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 :مستخلص البحث

االستقالل وبشكل خاص كل من ، محددات وظيفة المراجعة الداخلية بشكل عام إلى اختبار هدفت هذه الرسالة

وأثر هذه المحددات على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة ، سنادواإل، والتوقيت، التنظيمي

 ومراجعيالداخليين وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من المراجعين ، الممارسة المهنية في المملكة العربية السعودية

 . في بيئة الممارسة المهنية السعوديةودية المدرجة في السوق المالية السع المساهمةشركات حسابات 

اعتمد الباحث على المنهج العلمي بشقيه االستقرائي في تحليل وتقييم الفكر المحاسبي من ولتحقيق أهداف البحث 

الفروض واختبارها على عينتين من  واشتقاقوعلى المنهج االستنباطي في إجراء الدراسات الميدانية ، الدراسات السابقة

 واعتمد. مفردة (58) السعودية وعددهاشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراجعي حسابات الداخليين المراجعين 

، (SPSSالباحث على مجموعة من المقاييس اإلحصائية في تحليل البيانات المجمعة من استمارات االستقصاء بواسطة برنامج )

كرونباخ  -ألفا اختبار اوأيض  ، وهي الوسط والوسيط والتكرار، م استخدام أساليب اإلحصاء الوصفيت الدراسةقيق أهداف ولتح

لمتغيرات وفق ا  حصائيةلمعرفة الفروق اإل one way anovaالباحث اختبار  استخدمو، لتحليل مدى التجانس بين المتغيرات

 . ت  د  ج  لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية إن و   (Kruskal-Wallis)واختبار ، الدراسة

سناد( لها تأثير على جودة واإل، والتوقيت، ستقالل التنظيمي)اال ودة المراجعة الداخليةمحددات ج أظهرت النتائج أن

 . تأثير على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليهاكما لها ، وظيفة المراجعة الداخلية
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قات بعض عمل المراجعة الداخلية من معو   الحد   اتآلي  ضرورة إجراء المزيد من البحوث حول بأوصت الدراسة 

 . وأثرها على عمل المراجعة الخارجية كمحاولة لتفادي تلك المعوقات

االستقالل ، اإلسناد، المراجع الخارجيقرار اعتماد ، محددات جودة المرجعة الداخلية، المراجعة الداخلية :االفتتاحيةالكلمات 

 . التوقيت، التنظيمي

 

 

Determinants of the quality of internal audit and their impact on the external auditor's 

accreditation on the internal audit function (field study in the environment of Saudi 

professional practice( 

 

Abstract: 

This thesis aimed to test the determinants of the internal audit function in general, and in 

particular all of the organizational independence, timing, and attribution, and the effect of these 

determinants on the decision to accredit the external auditor on the internal audit function in the 

professional practice environment in the Kingdom of Saudi Arabia, through a field study on A 

sample of the internal auditors and auditors of joint stock companies listed on the Saudi Stock 

Exchange in the Saudi professional practice environment.  

In order to achieve the objectives of the research, the researcher relied on the scientific 

approach, in both parts, inductive in analyzing and evaluating the accounting thought from 

previous studies, and on the deductive approach in conducting field studies and deriving 

hypotheses and testing them on two samples from the internal auditors and auditors of the 85 

joint stock companies listed in the Saudi Stock Exchange. Among the statistical measures in 

analyzing the data collected from the survey questionnaires by the SPSS program, and to achieve 

the objectives of the study, descriptive statistical methods were used, which are mean, median 

and repetition, and also the Cronbach alpha test to analyze the extent of homogeneity between 

the variables,  

And the researcher used the one way anova test to find statistical differences according to 

For the study variables, the Kruskal-Wallis test to determine the trend of statistical differences, if 

any.  



  
 
 
 

 

 

The results showed that the determinants of internal audit quality (organizational 

independence, timing, and attribution) have an impact on the quality of the internal audit 

function, as well as an impact on the external auditor's accreditation decision.  

The study recommended the necessity of conducting more research on mechanisms to 

reduce the obstacles of some internal audit work and their impact on the work of the external 

audit in an attempt to avoid these obstacles.  

