1/1

 

 من فئتين :مجتمع الدراسة يتكون      

الخاصة  والمراجعة األولى : وتضم مراقبى الحسابات العاملين بمكاتب المحاسبة

 المصرية.

الثانية : وتضم المراجعين الداخليين العاملين بشركات المساهمة المصرية المقيدة 

 المصرية .المالية أسهمها فى سوق األوراق 

وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة من المجموعة األولى )عينة مراقبى الحسابات(       

والمراجعة برى مكاتب المحاسبة بعدد مائة مفردة تم اختيارها بطريقة حكمية من ك

)عينة المراجعين  المصرية ، بينما تم تحديد حجم عينة الدراسة من المجموعة الثانية
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بعض القطاعات الصناعية والخدمية بعدد مائة مفردة تم اختيارها من  الداخليين(

 .( 1) ملحق رقم  المصرية فى سوق األوراق المالية المقيدةلشركات ل

ن استمارة من قوائم االستقصاء المستلمة من يستثالث وتم استخدام عدد  هذا وقد      

 نيتسع وست، بينما تم استخدام عدد  %63المجموعة األولى ، وبنسبة استجابة قدرها 

استمارة من قوائم االستقصاء المستلمة من المجموعة الثانية ، وبنسبة استجابة قدرها 

 .   وهى نسب تصلح للتمثيل اإلحصائى ، 69%

 

 طريقة تجميع البيانات :    5/1/2

 

وتحقيق الهدف من الدراسة تم تجميع البيانات الالزمة الختبار فروض البحث      

والتى اعتمد عليها الباحث (  2) ملحق رقم عن طريق قائمة االستقصاء الميدانية 

استقراء فكر مراقبى الحسابات كوسيلة رئيسة لجمع البيانات األولية بغية 

مراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق التى يقوم بها مراقب الحسابات وال

 . للوقوف على مدى جودة وظيفة المراجعة الداخلية

 

 وتجدر اإلشارة إلى أن إعداد قائمة االستقصاء قد مر بعدد من المراحل وهى :      

والهيئات الكتابات السابقة وما صدر عن المنظمات المهنية المتخصصة استقراء  -1

، بغية حصر كافة الجوانب التى يمكن أن تتضمنها قائمة المعنية بمعايير المراجعة 

 االستقصاء ، ومن ثم تم إعداد قائمة استقصاء  مبدئية .

الممارسين ألعمال المراجعة تم عرض القائمة المبدئية على عدد محدود من  -2

اية ومالءمة  األسئلة الواردة ، بغية التأكد من مدى كفالداخلية ومراقبى الحسابات 

 بالقائمة . 

إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها النهائية ، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه  -3

نتيجة المقابالت الشخصية ، حيث تمت عمليات حذف وإضافة لبعض األسئلة وإعادة 

 Open )صياغة البعض اآلخر . كما روعى فى تصميم القائمة أن تكون من النـوع 

– Ended Questions )  إلعطاء المستقصى منه المرونة الكافية إلبداء أى

 . إجراءات تحقق مراقب الحسابات من جودة المراجعة الداخليةمالحظات بشأن 
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مقاييس تناولت  ثمانية أسئلةوقد تضمنت قائمة االستقصاء فى شكلها النهائى           

اقب الحسابات ان يعتمد عليها فى إتمام جودة المراجعة الداخلية التى يمكن لمر

، وتم ترتيب أسئلة القائمة بما يسهم فى اختبار فروض إجراءات التحقق المناسبة 

 البحث .   

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات: 5/1/3  

 

بعد إجراء عمليات الترميز الالزمة لكافة متغيرات الدراسة الواردة بقائمة       

الستقصاء، سوف يتم إدخال وتشغيل البيانات من خالل الحاسب اآللى باستخدام ا

 .  SPSSمجموعة البرامج اإلحصائية الجاهزة المسماة

فسوف  فروض البحث ، ات المجمعة وحتى يمكن اختبار البيانونظرا لطبيعة      

 : على ما يلى يعتمد الباحث

 : Mann – Whitney Uار اختبـــــــــــــــ -1

مراقبى  لمعرفة ما إذا كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بينيستخدم و      

جراءات تحقق األهمية النسبية إلالحسابات والمراجعين الداخليين فيما يتعلق بدرجة 

مراقب الحسابات من جودة المراجعة الداخلية فى إطار مقاييس الجودة الثمانية التى 

 المقترح إلجراءات التحقق .حددها الباحث عند عرض اإلطار 

 

 : البسيط االنحدارأسلوب تحليل  -2

ويستخدم لقياس مدى تأثر مقياس الجودة المحدد كمتغير تابع بكل عامل منفصل      

، باستخدام معامل التحديد )كمتغير مستقل ( من العوامل المؤثرة فى مقياس الجودة 

R Square  ير التابع .فى تفسير التغير أو التباين فى المتغ   

 

ســتخدام أســاليب التحليــل اإلحصــائى الوصــفى مثــل الوســط الحســابى المــرجح  ا -3

األهميـة النسـبية إلجـراءات التحقـق المسـتخدمة فـى تقيـيم جـودة لوقوف علـى مـدى ل

لقيـاس درجـة التشـتت فـا أراء المستقصـى  ، واالنحراف المعيارى المراجعة الداخلية

 اردة بقائمة االستقصاء.منهم لكل عبارة من العبارات الو
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وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث قد اعتمد على مقياس ليكرت الدرجى ذى النقاط         

( ثم أربع هام جداوتبدأ من خمس نقاط ) األهمية النسبية الخمسة لتحديد درجات 

(  و تنتهى  قليل األهمية( ونقطتين )متوسط األهميةوثالث نقــــــاط )( هامنقـــــــاط )

 ( .عديم األهميةبنقطة واحــــدة )

 

 اختبار االعتمادية لمتغيرات الدراسة:  5/1/4

 

ستخدمة فى مفيما يلى نتائج اختبار االعتمادية /الثبات للمقاييس ال يتناول الباحث       

من خالل ( Cronbach’s Alpha ) الدراسة ، وذلك باستخدام اختبار ألفا كرونباخ 

باعتباره ،   Alpha Correlation Coefficient )) لفامعامل االرتباط أأسلوب 

داللة فا تقييم درجة التناسق (  Reliability ) أكثر أساليب تحليل االعتمادية

الداخلا بين بنود المقياس الخاضع لالختبار . حيث يستخدم للتأكد من اتساق متغيرات 

لمجموعة الواحدة ، الدراسة مع بعضها البعض ، من خالل ارتباط المتغيرات داخل ا

وارتباط كافة المتغيرات ببعضها البعض ، وذلك للتأكد من إمكانية توظيفها على نحو 

والثقة  لالعتماديةمتكامل لحل المشكلة البحثية ،  وذلك باالعتماد على اختبار ألفا 

(Alpha Test)  . 

 

 0,6 نومن المتعارف عليه إحصائيا  أن إحصائية االختبار يجب أال تقل ع       

(Ellison, et al.,2009)  ( معامل االرتباط ألفا 1رقم )التالى ويوضح الجدول

كرونباخ لمتغيرات الدراسة، حيث يتضح أن درجة االرتباط الكلية سواء على 

، بالشكل   0,6ال تقل عن  ، مستوى المجموعة الواحدة ، أو مستوى كافة المتغيرات

 %95تغيرات الدراسة وذلك بدرجة ثقة قدرها الذي يعكس توافر االعتمادية والثقة بم

بالشكل الذي يدعم الثقة فا متغيرات الدراسة ويؤكد صالحيتها لمراحل التحليل 

 التالية .  
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 (1جدول رقم  )

 لمتغيرات الدراسة Cronbach’s Alphaقيمة معامالت 
 

 

 رــالمتغي

 Cronbach’s Alpha  معامل ارتباط

 مراقب الحسابات

(1) 

 داخلى مراجع

(2) 

 0,9546 0,7216 المقياس الكلا     

X1 0,8347 0,6098 االستقاللية والموضوعية 

X2 0,7894 0,6074 الكفاءة 

X3 0,7398 0,6017 العناية المهنية الواجبة 

X4 0,6509 0,7379 مراقبة الجودة 

X5 0,8826 0,6217 تخطيط األنشطة 

X6 0,7951 0,7993 تقييم وتحليل المخاطر 

X7 0,7584 0,9432 فاعلية تقارير المراجعة 

X8 0,7983 0,6259 متابعة نتائج التقارير 
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 حليل النتائج واختبار الفروض : ت 5/2

 

 يتناول الباحث فى هذا الجزء عرض أهم ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائى       

، علما بأن نتائج البحث  لبيانات الدراسة الميدانية ، وذلك الختبار مدى صحة فروض

واالنحراف المعيارى  التحليل اإلحصائى الوصفى باستخدام الوسط الحسابى المرجح

أظهرت األهمية النسبية لجميع إجراءات التحقق المستخدمة فى تقييم جودة المراجعة 

تشتت فا أراء المستقصى منهم لكل عبارة من العبارات ، وعدم وجود الداخلية 

 . (3)بملحق رقم  كما يتضح  ة االستقصاءالواردة بقائم

 

والموضوعية إلدارة المراجعة  ية أهمية إجراءات التحقق من االستقالل 5/2/1

 الداخلية :

 

مراقبى يقضى الفرض األول للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء       

ضوعية المراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من استقاللية وموالحسابات و

 Mann-Whitney Uإدارة المراجعة الداخلية . والختبار هذا الفرض تم استخدام 

Test  وأسلوب تحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد ،R Square .   

 

( 2رقم ) التالى جدولالالموضحة  باإلحصائى  نتائج التحليل أهم وتشير       

 ا يلى :إلى م Mann-Whitney Uباستخدام اختبار 

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية إجراءات التحقق  ىــ اتفاق رؤية مراقب1

والموضوعية إلدارة  يةالتالية والتى ينفذها مراقب الحسابات لمعرفة درجة االستقالل

 المراجعة الداخلية :

ة أو لجنة موقع إدارة المراجعة الداخلية فى الهيكل التنظيمى وتبعيتها لمجلس اإلدار -أ

 المراجعة .