Keywords: internal audit, internal audit quality determinants, external auditor approval 

decision, attribution, timing, organizational independence.  

 

 للدراسةاإلطار العام  -1

 :الدراسة مقدمة 1-1

عليه من كوارث مالية احتيالية نتيجة كبر وتنوع وتعقد بيئة  وما يترتبوزيادة الغش في القوائم المالية  ارتفاع إن

التي بدروها دفعت إدارة الشركات نحو تفعيل دور نظم الرقابة ، من التوصيات المهنيةأدى إلى صدور العديد ، األعمال الحالية

 هيكلعد من أهم أساسيات ت   حيث ؛النظملية هي حجر األساس في تلك وتعتبر المراجعة الداخ. الداخلية المحاسبية واإلدارية

المراجعة الداخلية من مجرد التركيز على الجوانب المالية ولقد تطور دور . الهيكلتقع على قمة هذا إنها بل ، الداخليةالرقابة 

حتى ، االستشاريةوكذلك تقديمها للخدمات ، للشركةمساهمتها في إضافة قيمة على عالوة ، اقط لتشمل الجوانب اإلدارية أيض  ف

وخاصة في ظل المستجدات التي  ،هيكل الرقابة الداخليةفيما يتعلق بكفاية وفاعلية  اأصبح رأي مدير المراجعة الداخلية محوري   

 . (2102، الصيوصيالراهن )ها بيئة األعمال في الوقت شهدت

من حيث كونها واحدة من أهم ؛ الرقابة الداخلية هيكلوتبرز أهمية المراجعة الداخلية كأحد أدوات تقييم وتقويم  

باإلضافة ، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، من أثر في تفعيل وتطوير نظام الرقابة الداخلية لما لها، الشركاتالوظائف في 

ومن ثم ، المؤسسات في االستغالل األمثل للموارد استراتيجيةلدورها الرئيسي في تقييم المخاطر باألسلوب الذي يعزز 

أدى النمو المتزايد في أنشطة األعمال وكبر حجم وقد . وتحقيق ميزات تنافسية فارقة، ملةالوصول إلى الجودة الشا

بالوظيفة الرقابية لإلدارة وظهور الحاجة إلى وجود وظيفة  االهتمامإلى زيادة ، بها الشركات وتعقد العمليات التي تقوم

أنشطة المراجعة  ومن ثم تم توسيع نطاق. الداخلية كأداة رقابة مستقلة تساعد اإلدارة في القيام بوظيفتها الرقابية المراجعة

 . (2102، )عثمان. بحيث لم تعد وظيفة تركز على تقييم وتعزيز الرقابة الداخلية، الداخلية

فقد تم إنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ، المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية وبشأن أهمية وظيفة 

وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت  هـ28/12/0822( بتاريخ 58بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

وتعمل ، إشراف وزارة التجارة واالستثمار وهدفها الرئيسي تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية

نية المتخصصة بتنظيم وتطوير الكفاءات المه، الجمعية بفعالية في تعزيز الشفافية ورفع األداء في المنشآت المختلفة



  
 
 
 

 

 

 المراجعين الداخليين الدولي الدورات التدريبة والتأهيلية وإعداد اختبارات للحصول على الشهادة المهنية التي يمنحها معهد

 . (2102، )الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

 :مشكلة الدراسة 1-2

 :األسئلة التاليةعن يمكن صياغة مشكلة البحث في اإلجابة  

ما تأثير كل من اإلسناد والوضع التنظيمي والتوقيت كمحددات للمراجعة الداخلية كمحددات للمراجعة الداخلية على  (0

 ؟جودة أنشطتها

 وظيفة المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها؟ إسنادهل يؤثر  (2

 الخارجي عليها؟هل يؤثر توقيت المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع  (2

 هل يؤثر الوضع التنظيمي للمراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها؟ (8

 الدراسة:هدف  1-3

، سنادواإل، التوقيتوبشكل خاص كل من ، يهدف هذا البحث إلى دارسة محددات وظيفة المراجعة الداخلية بشكل عام 