ان يحتوى الدليل المعتمد من مجلس اإلدارة على تحديد أهداف وصالحيات  -ب

الحرية مع ، ومسئوليات إدارة المراجعة الداخلية ، وموقعها فى الهيكل التنظيمى 

 الكاملة فى االتصال بلجنة المراجعة ومراقب حسابات الشركة . 
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 (2جدول رقم )

 مية التحقق من وجود إدارة مراجعة داخلية تتمتع باالستقاللية والموضوعيةأه 

 

 إجراءات التحقق من 

ود إدارة مراجعة داخلية تتمتع باالستقاللية  وج

 والموضوعية

رمز  

 المتغير

            التحديدمعامل 

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 

المراجعين 
 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

موقع إدارة المراجعة الداخلية فى الهيكل    -1

أو لجنة   التنظيمى وتبعيتها لمجلس اإلدارة

 المراجعة.

x101 0,540 0,139 - 0,883 0,377 

فحص الدليل المعتمد من مجلس اإلدارة  -2

والخاص بإدارة المراجعة الداخلية والذى  

 يتضمن :

     

أهداف وصالحيات ومسئوليات إدارة   -

 المراجعة الداخلية . 
x102 0,001 0,137 - 1,521 0,128 

فى الهيكل   موقع إدارة المراجعة الداخلية -

 التنظيمى.
x103 0,570 0,298 - 1,030 0,303 

تمكين المراجعين الداخليين من الحصول   -

 على المعلومات التى يحتاجونها. 
x104 0,044 0,090 - 3,109 0,002 

الوصول غير المشروط للسجالت والموارد   -

 المالية . 
x105 0,304 0,347 - 4,181 0,000 

هم عالقة بالنشاط  ن ل االتصال باألفراد الذي -

   محل المراجعة  
x106 0,001 0,231 - 4,206 0.000 

الحرية الكاملة فى االتصال بلجنة المراجعة   -

 ومراقب حسابات الشركة . 
x107 0,011 0,504 - 1,608 0,108 

االستفسار عن مدى احتواء خطة المراجعة   -3

 على أى قيد على نطاق المراجعة الداخلية . 
x108 0,030 0,404 - 1,712 0,087 

االستفسار عن مدى إبالغ اإلدارة العليا بأى   -4

قيود على نطاق المراجعة الداخلية ، بما يمنع  

 إدارة المراجعة الداخلية من تحقيق أهدافها .  

x109 0,531 0,401 - 5,716 0,000 

فحص الخطط المعتمدة ألعمال المراجعة   -5

ى علم  ومدى االنحراف عنها وأسباب ذلك ومد

مجلس اإلدارة باالنحرافات الهامة عن هذه  

 الخطط . 

x110 0,005 0,564 - 0,557 0,578 

فحص المعلومات المتاحة عن أى إخطارات   -6

من المراجعين الداخليين عن وجود تضارب فى  

 المصالح وما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.  

x111 0,131 0,485 - 1,100 0,271 

ر توزيع المراجعين  التحقق من تغيي -7

الداخليين على العمليات بصفة دورية كلما كان  

 ذلك ممكنا . 

x112 0,358 0,330 - 3,221 0,001 

التحقق من عدم قيام إدارة المراجعة  -8

الداخلية بالشركة بتصميم أنظمة العمل أو 

 وضع اإلجراءات التنفيذية ألعمال الشركة . 

x113 0,023 0,565 - 5,013 0,000 
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االستفسار عن مدى احتواء خطة المراجعة على أى قيد على نطاق المراجعة  -ج

 الداخلية .

فحص الخطط المعتمدة ألعمال المراجعة ومتابعة نتائج تنفيذها ، وأى إخطارات  -د

 عن وجود تضارب فى المصالح .  

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما تقدم ،        

للمتغيرات السبعة وهى  0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueن إحيث 

X101, X102, X103, X107, X108, X110, X111  . 

 

همية ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعين الداخليين فيما يتعلق بمدى أ2

إجراءات التحقق التالية والتى يقوم بها مراقب الحسابات لمعرفة درجة االستقاللية 

 والموضوعية إلدارة المراجعة الداخلية :

ان يحتوى الدليل المعتمد من مجلس اإلدارة على تمكين المراجعين الداخليين من  -أ

للسجالت الحصول على المعلومات التى يحتاجونها ، مع الوصول غير المشروط 

 والموارد المالية ، واالتصال باألفراد الذين لهم عالقة بالنشاط محل المراجعة .

االستفسار عن مدى إبالغ اإلدارة العليا بالقيود على نطاق المراجعة الداخلية ،  -ب

والتحقق من تغيير توزيع المراجعين على العمليات بصفة دورية ، وعدم المشاركة 

 أو وضع اإلجراءات التنفيذية ألعمال الشركة .فى تصميم أنظمة العمل 

ن     إوقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث       

P-Value  للمتغيرات الستة وهى  0,05أقل منX104, X105, X106, X109, 

X112, X113  . 

 

( باستخدام 2رقم ) لسابقا جدولالوتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  ب      

                 التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة إلى أسلوب تحليل االنحدار البسيط 

( X101 , X102 , ….X113 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

        R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X1) االستقاللية والموضوعية 

للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح  %57و  %0,1لعينة مراقبى الحسابات ما بين 
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 %56,5و  %9لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square قيمة معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض األول للبحث )فرض العدم( والذى يقضى       

 توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن بأنه ال

إجراءات التحقق من استقاللية وموضوعية إدارة المراجعة الداخلية ، وذلك على 

الرغم من اختالف رؤية العينتين بشأن أهمية بعض إجراءات التحقق التى يجب أن 

د اختالف ذى داللة إحصائية بين يقوم بها مراقب الحسابات . حيث تأكد عدم وجو

رؤية العينتين فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق لمقياس 

أكبر من  P-Valueن إ ، حيث  (X1)الجودة الخاص باالستقاللية والموضوعية 

 ( .3كما يتضح من الجدول التالى رقم ) 0,05

 (3جدول رقم )

 مقاييس جودة المراجعة الداخلية

 العدد  عينة الدراسة  مقاييس الجودة 
متوسط  

 االرتب
 Z ويتنى  –مان 

P – value    

 مستوى الداللة و

X1 

 االستقاللية والموضوعية

 63,68 63 مراقب حسابات 
1,996,000 - 0,813 

0,416 

 69,07 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 

X2 

 الكفاءة

 82,25 63 مراقب حسابات 
1,181,000 - 4,573 

0,000 

 52,12 69 مراجع داخلى  دال احصائى 

X3 

 العناية المهنية الواجبة 

 65,97 63 مراقب حسابات 
2,140,000 - 0,154 

0,877 

 66,99 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 

X4 

 مراقبة الجودة

 70,70 63 مراقب حسابات 
1,909,000 - 1,214 

0,225 

 62,67 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 

X5 

 تخطيط األنشطة

 69,75 63 مراقب حسابات 
1,969,000 - 0,939 

0,348 

 63,54 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 

X6 

 تقييم وتحليل المخاطر

 68,80 63 مراقب حسابات 
2,082,500 - 0,665 

0,506 

 64,40 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 

X7 

 فاعلية تقارير المراجعة

 74,63 63 سابات مراقب ح 
1,661,000 - 2,348 

0,019 

 59,07 69 مراجع داخلى  دال احصائى 

X8 

 متابعة نتائج التقارير

 67,13 63 مراقب حسابات 
2,134,000 - 0,184 

0,854 

 65,93 69 مراجع داخلى  غير دال احصائى 
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 أهمية إجراءات التحقق من كفاءة المراجعين الداخليين : 5/2/2

 

قضى الفرض الثانى للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى ي      

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من كفاءة المراجعين 

،   Mann-Whitney U Testالداخليين . والختبار هذا الفرض تم استخدام 

   . R Squareوأسلوب تحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد 

 

( باستخدام 4وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

 (4جدول رقم )

 أهمية التحقق من كفاءة المراجعين الداخليين

 

 إجراءات التحقق من  

 توافر كفاءة المراجعين الداخليين 

رمز  

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  

 الحسابات

عينة 
المراجعين 

 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

فحص سياسات التعيين وتدريب الموظفين   -1

القائمين بأعمال المراجعة الداخلية وخبرتهم  

 ومؤهالتهم المهنية . 

x201 0,632 0,497 - 1,048 0,295 

نة إدارة المراجعة  االستفسار عن مدى استعا -2

الداخلية بمستشارين مؤهلين ومتخصصين فى  

مجاالت مثل: المحاسبة ، االقتصاد ، التمويل ،  

اإلحصاء ، معالجة البيانات إلكترونيا ، الهندسة ،  

الضرائب ، والقانون ، وفق ما تستدعى الحالة عند  

 القيام بأعمال المراجعة .  

x202 0,239 0,542 - 3,111 0,002 

      ناقشة المراجعين الداخليين للوقوف على: م -3

مدى محافظتهم على كفاءتهم وقدراتهم المهنية  -

 والفنية من خالل التطوير والتعليم المستمر . 
x203 0,622 0,517 - 3,111 0,002 

مدى تعرفهم على التطورات والمتغيرات الحديثة  -

فى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الداخلية  

 راءاتها وأساليبها . وإج

x204 0,458 0,707 - 3,906 0,000 

مدى توافر الخبرة أو المعرفة عن الشركة من   -

 النواحى الفنية واإلدارية والمالية.  
x205 0,458 0,460 - 7,757 0,000 
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ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية  فحص المراقب 1

تدريب الموظفين القائمين بأعمال المراجعة الداخلية وخبرتهم لسياسات التعيين و

ومؤهالتهم المهنية . حيث ال توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، 

 .   ( X201 )لهذا المتغير  0,05أكبر من مستوى المعنوية  P-Valueحيث أن 

         

ن الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعي2

إجراءات التحقق التالية والتى يقوم بها مراقب الحسابات لمعرفة مدى توافر الكفاءة 

 للمراجعين الداخليين :

 االستفسار عن مدى استعانة إدارة المراجعة الداخلية بأعمال خبراء خارجيين . -أ

هتمام بالتعليم المستمر ومتابعة مناقشة المراجعين الداخليين للوقوف على مدى اال -ب

 التطورات فى معايير المحاسبة والمراجعة ، والمعرفة بأوجه نشاط الشركة .

وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرات األربعة وهى 0,05أقل من X202, X203, X204, 

X205ع ذلك االختالف إلى اتفاق رؤية العينتين على المتغير األول          . وقد يرج

( X201 )  .المرتبط بسياسات التعيين والتدريب والخبرة والمؤهالت المهنية 

 

( باستخدام 4وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

درة المتغيرات المستقلة منفردة                  أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى ق

( X201 , X202 , ….X205 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

لعينة مراقبى  R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X2 الكفاءة) 

يمة معامل للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح ق %63,2و  %23,9الحسابات ما بين 

لتلك  %70,7و  %46لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square التحديد 

 المتغيرات .  

 

ونظرا لوجود اختالف ذى داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن فيما يتعلق       

، على اعتبار  ( X2 )بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق لمقياس الكفاءة 

، فإنه يمكن رفض  ( 5/2/1) راجع :  3جدول رقم الب 0,05أقل من  P-Valueأن  

الفرض الثانى للبحث والقبول بالفرض البديل والذى يشير إلى وجود فروق جوهرية 
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بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من كفاءة 

 المراجعين الداخليين . 

 

 قق من التزام المراجعين الداخليين بالعناية المهنية:أهمية إجراءات التح 5/2/3

 

يقضى الفرض الثالث للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من التزام المراجعين 

-Mannاستخدام والختبار هذا الفرض تم الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة . 

Whitney U Test      وأسلوب تحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد ،

R Square .   

 

( باستخدام 5وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

اخليين بشأن أهمية تحقق المراقب ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الد1

من ان تخطيط أعمال المراجعة الداخلية يتم فى إطار تحديد كل من نطاق العمل 

الالزم لتحقيق أهداف المراجعة ، ودرجة الصعوبة واألهمية النسبية لمجاالت 

 علية إجراءات إدارة المخاطر.االفحص ، ومدى كفاءة وف

العينتين على أهمية قيام مراقب الحسابات بالتحقق هذا باإلضافة إلى اتفاق رؤية       

من أن تقارير المراجعة الداخلية تتضمن تحديد ما إذا كانت اإلجراءات الرقابية يجب 

تدعيمها لتقليل احتماالت التالعب مستقبال ، وتصميم اختبارات مراجعة للمساعدة فى 

أعمال المراجعة  اكتشاف وجود تالعب مماثل مستقبال. وكذلك التحقق من توثيق

 الداخلية من خالل دراسة مدى وجود أدلة للمراجعة الداخلية وبرامج للعمل.

ن  إوقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث       

P-Value  للمتغيرات الستة وهى  0,05أكبر من مستوى المعنويةX301, X302, 

X303, X306, X307, X309  . 
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 (5جدول رقم )

 أهمية التحقق من التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة

 

 إجراءات التحقق من 

 التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة 

رمز  

 المتغير

             معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 

مراقبى  

 الحسابات

نة عي

المراجعين 

 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

التحقق من ان تخطيط أعمال المراجعة   -1

 الداخلية يتم فى إطار االعتبارات التالية:
 

  

  

 x301 0,038 0,077 نطاق العمل الالزم لتحقيق أهداف المراجعة.  -
- 0،490 0,624 

درجة الصعوبة واألهمية النسبية لمجاالت   -

 الفحص. 
x302 0,039 0,281 

- 0،775 0,438 

 x303 0,039 0,449 مدى كفاءة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر.  -
- 1,844 0,065 

 x304 0,433 0,294 مدى كفاءة وفعالية اإلجراءات الرقابية.  -
- 3,422 0,001 

احتمال وقوع أخطاء جوهرية أو غش أو عدم   -

 التزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعة. 
x305 0,289 0,428 

- 2,282 0,023 

التحقق من ان تقارير المراجعة الداخلية تؤكد   -2

قيام المراجعين الداخليين بتقييم جميع الحقائق  

 التى تم التوصل إليها من خالل قيامهم بما يلى: 

   
  

تحديد ما إذا كانت اإلجراءات الرقابية يجب  -

 تدعيمها لتقليل احتماالت التالعب مستقبال. 
x306 0,348 0,052 

- 1,951 0,051 

تصميم اختبارات مراجعة للمساعدة فى اكتشاف   -

 وجود تالعب مماثل مستقبال. 
x307 0,172 0,364 

- 0,727 0,467 

المساعدة فى تنمية قدرات ومهارات المراجع   -

 الداخلى فى اإللمام بكافة صور التالعب مستقبال. 
x308 0,038 0,345 

- 2,572 0,010 

وثيق أعمال المراجعة الداخلية  التحقق من ت -3

 من خالل: 
   

  

دراسة مدى وجود أدلة للمراجعة الداخلية   -

 وبرامج للعمل. 
x309 0,172 0,555 

- 0,488 0,626 

 x310 0,348 0,315 دراسة أوراق العمل بإدارة المراجعة الداخلية.  -
- 3,667 0,000 
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لداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعين ا2

 إجراءات تحقق مراقب الحسابات مما يلى :

ان تخطيط أعمال المرجعة يتم فى إطار تحديد مدى كفاءة وفعالية اإلجراءات  -أ

الرقابية ، واحتمال وقوع أخطاء جوهرية أو غش أو عدم التزام بالسياسات 

 واإلجراءات الموضوعة.

لية تتضمن المساعدة فى تنمية قدرات ومهارات ان تقارير المراجعة الداخ -ب

 المراجع الداخلى فى اإللمام بكافة صور التالعب مستقبال.

 دراسة أوراق العمل بإدارة المراجعة الداخلية.  -ج

وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرات  0,05أقل منX304, X305, X308, X310 . 

 

( باستخدام 5وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  

( X301 , X302 , ….X310 ) ير التابع فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغ

 R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X3) العناية المهنية الواجبة 

للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح  %43,3و  %3,8لعينة مراقبى الحسابات ما بين 

 %55,5و  %5,2لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square قيمة معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض الثالث للبحث )فرض العدم( والذى يقضى       

بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن 

إجراءات التحقق من التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة ، وذلك 

عينتين بشأن أهمية بعض إجراءات التحقق التى يجب  على الرغم من اختالف رؤية ال

أن يقوم بها مراقب الحسابات . حيث تأكد عدم وجود اختالف ذى داللة إحصائية بين 

رؤية العينتين فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق لمقياس 

 0,05أكبر من  P-Valueن إ، حيث  (X3)الجودة الخاص بالعناية المهنية الواجبة 

 .( 5/2/1) راجع :  3الجدول رقم كما يتضح من 
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 أهمية إجراءات التحقق من مراقبة جودة المراجعة الداخلية: 5/2/4

 

يقضى الفرض الرابع للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

المراجعة الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من مراقبة جودة 

، وأسلوب   Mann-Whitney U Testالداخلية . والختبار هذا الفرض تم استخدام 

  . R Squareتحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد 

( باستخدام 6وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

 (6م )جدول رق

 أهمية التحقق من مراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية
 

 إجراءات التحقق من  

 مراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية 
رمز  

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
المراجعين 
 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

      تحقق فيما يتعلق بالتقييم الداخلى: إجراءات ال -أ

مالحظة عملية الفحص الدورى لفريق   -1

 المراجعة.
x401 0,387 0,250 - 1,556 0,120 

الوقوف على قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية   -2

 بمراقبة عملية الفحص الداخلى. 
x402 0,157 0,445 - 3,059 0,002 

 x403 0,181 0,088 - 2,419 0,016 قال. ان فريق المراجعة مؤهال ومست -3

تقييم تقارير الفحص الداخلى وما اتخذ بشأنها   -4

 من إجراءات. 
x404 0,688 0,272 - 0,631 0,528 

      إجراءات التحقق فيما يتعلق بالتقييم الخارجى:  -ب

ان التقييم الخارجى ألعمال المراجعة يتم   -1

وحدة  بواسطة أشخاص مؤهلين ومستقلين عن ال

 محل المراجعة. 

x405 0,578 0,245 - 1,640 0,101 

انه ال يوجد تعارض فى المصالح لدى فريق   -2

 الفحص الخارجى من حيث الشكل والمضمون.  
x406 0,507 0,371 - 1,146 0,252 

فحص وتقييم التقارير المكتوبة بواسطة فريق   -3

 الفحص الخارجى. 
x407 0,538 0,482 - 0,236 0,814 

ان الفحص الخارجى يتم بشكل دورى خالل   -4

 سنوات.  5-3فترة تتراوح بين 
x408 0,762 0,290 - 0,111 0,912 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية تحقق المراقب 1

من التقييم الداخلى بواسطة مالحظة عملية الفحص الدورى لفريق المراجعة ، وتقييم 

 لفحص الداخلى وما اتخذ بشأنها من إجراءات .تقارير ا

 

هذا باإلضافة إلى أهمية قيام مراقب الحسابات بالتحقق من التقييم الخارجى       

 ألعمال المراجعة الداخلية ، من خالل الوقوف على ما يلى:

ان التقييم الخارجى ألعمال المراجعة يتم بواسطة أشخاص مؤهلين ومستقلين عن  -أ

 ل المراجعة.الوحدة مح

انه ال يوجد تعارض فى المصالح لدى فريق الفحص الخارجى من حيث الشكل  -ب

 والمضمون.

 فحص وتقييم التقارير المكتوبة بواسطة فريق الفحص الخارجى. -ج

 سنوات. 5-3ان الفحص الخارجى يتم بشكل دورى خالل فترة تتراوح بين  -د

 

ن  إلة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات دال      

P-Value  للمتغيرات الستة وهى  0,05أكبر من مستوى المعنويةX401, X404, 

X405, X406, X407, X408  . 

 

ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعين الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية 2

 لى:إجراءات التحقق التالية والمرتبطة بالتقييم الداخ

 الوقوف على قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة عملية الفحص الداخلى. -أ     

 ان فريق المراجعة مؤهال ومستقال.  -ب

وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرين  0,05أقل من X402, X403 . 

 

( باستخدام 6تشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )و       

أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  

( X401 , X402 , ….X408 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

لعينة  R Square حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  ( ، X4ة مراقبة الجود) 
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للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح قيمة  %76,2و  %15,7مراقبى الحسابات ما بين 

 %48,2% و  8,8 عينة المراجعين الداخليين ما بينلR Square معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

بع للبحث )فرض العدم( والذى يقضى وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض الرا      

بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن 

إجراءات التحقق من مراقبة جودة المراجعة الداخلية ، وذلك على الرغم من اختالف 

رؤية العينتين بشأن أهمية بعض إجراءات التحقق التى يجب أن يقوم بها مراقب 

حسابات . حيث تأكد عدم وجود اختالف ذى داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما ال

يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق لمقياس الجودة الخاص بمراقبة 

    3الجدول رقم كما يتضح من  0,05أكبر من  P-Value، حيث أن  (X4)الجودة 

 .( 5/2/1) راجع : 

 

 ات التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية:أهمية إجراء 5/2/5

 

يقضى الفرض الخامس للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة 

لوب  ، وأس Mann-Whitney U Testوالختبار هذا الفرض تم استخدام الداخلية . 