على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة الممارسة  هذه المحدداتوأثر ، والوضع التنظيمي

ومراجعي حسابات الداخليين وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من المراجعين  ؛المهنية في المملكة العربية السعودية

 . في بيئة الممارسة المهنية السعوديةشركات المساهمة 

 :)العلمية والعملية( الدراسةأهمية  1-4

ترجع أهمية البحث باعتباره يساير اتجاه البحوث المعاصرة التي تهتم بوظيفة المراجعة الداخلية  :األهمية العلمية -

 وأثر، ومحددات جودة أنشطتهاكذلك اهتمام المنظمات المهنية بوظيفة المراجعة الداخلية و، وكيف تخلق قيمة للشركات

 . قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها ذلك على

في توفير تحليل لآلراء ممارسي مهنة المراجعة في المملكة العربية السعودية حول محددات تمثل  األهمية العملية: -

بما ينعكس بدوره اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية  وأثرها على قرار، جودة المراجعة الداخلية

 . وبالتالي كفاءة سوق رأس المال، المراجعة الخارجية ة وفاعليةكفاءعلى 

 :الدراسةفروض  1-5

 . المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهاوظيفة  محددات: تؤثر الفرض الرئيسي األول 1- 1-5

 . التنظيمي للمراجعة الداخلية على جودة أنشطتها االستقالليؤثر الفرعي: الفرض األول  -

 . توقيت القيام بالمراجعة الداخلية على جودة أنشطتهايؤثر الفرض الثاني الفرعي:  -

 . إسناد وظائف المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهايؤثر الفرض الثالث الفرعي:  -

 . المراجع الخارجي عليها اعتمادالمراجعة الداخلية على قرار وظيفة  محددات : تؤثرالثانيالفرض الرئيسي  2- 1-5

 . التنظيمي للمراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها االستقاللول الفرعي: يؤثر األالفرض  -



  
 
 
 

 

 

 . عليهالمراجعة الداخلية على قرار اعتماد الخارجي القيام با : يؤثر توقيتالفرعي الثانيالفرض  -

 . عليهااعتماد المراجع الخارجي وظيفة المراجعة الداخلية على قرار  إسنادالفرعي: يؤثر  الثالثالفرض  -

 الدراسة:مصطلحات  1-6

ويساعدها ، نشاط استشاري وتوكيدي موضوعي ومستقل مصمم إلضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها المراجعة الداخلية:. 1

 . فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة على تحقيق أهدافها من خالل اتباع منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين

ا على نحو طريقة المستخدمة إلجراء عمليات تقييم الرقابة والمخاطر تلقائي   قصد به الي   :Timingالداخلية توقيت المراجعة . 2

ا" ا واستمرار   . أكثر تكرار 

يتعلق  فيمامن داخل المنشأة أداؤها هو التعاقد مع طرف خارجي لتقديم خدمات من الممكن أن يتم  :Outsourcing سااداإل. 3

 . بخدمات وظيفة المراجعة الداخلية

موقع وظيفة المراجعة الداخلية في الهيكل التنظيمي للشركة وتأثير ذلك  :Organizational Statusالتاظيمي  لاالستقال. 4

 . موضوعيتهاعلى 

، وجود معايير مهنية للمراجعة الداخلية :Quality of internal audit activities جودة أنشطة المراجعة الداخلية. 5

خلق قيمة مضافة للشركة من خالل العمل على قدرة وظيفة المراجعة الداخلية على  علىتؤثر ، والتزام المراجع الداخلي بها

 . تحسين عملياتها

هو االختيار   :external auditors decision relyonلخارجي على جودة المراجعة الداخليةقرار اعتماد المراجع ا. 6

أو عدم االعتماد على . المساعدة المباشرة من المراجعين الداخليين استخدام أوبين االعتماد على عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

 . وظيفة المراجعة الداخلي

 الدراسة: حدود 1-7

لتوقيت يقتصر الباحث على دراسة بعض خصائص جودة أنشطة المراجعة الداخلية والمتعلقة با الموضوعية:الحدود  -