   . R Squareتحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد  

 

( باستخدام 7وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية تحقق المراقب 1

حص الخطط والموازنات الموضوعة ، ومدى مالءمة كفاءة المراجعين من ف

الداخليين لمهام وحجم أعمال المراجعة ، وفحص مدى القيام  بتحديد األنشطة محل 

المراجعة وتحديد عوامل المخاطرة التى يحتمل ان تتعرض لها وتقدير أهميتها 

 النسبية.
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 (7جدول رقم )                                           

 أهمية التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية
 

 إجراءات التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية 
رمز  

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 

المراجعين 
 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

 x501 0,620 0,370 - 0,328 0,743 لية والموازنات الموضوعة. فحص الخطط التشغي -1

فحص مدى القيام بتحديد األنشطة محل المراجعة،   -2

وتحديد عوامل المخاطرة التى يحتمل ان تتعرض لها ، 

 وتقدير أهميتها النسبية. 

x502 0,160 0,183 - 1,243 0,214 

فحص جدول أعمال المراجعة والذى يتضمن األولوية   -3

 لمراجعة األنشطة ذات المخاطر العالية. 
x503 0,020 0,080 - 6,049 0,000 

فحص خطط تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل المتكامل   -4

للرقابة الداخلية والذى يتضمن بيئة وأنشطة الرقابة،  

وتقييم وتحليل المخاطر ، ونظام المعلومات واالتصال ،  

 والمتابعة . 

x504 0,020 0,383 - 5,798 0,000 

 x505 0,059 0,420 - 1,362 0,173 فحص خطط التوظيف والموازنات المالية الخاصة بها. -5

فحص عدد المراجعين والمعرفة والمهارات والتدريب   -6

وعناصر التأهيل األخرى الالزمة للقيام بالمهام الواردة 

 بجدول أعمال المراجعة. 

x506 0,413 0,436 - 1,280 0,201 

ت التعليم والتدريب وجهود البحث  فحص متطلبا -7

 والتطوير الخاصة بالمراجعة. 
x507 0,081 0,508 - 4,014 0,000 

فحص دليل السياسات واإلجراءات الموضوع بواسطة   -8

إدارة المراجعة الداخلية والوقوف على مدى مالءمته  

 لحجم وهيكل إدارة المراجعة الداخلية. 

x508 0,327 0,334 - 1,102 0,270 

فحص توصيف الوظائف لكل مستوى من المراجعين   -9

 الداخليين. 
x509 0,728 0,466 - 1,286 0,198 

فحص عمليات التدريب ومدى توفير فرص تعليم  -10

 مستمر لكل مراجع داخلى. 
x510 0,633 0,410 - 2,982 0,003 

مدى توفير إرشادات للمراجعين الداخليين عن أدائهم  -11

 وتطويرهم المهنى. 
x511 0,706 0,382 - 2,748 0,006 

مدى توفير تعليمات مناسبة للمساعدين فى بداية   -12

 أعمال المراجعة واعتماد برنامج المراجعة. 
x512 0,622 0,432 - 2,641 0,008 

فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام  - 13

 الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها . 
x513 0,143 0,580 - 5,644 0,000 

فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام  -14

 الشركة بقواعد الحوكمة. 
x514 0,466 0,610 - 6,979 0,000 

التحقق من قيام لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة   -15

خطة إدارة المراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها ، ومدى  

 اجعة. توثيق ذلك بواسطة لجنة المر

x515 0,083 0,160 - 2,372 0,018 
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وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث أن        

P-Value  للمتغيرات الستة وهى  0,05أكبر من مستوى المعنويةX501, X502, 

X505, X506, X508, X509  . 

 

الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعين 2

بعض إجراءات التحقق التى يجب ان يقوم بها المراقب والمرتبطة بتخطيط أنشطة 

 المراجعة الداخلية ، ولعل من أبرزها ما يلى :

فحص خطط تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل المتكامل للرقابة الداخلية والذى يتضمن  -أ

ليل المخاطر ، ونظام المعلومات واالتصال ، بيئة وأنشطة الرقابة ، وتقييم  وتح

 والمتابعة .

فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام الشركة بأحكام القانون  -ب

 والقواعد المنظمة لنشاطها .

 فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة. -ج

دراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية التحقق من قيام لجنة المراجعة ب -د

 وكفاءتها وقدراتها ، ومدى توثيق ذلك بواسطة لجنة المراجعة.

وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرات 0,05أقـــل منX503, X504, X507, X510, X511, 

X512, X513, X514, X515  . 

 

( باستخدام 7وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  

( X501 , X502 , ….X515 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

لعينة  R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X5 تخطيط األنشطة) 

للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح قيمة  %72,8و  %2مراقبى الحسابات ما بين 

لتلك  %61و  %8لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square معامل التحديد 

 المتغيرات .  
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ل الفرض الخامس للبحث )فرض العدم( والذى وبناء على ما تقدم يمكن قبو      

يقضى بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين 

بشأن إجراءات التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية ، وذلك على الرغم من 

بها اختالف رؤية العينتين بشأن أهمية بعض إجراءات التحقق التى يجب أن يقوم 

مراقب الحسابات . حيث تأكد عدم وجود اختالف ذى داللة إحصائية بين رؤية 

العينتين فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق لمقياس الجودة 

كما يتضح  0,05أكبر من  P-Valueن إ، حيث  (X5)الخاص بتخطيط األنشطة 

 .( 5/2/1) راجع :  3الجدول رقم من 

 

همية إجراءات التحقق من دور المراجعة الداخلية فى تقييم وتحليل  أ 5/2/6

 المخاطر:

 

يقضى الفرض السادس للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من دور المراجعة الداخلية 

-Mannهذا الفرض تم استخدام  والختبارفى مجال تقييم وتحليل المخاطر . 

Whitney U Test      وأسلوب تحليل االنحدار البسيط من خالل معامل التحديد ،

R Square .   

 

( باستخدام 8وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

والمراجعين الداخليين بشأن أهمية تحقق المراقب ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات 1

من فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة كل من: بعض مخاطر تجاوزات اإلدارة 

ألنظمة الرقابة الداخلية ، مخاطر افتقار الشركة لألفراد أو الخبرات الالزمة ، 

 مخاطر عدم الكفاءة ونقص الخبرة ، مخاطر التمويل ، مخاطر المعامالت بالنقد

األجنبى ، مخاطر تزايد الضغوط التنافسية المحلية والعالمية ، ومخاطر عدم تقدير 

 القيمة المتوقعة لإلستثمارات المرتبطة بالتوسع .
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 (8جدول رقم )

 أهمية التحقق من دور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل المخاطر
 

 إجراءات التحقق من  

تقييم وتحليل مخاطر  دور المراجعة الداخلية فى مجال 

 األنشطة المرتبطة بإعداد التقارير المالية 

رمز  

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 

المراجعين 
 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مخاطر تجاوزات   -1

  بة الداخلية من خالل: اإلدارة ألنظمة الرقا
  

  

اختبار مدى سالمة قيود اليومية المرحلة إلى األستاذ   -

العام وكذلك قيود التسويات التى تمت عند إعداد القوائم  

 المالية. 

x601 0,025 0,120 - 0,348 0.728 

فحص التقديرات المحاسبية الكتشاف التحيز الذى يمكن   -

 لغش والتدليس. ان يتسبب فى تحريف مؤثر ناتج عن ا
x602 0,078 0,174 - 2,637 0,008 

التوصل إلى تفهم لألسباب المنطقية للمعامالت الهامة   -

التى تكون خارج النطاق المعتاد للنشاط الخاص بالمنشأة  

 أو المعامالت التى تبدو غير عادية. 

x603 0,345 0,166 - 0,174 0,862 

فى عملية إعداد   القيام باالستفسار من األفراد المشاركين  -

التقارير المالية عن أية أنشطة غير مناسبة أو غير عادية  

 خاصة بعملية إعداد قيود اليومية والتسويات األخرى. 

x604 0,003 0,248 - 3,017 0,003 

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مدى إدخال   -2

التكنولوجيا الجديدة فى إعداد وتشغيل البيانات لنظم  

ا ينجم عنها من مخاطر افتقار الشركة  المعلومات وم

 لألفراد أو الخبرات الالزمة. 

x605 0,439 0,158 - 0,161 0,872 

فحص ودراسة مدى دخول عاملين جدد وما قد ينتج   -3

 عنه من مخاطر عدم الكفاءة ونقص الخبرة. 
x606 0,740 0,494 - 1,067 0,286 

ة وما  فحص خطط المتطلبات المالية الحالية والمنتظر -4

يرتبط بها من مخاطر فقدان التمويل نتيجة لعدم قدرة  

 الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

x607 0,788 0,532 - 1,136 0,256 

عن مدى وجود إصدارات محاسبية جديدة   راالستفسا -5

وما ينجم عنها من مخاطر التنفيذ غير المكتمل أو غير  

 السليم أو التكاليف المتزايدة. 

x608 0,164 0,342 - 3,440 0,001 

فحص مدى التوسع فى العمليات الخارجية وما ينجم   -6

عنها من مخاطر المعامالت بالنقد األجنبى ) مخاطر سعر  

 الصرف (. 

x609 0,858 0,440 - 0,620 0,535 

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مخاطر مدى تزايد   -7

 الضغوط التنافسية المحلية والعالمية. 
x610 0,858 0,212 - 0,227 0,820 

التحقق من مدى االستفسار عن مخاطر القضايا   -8

 القانونية والتشريعية. 
x611 0,270 0,625 - 2,200 0,028 

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مدى قيام الشركة   -9

بالتوسع الضخم والسريع فى أوجه االستثمار وما ينجم  

لتلك   عنه من مخاطر عدم تقدير القيمة المتوقعة 

 االستثمارات فى المستقبل. 

x612 0,320 0,304 - 1,458 0,145 
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وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث أن         

P-Value  للمتغيرات  0,05أكبر من مستوى المعنويةX601, X603, X605, 

X606, X607, X609, X610, X612   . 

 

مراقبى الحسابات عن المراجعين الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية ــ اختلفت رؤية 2

بعض إجراءات التحقق التى يجب ان يقوم بها المراقب والمرتبطة ببعض مخاطر 

تجاوزات اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية ، ومخاطر التنفيذ غير المكتمل أو غير 

 اطر التقاضى .السليم فى ظل اإلصدارات المحاسبية غير السليمة ، ومخ

وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرات  0,05أقـــل منX602, X604, X608, X611  . 

 

( باستخدام 8وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

يط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  أسلوب تحليل االنحدار البس

( X601 , X602 , ….X612 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

  R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X6 تقييم وتحليل المخاطر) 

غيرات المستقلة ، بينما تتراوح للمت %85,8و  %2,5لعينة مراقبى الحسابات ما بين 

 %62,5و  %12لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square قيمة معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض السادس للبحث )فرض العدم( والذى       

ين الداخليين يقضى بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجع

بشأن إجراءات التحقق من دور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل المخاطر ، 

وذلك على الرغم من اختالف رؤية العينتين بشأن أهمية بعض إجراءات التحقق التى 

يجب أن يقوم بها مراقب الحسابات . حيث تأكد عدم وجود اختالف ذى داللة 

فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات إحصائية بين رؤية العينتين 

التحقق لمقياس الجودة الخاص بدور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل 

 3الجدول رقم كما يتضح من  0,05أكبر من  P-Valueن إ، حيث  (X6)المخاطر 

 .( 5/2/1) راجع : 
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 مراجعة الداخلية : تقارير إدارة ال ليةأهمية إجراءات التحقق من فاع 5/2/7

 

يقضى الفرض السابع للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من فاعلية تقارير إدارة 

،  Mann-Whitney U Testوالختبار هذا الفرض تم استخدام المراجعة الداخلية . 

   . R Squareالبسيط من خالل معامل التحديد  وأسلوب تحليل االنحدار

 

( باستخدام 9وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uاختبار 

ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية تحقق المراقب 1

لتحليلية وأوراق العمل والتقارير الملخصة والتقارير من فحص نتائج المراجعة ا

الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة والرقابة على توزيع التقرير 

ومناقشة النتائج والتوصيات قبل إصدار التقارير النهائية ، باإلضافة إلى فحص  

ضوح واالختصار محتوى التقرير النهائى لتحديد مدى اتسامه بالموضوعية والو

 واحتوائه على األسباب والنتائج والتوصيات .