 وخصائص، ويخرج عن نطاق البحث المحددات األخرى مثل طبيعة الشركات، سناد والوضع التنظيمي فقطواإل

 . وغيرها من المحددات، المراجع

ين خالل يوالمراجعين الداخل حسابات شركات المساهمة مراجعيالدراسة على عينة من  سوف تتم الحدود الزمانية: -

 . م(2121عام )

 . المهنة في المملكة العربية السعودية من ممارسيسيتم تطبيق الدراسة على عينة  الحدود المكانية: -



 
 
 
 

 

 

 الدراسات السابقةللدراسة والاظري  اإلطار -2

 المقدمة:

تناول وظيفة  الذيمن البحث المحاسبي واإلصدارات المهنية  وتناول كل  عرض  تستهدف الدراسة في هذا الفصل

ات المهنية والبحث المحاسبي الذي تناول العالقة بين صدارتحليل اإل اوأخير  ، أنشطتهاوكذلك محددات جودة ، المراجعة الداخلية

 وذلك على النحو التالي:، جودة أنشطة وظيفة المراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع الخارجي عليها

 الداخلية:وظيفة المراجعة  تااول الذيالمهاية والبحث المحاسبي  اإلصدارات 2-1

تأسيس وتطور مهنة المراجعة الداخلية المعاصرة ارتباط ا وثيق ا بتاريخ إنشاء معهد المراجعين الداخليين سنة يرتبط 

وفي سبيل االرتقاء بالمستوى المهني . المراجعة الداخلية مع إنشاء المعهدوآليات حيث بدأ يتضح مفهوم ومنهجية . م0480

، مهمة قام المعهد بأربع خطوات ؛العالميداخلية في الشركات على المستوى وتطوير مهنة المراجعة ال، للمراجعين الداخليين

وإصدار قواعد ، وإصدار معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، يات المراجعة الداخليةمسؤولتضمنت إصدار قائمة 

 . وإعداد برامج تأهيل المراجعين الداخليين، السلوك المهني للمراجعين الداخليين

إلى زيادة االهتمام ، د العمليات التي تقوم بهاتعق  وكات وكبر حجم الشر، ى النمو المتزايد في أنشطة األعمالولقد أد  

وظهور الحاجة إلى وجود وظيفة للمراجعة الداخلية كنشاط رقابي مستقل يساعد اإلدارة في القيام ، بالوظيفة الرقابية لإلدارة

التحقق من دقة ، حماية األصول، ل تقييم مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعيةوذلك من خال، بوظيفتها الرقابية

إذ يترتب على  ؛واكتمال السجالت المحاسبية وما تحتوي عليها من بيانات وتقييم كفاءة العمليات التشغيلية وكفاءة العاملين فيها

. رقابية تمتد إلى كل الجوانب المالية وغير المالية ألنشطة الشركة ذلك االعتراف بالدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية كوظيفة

 . (2114، )عصيمي

( أن وظيفة المراجعة الداخلية تختلف اختالف ا 2105)علي وشحاتة فيرى  فيما يتعلق بأدوار وظيفة المراجعة الداخلية:

ا بين الشركات يقوم بدور مضيف للقيمة من خالل تقديم الخدمات  ومنها من، فمنها من يقوم بالدور التوكيدي التقليدي، كبير 

م نوعين من الخدمات: خدمات أي أن المراجع الداخلي يمكن أن يقد  ، ومعظم الشركات تقع بين هذين الدورين، االستشارية

الجدوى حيث تعكس وتؤكد  ؛أن الخدمات االستشارية هي خدمات مضيفة للقيمة اكما يوضح أيض  . استشارية وخدمات توكيدية

ا لكونها إحدى الخدمات التي تقدمها . االقتصادية لوظيفة المراجعة الداخلية كما أن الخدمات التوكيدية خدمات مضيفة للقيمة أيض 

وبالتالي فوظيفة ، والمتعارف عليها أنها تضيف المزيد من المصداقية وإمكانية االعتماد على المعلومات، المراجعة الداخلية