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث أن        

P-Value  للمتغيرات  0,05أكبر من مستوى المعنويةX701, X702, X703, 

X705, X708, X709, X710, X711   . 

 

حسابات عن المراجعين الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية ــ اختلفت رؤية مراقبى ال2

 بعض إجراءات التحقق من فاعلية تقارير المراجعة ، ولعل من أبرزها ما يلى :

فحص التقارير الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد  -أ

 المنظمة لنشاطها .

ية قبل تبليغ نتائج المراجعة بتقدير المخاطر تقييم مدى قيام إدارة المراجعة الداخل -ب

المحتملة للشركة محل المراجعة ومناقشة النتائج مع إدارة الشركة و/أو المستشار 

 القانونى.

التحقق من قيام لجنة المراجعة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية ، ومدى توثيق  -ج

 ذلك.
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 (9جدول رقم )

 رة المراجعة الداخليةأهمية التحقق من فاعلية تقارير إدا
 

 إجراءات التحقق من  

رمز   فاعلية تقارير إدارة المراجعة الداخلية 

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 

مراقبى  
 الحسابات

عينة 

المراجعين 
 الداخليين

 

Z 

 

P-

value 

لية  فحص األدلة المستخلصة من نتائج المراجعة التحلي -1

 وما اتخذ بشأنها. 
x701 0,499 0,195 - 0,499 0,618 

فحص جميع أوراق العمل لضمان أنها تؤيد بطريقة   -2

مناسبة تقرير المراجعة الداخلية ، وان جميع إجراءات  

 المراجعة قد تم القيام بها.  

x702 0,692 0,182 
- 1,499 0,134 

فحص التقارير الملخصة والتى توضح النتائج   -3

ئيسية للمراجعة الداخلية ، وأنها قدمت لمستويات  الر

 إدارية أعلى من الجهة أو النشاط محل المراجعة. 

x703 0,692 0,321 - 0,163 0,870 

فحص التقارير الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة   -4

 بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها . 
x704 0,319 0,327 - 2,662 0,008 

التقارير الدورية المعدة عن مدى  فحص  -5

 التزام الشركة بقواعد الحوكمة. 
x705 0,146 0,387 - 1,659 0,097 

تقييم مدى قيام إدارة المراجعة الداخلية باإلجراءات   -6

 التالية قبل تبليغ نتائج المراجعة: 
     

 x706 0,311 0,462 تقدير المخاطر المحتملة للشركة محل المراجعة.  - 
- 2,744 0,006 

مناقشة النتائج مع إدارة الشركة و/أو المستشار   - 

 القانونى. 
x707 0,499 0,230 - 2,663 0,008 

الرقابة على توزيع التقرير بتحديد من يمكنه استخدام   - 

 النتائج.
x708 0,843 0,136 - 1,154 0,248 

التحقق من قيام المراجعين الداخليين بمناقشة النتائج   -7

مع المستويات اإلدارية المناسبة قبل إصدار   والتوصيات

 التقارير النهائية المكتوبة ، ومدى توثيق ذلك. 

x709 0,843 0,263 - 0,988 0,323 

فحص محتوى التقرير النهائى للمراجعة الداخلية من   -8

 الجوانب التالية: 
     

 x710 0,843 0,032 الموضوعية والوضوح واالختصار.  - 
- 0,715 0,475 

 x711 0,843 0,145 ان يحتوى على األسباب والنتائج والتوصيات.  - 
- 0,114 0,909 

ان يحتوى على آراء الجهة محل المراجعة حول   - 

 استنتاجات المراجع أو توصياته. 
x712 0,843 0,249 - 2,071 0,038 

ان يحتوى على ما قامت به الجهة محل المراجعة من   - 

 جعة. تحسينات منذ آخر عملية مرا
x713 0,578 0,193 - 3,833 0,000 

التحقق من قيام لجنة المراجعة بدراسة تقارير  -9

 المراجعة الداخلية، ومدى توثيق ذلك. 
x714 0,578 0,472 - 2,080 0,038 
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وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ، حيث أن           

P-Value  للمتغيرات  0,05أقـــل منX704, X706, X707, X712, X713, 

X714  . 

 

( باستخدام 9وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  

( X701 , X702 , ….X714 ) و التباين فى قيمة المتغير التابع فى تفسير التغير أ

  R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X7 فاعلية تقارير المراجعة) 

للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح  %84,3و  %14,6لعينة مراقبى الحسابات ما بين 

 %47,2و  %3,2لعينة المراجعين الداخليين ما بين R Square قيمة معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

ونظرا لوجود اختالف ذى داللة إحصائية بين رؤية مراقبى الحسابات       

والمراجعين الداخليين فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات التحقق 

 0,05أقل من  P-Value، على اعتبار أن   ( X7 )لمقياس فاعلية تقارير المراجعة 

، فإنه يمكن رفض الفرض السابع للبحث والقبول (  5/2/1: ) راجع  3بالجدول رقم 

بالفرض البديل والذى يشير إلى وجود فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات 

والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من فاعلية تقارير إدارة المراجعة 

 الداخلية. 

 

 ير المراجعة :أهمية إجراءات التحقق من متابعة نتائج تقار 5/2/8

 

يقضى الفرض الثامن للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى       

الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن إجراءات التحقق من رد فعل اإلدارة التنفيذية 

والختبار هذا الفرض تم استخدام ومجلس اإلدارة تجاه تقارير المراجعة الداخلية . 

Mann-Whitney U Test  وأسلوب تحليل االنحدار البسيط من خالل معامل ،

 .   R Squareالتحديد 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

( 10وتشير أهم نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التالى رقم )      

 إلى ما يلى : Mann-Whitney Uباستخدام اختبار 

راقب ــ اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن أهمية تحقق الم1

من فحص خطة متابعة نتائج المراجعة الداخلية والتى تتضمن تحديد طبيعة وتوقيت 

ومدى المتابعة  ، وجدولة أنشطة المتابعة على أساس المخاطر الموجودة ودرجة 

التعرض لها . باإلضافة إلى االستفسار عن مدى إعطاء األولوية لمتابعة اإلجراءات 

 ئج المراجعة ذات األهمية النسبية . الفورية لإلدارة العليا بشأن نتا

وقد تأكد عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتين ، حيث أن        

P-Value  للمتغيرات   0,05أكبر من مستوى المعنويةX804, X805, X806   . 

 (10جدول رقم )

 ير المراجعة الداخليةأهمية التحقق من رد فعل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقار

 

إجراءات التحقق من رد فعل اإلدارة التنفيذية 

 ومجلس اإلدارة تجاه تقارير المراجعة الداخلية

رمز  

 المتغير

            معامل التحديد

R square 

 اختبار

Mann-Whitney 

عينة 
مراقبى  
 الحسابات

عينة 
المراجعين 
 الداخليين

 

Z 
 

P-

value 

عة الداخلية المعتمد والذى  فحص دليل المراج  -1

 يتضمن المسئول عن متابعة نتائج المراجعة الداخلية. 
x801 0,340 0,340 - 6,097 0,000 

االستفسار عن مدى التنسيق بين المسئول عن   -2

متابعة النتائج وإجراءات المتابعة التى يقوم بها آخرون  

 فى الوحدة محل المراجعة. 

x802 0,340 0,405 - 4,791 0,000 

فحص وتقييم تقارير المراجعة الداخلية عن مخاطر   -3

عدم تصحيح إدارة الشركة للحالة التى تضمنها تقرير  

 نتائج المراجعة الداخلية . 

x803 0,427 0,268 
- 2,419 0,016 

فحص خطة متابعة نتائج المراجعة الداخلية والتى   -4

 تتضمن: 
     

 x804 0,449 0,577 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى المتابعة.  - 
- 0,491 0,623 

جدولة أنشطة المتابعة على أساس المخاطر   - 

 الموجودة ودرجة التعرض لها. 
x805 0,432 0,517 - 1,776 0,076 

االستفسار عن مدى إعطاء األولوية لمتابعة   -5 

اإلجراءات الفورية لإلدارة العليا بشأن نتائج المراجعة  

 ذات األهمية النسبية.  

x806 0,061 0,483 
- 1,814 0,070 

فحص إجراءات تحقق المراجعين الداخليين من ان   -6

اإلجراءات الفورية لإلدارة العليا بشأن نتائج المراجعة  

 تعالج األمور ذات العالقة. 

x807 0,107 0,506 
- 4,543 0,000 

ما  وتوثيق التحقق من قيام لجنة المراجعة بمتابعة  -7

ة ومجلس اإلدارة من إجراءات  اتخذته اإلدارة التنفيذي

   .بشأن النتائج الواردة بتقارير المراجعة الداخلية  

x808 0,340 0,262 - 2,799 0,005 
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ــ اختلفت رؤية مراقبى الحسابات عن المراجعين الداخليين فيما يتعلق بمدى أهمية 2

ارة بعض إجراءات التحقق التى يجب ان يقوم بها المراقب والمرتبطة برد فعل اإلد

 التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير المراجعة الداخلية ، ولعل من أبرزها ما يلى :

 متابعة نتائج المراجعة الداخلية. يةفحص دليل المراجعة والذى يتضمن مسئول -أ

فحص إجراءات تحقق المراجعين الداخليين من ان اإلجراءات الفورية لإلدارة  -ب

 تعالج األمور ذات العالقة.العليا بشأن نتائج المراجعة 

التحقق من قيام لجنة المراجعة بمتابعة ما اتخذته اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  -ج

 من إجراءات بشأن النتائج الواردة بتقارير المراجعة الداخلية ، ومدى توثيق ذلك.

حيث أن      وقد تأكد وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين رؤية العينتيـــــن ،       

P-Value  للمتغيرات  0,05أقـــل منX801, X802, X803, X807, X808   . 

 

( باستخدام 10وتشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة  بالجدول السابق رقم )      

أسلوب تحليل االنحدار البسيط إلى التفاوت فى قدرة المتغيرات المستقلة منفردة                  

( X801 , X802 , ….X808 )  فى تفسير التغير أو التباين فى قيمة المتغير التابع

لعينة  R Square ( ، حيث تتراوح قيمة معامل التحديد  X8 متابعة نتائج التقارير) 

للمتغيرات المستقلة ، بينما تتراوح قيمة  %44,9و  %6,1مراقبى الحسابات ما بين 

 %57,7و  %26,2اخليين ما بين لعينة المراجعين الدR Square معامل التحديد 

 لتلك المتغيرات .  