ألنشطة الشركة إلى  اتقييمي    احيث تطور دورها من كونها نشاط   ؛رها االقتصادي داخل الشركاتة لها مبر  المراجعة الداخلي

 . ماتكونها وظيفة تقدم النوعين من الخد

يتم تحديد طبيعتها ومجالها  والتي، مما سبق إلى أن المراجعة الداخلية تقدم الخدمات االستشارية ويخلص الباحث 

وذلك بقصد النصح  ؛واإلدارة )طالب الخدمة( مقدم الخدمة(المراجع الداخلي )، االتفاق بين طرفي التعاقدونطاقها عن طريق 

 . والمشورة إلضافة قيمة للشركة



  
 
 
 

 

 

. ية اإلداريةمسؤولله الباإلضافة إلى عدم تحم  ، أن يحافظ على موضوعيته عند أداء هذه الخدماتويجب على المراجع الداخلي 

داخل  مسؤولاالعتماد على المعلومات التي يوصلها  إمكانيةكيدية للمراجعة الداخلية فهي خدمات هدفها توفير أما الخدمات التو

 . الشركة لخدمة متخذ القرار )إدارة الشركة(

إطار الجهود التي تقوم به المملكة  فيالسعودية:  بالمملكة العربيةمراجعة الداخلية في التشريعات بشأن وظيفة ال

( 58صدر قرار مجلس الوزراء رقم )، الحكوميةوالجهات  عمالاأل منشآتالعربية السعودية لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في 

وهي جمعية مهنية ذات شخصية ، الداخليينم القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين 25/2/2100هـ 28/2/0822بتاريخ 

الجمعية إلى النهوض بمهنة  وتهدف، والصناعةوزارة التجارة إشراف وذات ذمة مالية مستقلة تعمل تحت ، مستقلة اعتبارية

  .السعوديةالمراجعة الداخلية وتطويرها في المملكة العربية 

ويقتصر دور الجمعية . تطوير الكفاءات المهنية المتخصصةومن المأمول أن تكون الجمعية أحد الروافد الرئيسية ل

 إنشاءلقرار وفق ا  .الجمعيةعلى الجانب المهني وتقديم المعايير العالمية واللوائح بحسب قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم 

 تتمثل أهدافها فيما يلي:، الجمعية

ات المهنية األخرى ذات الصلة الصادرة عن معهد رشادالمهنة واإل آدابتوفير معايير المراجعة الدولية وقواعد  .0

 . IIAالداخليين  المراجعين

 . الداخليةوتوفير المعلومات ذات الصلة بالمراجعة ، وتطويرهاإعداد مواد وأدلة إرشادية  .2

 . المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدوليعقد االختبارات  .2

من أجل رفع ، وتنفيذهاتطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر المتعلقة بمهنة المراجعة الداخلية  .8

 . بهاالمتعلقة وإصدار الشهادات ، الداخليةالمهني لممارسة مهنة المراجعة  المستوى

 . تطوير وسائل تحسين األداء المهنيو ،تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة األداء المتعلق بمهنة المراجعة الداخلية .8

وتقديم المقترحات في ، الداخليةواللوائح والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة ، إعداد الدراسات المتعلقة بالقوانين .6

 . شأنها للجهات ذات االختصاص

 . المتبعة لإلجراءات النظاميةوفق ا  عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية .2

 . السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية .5

تقدمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في تحسين التأهيل أن ويمكن بيان طبيعة الدور التي تقدمه أو يمكن 

 المهني في النقاط التالية:

عية يساعد إلى حد كبير في نشر من منطلق أن زيادة عدد أعضاء الجم، أعضائهاالسعي نحو زيادة عدد  (أ)

 . هاإصدارات

 . يمكنها تولي زمام القيادة في القطاعين الحكومي والخاص اكفاءات مؤهلة مهني    توفير (ب)

من أجل إقناعها بأهمية حصول المراجعين  ؛السعوديالتواصل مع شركات المساهمة المدرجة في سوق المال  (ت)

  .CIAالداخليين على الشهادات المهنية ذات العالقة خاصة 



  
 
 
 

 

 

التي تشرف وتراقب عليها  المنشآت بإلزامإقناعها التواصل مع الجهات الرقابية والتنسيق معها ومحاولة  (ث)

 ،CIAا وحاصلين على شهادة ي   باالستعانة بمراجعين الداخليين مؤهلين مهن

وكذلك ديوان ، الخاصةشركات المساهمة السعودية  إلزامحيث تستطيع  ؛وأهم هذه الجهات هي سوق المال  (ج)

 . الجهات الحكومية إلزامحيث يستطيع  ؛المراقبة العامة

تقدم برامج محاسبية تتضمن مقرر للمراجعة الداخلية  التيالتواصل مع المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات   (ح)

 . المنظمات العملية ما تصدرهها بضرورة أن تتضمن هذه المقررات إقناعومحاولة ، عالقةأو مقررات ذات 

  .عقد الملتقيات المهنية لمناقشة الجوانب المختلفة للمراجعة الداخلية  (خ)

مملكة العربية السعودية االستفادة من تجارب المنظمات المهنية ذات العالقة بمهنة المراجعة الداخلية داخل ال  (د)

 وخارجها.

 .في المملكة عمالاأل منشآتنشر ثقافة تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في  (ذ)

من الدورات  اعدد   احيث تعقد الجمعية سنوي    الداخلية:عقد الدورات التدريبية المتخصصة ذات العالقة بالمراجعة  (ر)

على  والتدريببالجوانب العملية لمهنة المراجعة الداخلية اإللمام إلى تمكين المتدرب من تهدف ، التدريبية

 . الداخليينيؤدي إلى تحسين التأهيل المهني للمراجعين مما ، بمهارةتطبيقها 

  .CIAإجراء اختبار الزمالة: حيث تعقد الجمعية اختبار مهني للحصول على  (ز)

 .CIAتحفيز المراجعين الداخليين على الحصول   (س)

هي زيادة  المأمولةاألكثر أهمية والتي يمكن من خاللها للجمعية السعودية تحقيق هذه األدوار إن اآللية  :ويمكن القول

خاصة اجتياز االختبار المهني للمراجعة ، حرص هؤالء األعضاء على االستفادة من أنشطة الجمعيةثم ومن ، عدد أعضائها

مع  إجراؤهاالتي تم خالل المقابالت الشخصية  تملشخصية التي تومن خالل المقابالت ا، CIAالداخلية والحصول على شهادة 

من قدرة الجمعية السعودية  د  ح  بعض المنتسبين للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تم التعرف على بعض المعوقات التي ت  

 المعوقات:وأهم هذه ، الداخليينللمراجعين الداخليين على تحسين التأهيل المهني للمراجعين 

 . الجمعيةقلة الموارد البشرية في  -

 . أنشطتها مزاولةصة للجمعية لقلة الموارد المالية المخص   -

 . CIAعدم إلزام المراجعين الداخليين بالحصول على شهادة المراجع الداخلي المعتمد  -

أسوة بالمراجعة الخارجية ترف بها حداثة االهتمام بالمراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية كمهنة مع -

 . (2106، )منصور

 جودة المراجعة الداخلية وأثرها على جودة أنشطتها: محددات 2-2 

ا  اتلعب محددات جودة المراجعة الداخلية دور   ا ومؤثر  ويستعرض الباحث ، في جودة أنشطة المراجعة الداخليةمهم  

 . ( وأثرها على جودة أنشطتهاسناداإل، التوقيت، )االستقالل التنظيميتناول العالقة بين المحددات يالمحاسبي والبحث تحليل 

 



  
 
 
 

 

 

تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين االستقالل التاظيمي للمراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق  2-2-1

 للبحث: ولاألالفرض الفرعي 

لذلك يجب أن ، ألداء المراجعة الداخلية لدورها بفاعلية المهمةيمثل الوضع الوظيفي للمراجعة الداخلية أحد المتطلبات 

 . نها من أداء عملها بكفاءة وموضوعيةمك  تتبع المستوى اإلداري المناسب الذي ي  

أكدت معايير المراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين على ضرورة أن يكون نشاط المراجعة  فقد