 

وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض الثامن للبحث )فرض العدم( والذى يقضى       

بأنه ال توجد فروق جوهرية بين آراء مراقبى الحسابات والمراجعين الداخليين بشأن 

تجاه تقارير المراجعة إجراءات التحقق من رد فعل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة 

الداخلية ، وذلك على الرغم من اختالف رؤية العينتين بشأن أهمية بعض إجراءات 

التحقق التى يجب أن يقوم بها مراقب الحسابات . حيث تأكد عدم وجود اختالف ذى 

داللة إحصائية بين رؤية العينتين فيما يتعلق بإجمالى المتغيرات المرتبطة بإجراءات 

 P-Valueن إ، حيث  (X8) متابعة نتائج التقاريرياس الجودة الخاص بالتحقق لمق

 ( .  5/2/1) راجع :  3الجدول رقم كما يتضح من  0,05أكبر من 
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 :سادسا: نتائج وتوصيات البحث

 

خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية واختبارات       

 ا الباحث على النحو التالى :  الفروض وعدد من التوصيات يوجزه

 

 نتائج البحث :  6/1

  

يمكن للباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية واختبار فروض      

 البحث على النحو التالى : 

 

تتوقف  -كأحد مقاييس الجودة  -ن استقاللية وموضوعية إدارة المراجعة الداخلية إ -1

اإلدارة فى الهيكل التنظيمى وتبعيتها لمجلس اإلدارة  على عدة عوامل من أهمها موقع

المراجعة  أو لجنة المراجعة ، مع تحديد أهداف وصالحيات ومسئوليات إدارة

، والحرية الكاملة فى االتصال بلجنة المراجعة ومراقب حسابات الشركة ،   الداخلية

 فى المصالح. أو تعارض وعدم وجود أى تضارب

 

تتوقف على عدة عوامل  -كأحد مقاييس الجودة  -ن الداخليين ن كفاءة المراجعيإ -2

وهى المؤهالت والخبرة والتدريب باإلضافة إلى سياسات التعيين بإدارة المراجعة 

 الداخلية.

 

كأحد مقاييس  - أهمية التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة -3

الداخلية فى ضوء نطاق العمل الالزم  من خالل تخطيط أعمال المراجعة -الجودة 

لتحقيق أهداف المراجعة ، ودرجة الصعوبة واألهمية النسبية لمجاالت الفحص ، 

 ومدى كفاءة وفاعلية إجراءات إدارة المخاطر.

 

 - كأحد مقاييس الجودة - أهمية التحقق من مراقبة جودة عملية المراجعة الداخلية -4

سنوات عن طريق التقييم الخارجى  5 – 3وح بين بشكل دورى خالل فترة تتراوذلك 

ألعمال المراجعة الداخلية بواسطة أشخاص مؤهلين ومستقلين مع عدم وجود 

 تعارض فى المصالح لدى فريق الفحص الخارجى.
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 من - كأحد مقاييس الجودة -التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة الداخلية أهمية  -5

وعة ، ومدى مالءمة كفاءة المراجعين فحص الخطط والموازنات الموضخالل 

الداخليين لمهام وحجم أعمال المراجعة ، وفحص مدى القيام  بتحديد األنشطة محل 

المراجعة وتحديد عوامل المخاطرة التى يحتمل ان تتعرض لها وتقدير أهميتها 

 النسبية.

 

حول  - بعينة الدراسة - عدم اتفاق مراقبى الحسابات مع المراجعين الداخليين -6

درجة األهمية النسبية لصالحيات إدارة المراجعة الداخلية فى مجال دراسة مدى 

التزام الشركة بكل من أحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وقواعد الحوكمة ، 

قيام لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة باإلضافة إلى صالحيات 

 .الداخلية وكفاءتها وقدراتها 

 

أهمية الدور المرتقب للمراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل مخاطر األنشطة  -7

والتى من بينها مخاطر  –كأحد مقاييس الجودة  -المرتبطة بإعداد التقارير المالية 

تجاوزات اإلدارة العليا ألنظمة الرقابة الداخلية ومخاطر التمويل ومخاطر المعامالت 

 تزايد الضغوط التنافسية المحلية والعالمية. بالنقد األجنبى ومخاطر

 

كأحد  –أهمية تحقق مراقب الحسابات من فاعلية تقارير المراجعة الداخلية  -8

من خالل فحص نتائج المراجعة التحليلية وأوراق العمل والتقارير  –مقاييس الجودة 

حوكمة الملخصة ، والتقارير الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة بقواعد ال

والرقابة على توزيع التقرير ومناقشة النتائج والتوصيات قبل إصدار التقارير 

النهائية، باإلضافة إلى فحص محتوى التقرير النهائى لتحديد مدى اتسامه 

 بالموضوعية والوضوح واالختصار واحتوائه على األسباب والنتائج والتوصيات .

 

كأحد  -تقارير المراجعة الداخلية نتائج متابعة أهمية تحقق مراقب الحسابات من  -9

فحص خطة متابعة نتائج المراجعة الداخلية والتى تتضمن خالل من  -مقاييس الجودة 

تحديد طبيعة وتوقيت ومدى المتابعة  ، وجدولة أنشطة المتابعة على أساس المخاطر 
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لوية باإلضافة إلى االستفسار عن مدى إعطاء األو ،الموجودة ودرجة التعرض لها 

 لمتابعة اإلجراءات الفورية لإلدارة العليا بشأن نتائج المراجعة ذات األهمية النسبية .

 

حول  -بعينة الدراسة  -عدم اتفاق مراقبى الحسابات مع المراجعين الداخليين  -10

درجة األهمية النسبية لصالحيات لجنة المراجعة فى عالقتها بإدارة المراجعة 

 المراجعة الداخلية بدراسة تقارير  يتعلق بقيام لجنة المراجعةالداخلية ، وذلك فيما 

ومتابعة اللجنة لما اتخذته اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة من إجراءات بشأن نتائج 

 تقارير المراجعة.

 

بشأن  –بعينة الدراسة  -اتفاق رؤية مراقبى الحسابات والمراجعين الداخلين  -11

التى وردت بمعايير المراجعة المصرية  ة الداخليةأهمية مقاييس جودة المراجع

والدولية والمحلية ، والممثلة فى االستقالل والموضوعية والكفاءة وأداء المهام 

 والعناية المهنية الواجبة.

 

 توصيات البحث :  6/2

 

يمكن للباحث عرض أهم التوصيات بناء على ما ورد بنتائج البحث على النحو         

 التالى :

والخاص  2008( الصادر علم 610تطوير معيار المراجعة المصرى رقم )ــ 1

بدراسة عمل المراجعة الداخلية ، لتحميل مراقب الحسابات المزيد من المسئوليات 

عن دراسة جودة المراجعة الداخلية ، من خالل زيادة مقاييس الجودة لتشمل مراقبة 

، وتقييم وتحليل المخاطر ،  جودة المراجعة الداخلية عن طريق التقييم الخارجى

 . وفعالية تقارير المراجعة الداخلية ، ومتابعة نتائج تقارير المراجعة 

 

والخاص  2008( الصادر علم 260ــ تطوير معيار المراجعة المصرى رقم )2

مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة ، ليتضمن باالتصال 

معينة لتحقيق أهداف مراقب الحسابات لتصميم إجراءات توفير اإلرشادات الالزمة ل

خاصة باهتمامات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة محل المراجعة ، وخصوصا فيما 

يتعلق بمدى كفاءة هيكل الرقابة الداخلية فى المنشأة ومدى إحكامه ، ومدى وجود 
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لمنشأة ، ومدى إدارة مراجعة داخلية فعالة تتمتع باالستقاللية عن باقى إدارات ا

تطبيق المعايير المهنية الخاصة بالمراجعة الداخلية، ومدى فاعلية تقارير إدارة 

المراجعة الداخلية ودوريتها ورد فعل اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير 

 اإلدارة. ههذ

 

ى ــ تحمل الجهات المعنية بالدولة لمسئولياتها بشأن نشر ثقافة البحث العلمى لد3

الشركات والهيئات ، حتى يتمكن الباحثون من ربط الفكر األكاديمى بالواقع العملى 

 علية فى النتائج المستخلصة من بحوثهم العلمية.التحقيق الكفاءة والف

 

ــ يعد البحث فى عمومه بمثابة دعوة فكرية مفتوحة بضرورة إجراء المزيد من 4

ودة المراجعة الداخلية بواسطة مراقب البحوث العلمية والتطبيقية فى مجال دراسة ج

لتفعيل قواعد حوكمة الشركات ، مع االهتمام بطبيعة ومعايير إعداد تقرير  الحسابات

 المراجعة عن نتائج دراسة جودة المراجعة الداخلية.
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 (1ملحق رقم )

 ا فى سوق األوراق المالية المصرية الشركات المقيدة أسهمهعينة بيان 

 
 

 اسم الشركــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل 

 السويس لألسمنت 1

 اإلسكندرية ألسمنت بورتالند 2

 جنوب الوادى لألسمنت 3

 بنك اإلتحاد الوطنى ــ مصر 4

 بنك فيصل اإلسالمى المصرى 5

 البنك الوطنى للتنمية 6

 البنك التجارى الدولى 7

 البنك الوطنى المصرى 8

 البنك المصرى لتنمية الصادرت 9

 البنك المصرى الخليجى 10

 المصرية لالتصاالت 11

 الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول 12

 القابضة مأوراسكوم تيليكو 13

 الكابالت الكهربائية المصرية 14

 المصرية للدواجن 15

 جهينة للصناعات الغذائية 16

 المهن الطبية لألدوية 17

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 النيل لألدوية والصناعات الكيماوية

 ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية

 دلتا لإلنشاء والتعمير

 القاهرة لإلسكان والتعمير

 القاهرة لالستثمار والتنمية العقارية

 العبور لالستثمار العقارى

 االستثمارات العربية للتعمير

 ية للصناعات الهندسيةالعرب

  
  http:// ecpulse.com /Egypt-2010.htm   ،  2010البورصة المصرية ،  المصدر: 
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 (2ملحق رقم )

ــ قائمة استقص  اءــــ
 

 

 السيد األستاذ /   

 

إطار مقترح لدور مراقب تعتبر هذه القائمة جزء مكمل لبحث بعنوان وهو"        

الشركات من منظور دراسة جودة المراجعة الداخلية  الحسابات فى تفعيل قواعد حوكمة

وتهدف هذه القائمة إلى استقراء فكر الممارسين من مراقبى ،  "مع دراسة ميدانية 

األهمية النسبية الحسابات والمراجعين الداخليين  بشركات المساهمة المصرية بشأن 

التى تشمل مقاييس إلجراءات تحقق مراقب الحسابات من جودة المراجعة الداخلية ، و

  الجودة التالية:

 االستقاللية والموضوعية. -1

 الكفاءة. -2

 العناية المهنية الواجبة. -3

 مراقبة الجودة. -4

 تخطيط األنشطة. -5

 تقييم وتحليل المخاطر. -6

 فاعلية تقارير المراجعة. -7

 متابعة نتائج التقارير. -8

كر والتقدير سلفا لتفضلكم بالمعاونة الصادقة ويتقدم الباحث لسيادتكم بخالص الش          

سيكون لها عظيم األثر على النتائج  موالمخلصة الستيفاء القائمة ، علما بان استجابتك

 المستخلصة من هذا البحث . 
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من مدى   -1

 داخلية فعالة تتمتع باالستقاللية والموضوعية:وجود إدارة مراجعة 

 

 

 إجراءات التحقق من 

وجود إدارة مراجعة داخلية فعالة تتمتع 

 باالستقاللية والموضوعية 

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

لهيكل  موقع إدارة المراجعة الداخلية فى ا  -1

التنظيمى وتبعيتها لمجلس اإلدارة أو لجنة  

 المراجعة.

     

فحص الدليل المعتمد من مجلس اإلدارة  -2

والخاص بإدارة المراجعة الداخلية والذى  

 يتضمن :

     

أهداف وصالحيات ومسئوليات إدارة   -

 المراجعة الداخلية . 
     

موقع إدارة المراجعة الداخلية فى الهيكل   -

 ظيمى.التن
     

تمكين المراجعين الداخليين من الحصول   -

 على المعلومات التى يحتاجونها. 
     

الوصول غير المشروط للسجالت والموارد   -

 المالية . 
     

االتصال باألفراد الذين لهم عالقة بالنشاط   -

 محل المراجعة   
     

الحرية الكاملة فى االتصال بلجنة المراجعة   -

 ابات الشركة . ومراقب حس
     

االستفسار عن مدى احتواء خطة المراجعة   -3

 على أى قيد على نطاق المراجعة الداخلية . 
     

االستفسار عن مدى إبالغ اإلدارة العليا بأى   -4

قيود على نطاق المراجعة الداخلية ، بما يمنع  

 إدارة المراجعة الداخلية من تحقيق أهدافها .  

     

المعتمدة ألعمال المراجعة   فحص الخطط  -5

ومدى االنحراف عنها وأسباب ذلك ومدى علم  

مجلس اإلدارة باالنحرافات الهامة عن هذه  

 الخطط . 

     

فحص المعلومات المتاحة عن أى إخطارات   -6

من المراجعين الداخليين عن وجود تضارب فى  

 المصالح وما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.  

     

من تغيير توزيع المراجعين  التحقق  -7

الداخليين على العمليات بصفة دورية كلما كان  

 ذلك ممكنا . 

     

التحقق من عدم قيام إدارة المراجعة  -8

الداخلية بالشركة بتصميم أنظمة العمل أو 

 وضع اإلجراءات التنفيذية ألعمال الشركة . 
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يرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من كفاءة  ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغ -2

 المراجعين الداخليين:

 

إجراءات التحقق من توافر كفاءة المراجعين 

 الداخليين

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

فحص سياسات التعيين وتدريب الموظفين   -1

بأعمال المراجعة الداخلية وخبرتهم   القائمين

 ومؤهالتهم المهنية . 

     

االستفسار عن مدى استعانة إدارة المراجعة   -2

الداخلية بمستشارين مؤهلين ومتخصصين فى  

مجاالت مثل: المحاسبة ، االقتصاد ، التمويل ،  

اإلحصاء ، معالجة البيانات إلكترونيا ، الهندسة ،  

ق ما تستدعى الحالة عند  الضرائب ، والقانون ، وف

 القيام بأعمال المراجعة .  

     

      مناقشة المراجعين الداخليين للوقوف على:  -3

مدى محافظتهم على كفاءتهم وقدراتهم المهنية  -

 والفنية من خالل التطوير والتعليم المستمر . 
     

مدى تعرفهم على التطورات والمتغيرات الحديثة  -

سبة ومعايير المراجعة الداخلية  فى معايير المحا 

 وإجراءاتها وأساليبها . 

     

مدى توافر الخبرة أو المعرفة عن الشركة من   -

 النواحى الفنية واإلدارية والمالية.  
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من التزام   -3

 الداخليين ببذل العناية المهنية الواجبة :  المراجعين

 إجراءات التحقق من 

التزام المراجعين الداخليين ببذل العناية 

 المهنية الواجبة 

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

التحقق من ان تخطيط أعمال المراجعة   -1

 يتم فى إطار االعتبارات التالية: الداخلية
 

  

  

    نطاق العمل الالزم لتحقيق أهداف المراجعة.  -
  

درجة الصعوبة واألهمية النسبية لمجاالت   -

 الفحص. 
   

  

    مدى كفاءة وفعالية إجراءات إدارة المخاطر.  -
  

    مدى كفاءة وفعالية اإلجراءات الرقابية.  -
  

جوهرية أو غش أو عدم  احتمال وقوع أخطاء  -

 التزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعة. 
   

  

التحقق من ان تقارير المراجعة الداخلية تؤكد   -2

قيام المراجعين الداخليين بتقييم جميع الحقائق  

 التى تم التوصل إليها من خالل قيامهم بما يلى: 

   
  

تحديد ما إذا كانت اإلجراءات الرقابية يجب  -

 لتقليل احتماالت التالعب مستقبال.  تدعيمها
   

  

تصميم اختبارات مراجعة للمساعدة فى اكتشاف   -

 وجود تالعب مماثل مستقبال. 
   

  

المساعدة فى تنمية قدرات ومهارات المراجع   -

 الداخلى فى اإللمام بكافة صور التالعب مستقبال. 
   

  

التحقق من توثيق أعمال المراجعة الداخلية   -3

 الل: من خ
   

  

دراسة مدى وجود أدلة للمراجعة الداخلية   -

 وبرامج للعمل. 
   

  

    دراسة أوراق العمل بإدارة المراجعة الداخلية.  -
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من مراقبة   -4

 جودة عملية المراجعة الداخلية: 

 

ءات التحقق من مراقبة جودة عملية إجرا

 المراجعة الداخلية 

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

      إجراءات التحقق فيما يتعلق بالتقييم الداخلى:  -أ

مالحظة عملية الفحص الدورى لفريق   -1

 المراجعة.
     

ف على قيام مدير إدارة المراجعة الداخلية  الوقو  -2

 بمراقبة عملية الفحص الداخلى. 
     

      ان فريق المراجعة مؤهال ومستقال.  -3

تقييم تقارير الفحص الداخلى وما اتخذ بشأنها   -4

 من إجراءات. 
     

      إجراءات التحقق فيما يتعلق بالتقييم الخارجى:  -ب

عمال المراجعة يتم  ان التقييم الخارجى أل -1

بواسطة أشخاص مؤهلين ومستقلين عن الوحدة  

 محل المراجعة. 

     

انه ال يوجد تعارض فى المصالح لدى فريق   -2

 الفحص الخارجى من حيث الشكل والمضمون.  
     

فحص وتقييم التقارير المكتوبة بواسطة فريق   -3

 الفحص الخارجى. 
     

دورى خالل   ان الفحص الخارجى يتم بشكل -4

 سنوات.  5-3فترة تتراوح بين 
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من تخطيط  -5

 أنشطة المراجعة الداخلية:

 

إجراءات التحقق من تخطيط أنشطة المراجعة 

 الداخلية

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 اجد

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

      فحص الخطط التشغيلية والموازنات الموضوعة.  -1

فحص مدى القيام بتحديد األنشطة محل المراجعة،   -2

وتحديد عوامل المخاطرة التى يحتمل ان تتعرض لها ، 

 وتقدير أهميتها النسبية. 

     

جعة والذى يتضمن األولوية  فحص جدول أعمال المرا -3

 لمراجعة األنشطة ذات المخاطر العالية. 
     

فحص خطط تقييم كفاءة وفاعلية الهيكل المتكامل   -4

للرقابة الداخلية والذى يتضمن بيئة وأنشطة الرقابة،  

وتقييم وتحليل المخاطر ، ونظام المعلومات واالتصال ،  

 والمتابعة . 

     

      موازنات المالية الخاصة بها.فحص خطط التوظيف وال -5

فحص عدد المراجعين والمعرفة والمهارات والتدريب   -6

وعناصر التأهيل األخرى الالزمة للقيام بالمهام الواردة 

 بجدول أعمال المراجعة. 

     

فحص متطلبات التعليم والتدريب وجهود البحث   -7

 والتطوير الخاصة بالمراجعة. 
     

ياسات واإلجراءات الموضوع بواسطة  فحص دليل الس -8

إدارة المراجعة الداخلية والوقوف على مدى مالءمته  

 لحجم وهيكل إدارة المراجعة الداخلية. 

     

فحص توصيف الوظائف لكل مستوى من المراجعين   -9

 الداخليين. 
     

فحص عمليات التدريب ومدى توفير فرص تعليم  -10

 مستمر لكل مراجع داخلى. 
     

مدى توفير إرشادات للمراجعين الداخليين عن أدائهم  -11

 وتطويرهم المهنى. 
     

مدى توفير تعليمات مناسبة للمساعدين فى بداية   -12

 أعمال المراجعة واعتماد برنامج المراجعة. 
     

فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام  - 13

 مة لنشاطها . الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظ 
     

فحص إجراءات المراجعة الداخلية بشأن مدى التزام  -14

 الشركة بقواعد الحوكمة. 
     

التحقق من قيام لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة   -15

خطة إدارة المراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها ، ومدى  

 توثيق ذلك بواسطة لجنة المراجعة. 
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همية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من دور  ما هى درجة األ -6

 المراجعة الداخلية فى مجال تقييم وتحليل مخاطر األنشطة المرتبطة بإعداد التقارير المالية:  

 

 إجراءات التحقق من 

دور المراجعة الداخلية فى مجال تقييم 

 وتحليل المخاطر

 ية المقياس واألوزان الترجيح

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مخاطر تجاوزات   -1

  اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية من خالل: 
  

  

اختبار مدى سالمة قيود اليومية المرحلة إلى األستاذ   -

داد القوائم  العام وكذلك قيود التسويات التى تمت عند إع

 المالية. 

     

فحص التقديرات المحاسبية الكتشاف التحيز الذى يمكن   -

 ان يتسبب فى تحريف مؤثر ناتج عن الغش والتدليس. 
     

التوصل إلى تفهم لألسباب المنطقية للمعامالت الهامة   -

التى تكون خارج النطاق المعتاد للنشاط الخاص بالمنشأة  

 غير عادية.   أو المعامالت التى تبدو

     

القيام باالستفسار من األفراد المشاركين فى عملية إعداد   -

التقارير المالية عن أية أنشطة غير مناسبة أو غير عادية  

 خاصة بعملية إعداد قيود اليومية والتسويات األخرى. 

     

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مدى إدخال   -2

تشغيل البيانات لنظم  التكنولوجيا الجديدة فى إعداد و

المعلومات وما ينجم عنها من مخاطر افتقار الشركة  

 لألفراد أو الخبرات الالزمة. 

     

فحص ودراسة مدى دخول عاملين جدد وما قد ينتج   -3

 عنه من مخاطر عدم الكفاءة ونقص الخبرة. 
     

فحص خطط المتطلبات المالية الحالية والمنتظرة وما   -4

خاطر فقدان التمويل نتيجة لعدم قدرة  يرتبط بها من م 

 الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

     

عن مدى وجود إصدارات محاسبية جديدة   راالستفسا -5

وما ينجم عنها من مخاطر التنفيذ غير المكتمل أو غير  

 السليم أو التكاليف المتزايدة. 

     

فحص مدى التوسع فى العمليات الخارجية وما ينجم   -6

ا من مخاطر المعامالت بالنقد األجنبى ) مخاطر سعر  عنه

 الصرف (. 

     

فحص اإلجراءات المتعلقة بدراسة مخاطر مدى تزايد   -7

 الضغوط التنافسية المحلية والعالمية. 
     

التحقق من مدى االستفسار عن مخاطر القضايا   -8

 القانونية والتشريعية. 
     

سة مدى قيام الشركة  فحص اإلجراءات المتعلقة بدرا -9

بالتوسع الضخم والسريع فى أوجه االستثمار وما ينجم  

عنه من مخاطر عدم تقدير القيمة المتوقعة لتلك  

 االستثمارات فى المستقبل. 
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من فاعلية   -7

   جعة الداخلية:تقارير إدارة المرا

 

 إجراءات التحقق من 

 فاعلية تقارير إدارة المراجعة الداخلية 

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 
فحص األدلة المستخلصة من نتائج المراجعة التحليلية   -1

 وما اتخذ بشأنها. 
     

راق العمل لضمان أنها تؤيد بطريقة  فحص جميع أو -2

مناسبة تقرير المراجعة الداخلية ، وان جميع إجراءات  

 المراجعة قد تم القيام بها.  

   
  

فحص التقارير الملخصة والتى توضح النتائج   -3

الرئيسية للمراجعة الداخلية ، وأنها قدمت لمستويات  

 إدارية أعلى من الجهة أو النشاط محل المراجعة. 

   
  

فحص التقارير الدورية المعدة عن مدى التزام الشركة   -4

 بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها . 
     

فحص التقارير الدورية المعدة عن مدى   -5

 التزام الشركة بقواعد الحوكمة. 
     

تقييم مدى قيام إدارة المراجعة الداخلية باإلجراءات   -6

 لمراجعة: التالية قبل تبليغ نتائج ا
     

    تقدير المخاطر المحتملة للشركة محل المراجعة.  - 
  

مناقشة النتائج مع إدارة الشركة و/أو المستشار   - 

 القانونى. 
     

الرقابة على توزيع التقرير بتحديد من يمكنه استخدام   - 

 النتائج.
     

التحقق من قيام المراجعين الداخليين بمناقشة النتائج   -7

لتوصيات مع المستويات اإلدارية المناسبة قبل إصدار  وا

 التقارير النهائية المكتوبة ، ومدى توثيق ذلك. 

   
  

فحص محتوى التقرير النهائى للمراجعة الداخلية من   -8

 الجوانب التالية: 
     

    الموضوعية والوضوح واالختصار.  - 
  

    ان يحتوى على األسباب والنتائج والتوصيات.  - 
  

ان يحتوى على آراء الجهة محل المراجعة حول   - 

 استنتاجات المراجع أو توصياته. 
     

ان يحتوى على ما قامت به الجهة محل المراجعة من   - 

 تحسينات منذ آخر عملية مراجعة. 
     

التحقق من قيام لجنة المراجعة بدراسة تقارير  -9

 المراجعة الداخلية، ومدى توثيق ذلك. 
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ما هى درجة األهمية النسبية لإلجراءات ) المتغيرات ( التالية لتحقق مراقب الحسابات من رد فعل   -8

 اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير المراجعة الداخلية ) متابعة نتائج التقارير (: 

 

إجراءات التحقق من رد فعل اإلدارة 

التنفيذية ومجلس اإلدارة تجاه تقارير 

 المراجعة الداخلية

 المقياس واألوزان الترجيحية 

هام  

 جدا

5 

 هام 

 

4 

متوسط  

 األهمية 

3 

قليل  

 األهمية 

2 

عديم 

 األهمية 

1 

فحص دليل المراجعة الداخلية المعتمد والذى   -1

 يتضمن المسئول عن متابعة نتائج المراجعة الداخلية. 
     

االستفسار عن مدى التنسيق بين المسئول عن   -2

بعة النتائج وإجراءات المتابعة التى يقوم بها آخرون  متا

 فى الوحدة محل المراجعة. 

   
  

فحص وتقييم تقارير المراجعة الداخلية عن مخاطر   -3

عدم تصحيح إدارة الشركة للحالة التى تضمنها تقرير  

 نتائج المراجعة الداخلية . 

     

فحص خطة متابعة نتائج المراجعة الداخلية والتى   -4

 تتضمن: 
     

    تحديد طبيعة وتوقيت ومدى المتابعة.  - 
  

جدولة أنشطة المتابعة على أساس المخاطر   - 

 الموجودة ودرجة التعرض لها. 
     

االستفسار عن مدى إعطاء األولوية لمتابعة   -5 

اإلجراءات الفورية لإلدارة العليا بشأن نتائج المراجعة  

 ذات األهمية النسبية.  

     

فحص إجراءات تحقق المراجعين الداخليين من ان   -6

اإلجراءات الفورية لإلدارة العليا بشأن نتائج المراجعة  

 تعالج األمور ذات العالقة. 

   
  

التحقق من قيام لجنة المراجعة بمتابعة وتوثيق ما   -7

اتخذته اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة من إجراءات  

 ير المراجعة الداخلية .  بشأن النتائج الواردة بتقار
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 (3ملحق رقم )

 ى الوصف اإلحصاء
 

 مقياس الجودة :االستقاللية والموضوعية -1                                       

ترميز 
 المتغير

 عينة مراقبى الحسابات
 

 عينة المراجعين الداخليين

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
حسابى ال

 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x101 4.46 0.668 4.58 0.553 

x102 4.33 0.475 4.46 0.502 

x103 4.43 0.712 4.33 0.657 

x104 4.83 0.383 4.55 0.557 

x105 4.67 0.475 4.10 0.825 

x106 3.84 0.700 4.38 0.666 

x107 3.84 1.066 4.13 0.969 

x108 4.33 0.475 4.07 0.810 

x109 4.84 0.368 4.22 0.683 

x110 4.35 0.626 4.25 0.775 

x111 4.33 0.475 4.19 0.670 

x112 3.65 0.744 4.09 0.981 

x113 3.48 0.780 4.19 0.845 
 

 مقياس الجودة :الكفاءة -2                                 

ترميز 
 المتغير

 نعينة المراجعين الداخليي عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x201 4.33 0.475 4.38 0.688 

x202 4.49 0.504 4.16 0.609 

x203 4.49 0.504 4.13 0.684 

x204 4.83 0.383 4.36 0.785 

x205 5.00 0.000 4.22 0.661 
 

 مقياس الجودة :العناية المهنية الواجبة -3                                       

ترميز 
 المتغير

 عينة المراجعين الداخليين عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x301 4.51 0.504 4.54 0.558 

x302 4.16 0.700 4.26 0.610 

x303 4.16 0.700 4.38 0.688 

x304 4.83 0.383 4.52 0.559 

x305 4.13 0.907 4.45 0.916 

x306 4.67 0.475 4.48 0.559 

x307 4.51 0.504 4.39 0.669 

x308 4.16 0.368 4.36 0.618 

x309 4.51 0.504 4.42 0.651 

x310 4.67 0.475 4.26 0.656 
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 مقياس الجودة : مراقبة الجودة -4                                 

ترميز 
 المتغير

 عينة المراجعين الداخليين عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x401 4.35 0.744 4.20 0.608 

x402 4.51 0.504 4.16 0.656 

x403 4.33 0.475 4.54 0.558 

x404 4.52 0.503 4.39 0.732 

x405 4.52 0.759 4.45 0.501 

x406 4.51 0.504 4.38 0.597 

x407 4.17 0.685 4.17 0.785 

x408 4.03 0.822 3.97 0.954 
 

 مقياس الجودة : تخطيط األنشطة -5                                 

ترميز 
 المتغير

 عينة المراجعين الداخليين ساباتعينة مراقبى الح

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x501 4.16 0.368 4.07 0.754 

x502 4.17 0.383 4.26 0.610 

x503 4.84 0.368 4.29 0.517 

x504 4.84 0.368 4.23 0.689 

x505 3.84 0.902 4.01 0.915 

x506 4.35 0.744 4.20 0.719 

x507 3.83 0.383 4.25 0.715 

x508 4.17 0.685 4.28 0.784 

x509 4.02 0.833 4.17 0.804 

x510 3.84 0.700 4.17 0.727 

x511 3.67 0.475 4.00 0.728 

x512 3.84 0.700 4.16 0.779 

x513 4.84 0.368 4.12 0.867 

x514 5.00 0.000 4.17 0.890 

x515 4.67 0.475 4.42 0.604 
 

 مقياس الجودة : تقييم وتحليل المخاطر  -6                                       

ترميز 
 المتغير

 عينة المراجعين الداخليين عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x601 4.67 0.475 4.64 0.484 

x602 4.84 0.368 4.64 0.484 

x603 4.49 0.504 4.51 0.504 

x604 4.19 0.692 4.55 0.501 

x605 4.49 0.504 4.45 0.607 

x606 4.16 0.700 4.25 0.881 

x607 4.49 0.504 4.32 0.717 

x608 4.51 0.504 4.06 0.765 

x609 4.14 0.913 4.29 0.621 

x610 4.14 0.913 4.22 0.704 

x611 4.49 0.780 4.28 0.684 

x612 4.67 0.475 4.46 0.698 
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 مقياس الجودة : فاعلية تقارير المراجعة -7                                       

ترميز 
 المتغير

 عينة المراجعين الداخليين عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
بى الحسا

 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x701 4.52 0.503 4.45 0.607 

x702 4.51 0.504 4.61 0.599 

x703 4.51 0.504 4.48 0.655 

x704 4.67 0.475 4.43 0.499 

x705 4.51 0.504 4.35 0.538 

x706 4.33 0.475 4.51 0.779 

x707 4.52 0.503 4.13 0.839 

x708 4.68 0.469 4.57 0.555 

x709 4.68 0.469 4.58 0.553 

x710 4.68 0.469 4.74 0.442 

x711 4.68 0.469 4.65 0.590 

x712 4.68 0.469 4.43 0.696 

x713 4.84 0.368 4.48 0.609 

x714 4.84 0.368 4.64 0.593 
 

 مقياس الجودة : متابعة نتائج التقارير -8                                       

ترميز 
 يرالمتغ

 عينة المراجعين الداخليين عينة مراقبى الحسابات

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

الوسط 
الحسابى 
 المرجح

االنحراف 
 المعيارى

x801 3.84 0.368 4.42 0.553 

x802 3.84 0.368 4.28 0.566 

x803 4.33 0.475 4.54 0.558 

x804 4.17 0.383 4.19 0.692 

x805 4.35 0.481 4.07 0.828 

x806 4.35 0.481 4.12 0.718 

x807 4.67 0.475 4.20 0.584 

x808 4.84 0.368 4.62 0.488 

 
 