 معايير عرفتو. (IIA, IA Standard 2017) المراجعون الداخليون أعمالهم بموضوعية يؤديوأن ، ال  الداخلية مستق

 مدير أو الداخلية المراجعة نشاط قدرة دتهد   التي والظروف الشروط من التحرر أنها على االستقاللية الداخلية المراجعة

 الالفع   لألداء الالزمة االستقاللية درجة تحقيق يمكن ولكي، متحيز غير نحو على ياتهمسؤولب االضطالع على الداخلية المراجعة

 لإلدارة قيود أي وبدون المباشر الوصول إمكانية الداخلية المراجعة عن التنفيذي مسؤوللل يكون الداخلية المراجعة ياتمسؤولل

 . العليا

أداء  الداخليل للمراجع غير متحيز يخو   رفتها المعايير على أنها نمط ذهني: وقد عولقد عرفت المعايير الموضوعية

 يأن يتمتع المراجع الداخلتعني أن الموضوعية  يأ، سالمة نتائج أعماله وجودتها دون شائبة فييعتقد  يجعلهعلى نحو  مهامه

 . وضعية تضارب مصالح فيوأن يجتنب كل ما من شأنه وضعه  ،بالحياد وعدم االنحياز

 (:2105، وشحاتةوبصفة عامة يجب مراعاة االعتبارات التالية فيما يتعلق بمعيار االستقالل والموضوعية )علي 

 :Organizational Independenceاالستقالل التاظيمي  -أ

ن نشاط أو يمك  ، يسمحينبغي أن يقدم مدير إدارة المراجعة الداخلية تقريره للمستوى التنظيمي داخل الشركة الذي  

االستقالل التنظيمي لنشاط ، اسنوي   وينبغي عليه أن يؤكد للمجلس على األقل . ياتهامسؤولمن الوفاء ب، الداخليةالمراجعة 

 . المراجعة الداخلية

وتوصيل ، وأداء العمل، في تحديد نطاق المراجعة الداخلية يخضع نشاط المراجعة الداخلية ألي تدخل كما ينبغي أال   

 .المراجعة الداخلية بمجلس اإلدارةإدارة ا حينما يرتبط مدير ويتحقق االستقالل التنظيمي فعلي   النتائج 

 

 :Direct Interaction with the Boardالمجلس التفاعل المباشر مع  -ب

 . ينبغي أن يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية باالتصال والتفاعل المباشر مع مجلس اإلدارة 

 

 Individual Objectivity :الفردية الموضوعية -ج

والتعارض في ، تعارض في المصالح ويتجنب أي   ،تحيزينبغي أن يتصف المراجع الداخلي بالحيادية وعدم ال 

وقد تتسبب . شخصية أو مهنية متعارضة مصلحة -ثقةوالذي يكون موضع -المصالح هي الحالة التي فيها لدى المراجع الداخلي 

وقد يوجد التعارض في المصالح حتى في حالة عدم . المتعارضة في صعوبة وفائه بالتزاماته أو واجباته بحياديةهذه المصالح 

  .تصرف غير سليم أو غير أخالقي القيام بأي  

 



  
 
 
 

 

 

 :Impairment to Independence or Objectivityفقد االستقالل أو الموضوعية  -د

ينبغي اإلفصاح عن تفاصيل هذا الفقد في االستقالل ، الواقعفي حالة فقد االستقالل أو الموضوعية في الظاهر أو في  

 -علىقد يكون غير قاصر  لكنه-وقد يشمل ذلك االستقالل التنظيمي والموضوعية الشخصية . أو الموضوعية لألطراف المعنية

وقيود على إمكانية الوصول للسجالت واألفراد ، العملووجود قيود على نطاق ، المصالحالشخصي في  التعارض

 . وقيود على الموارد مثل قيود على التمويل، والموجودات

من استقالل لكلٍّ كبرى أهمية  ( يوليIIA) الدولي الداخليينمعهد المراجعين  مما سبق إلى أن ويخلص الباحث 

د إال أنه حد  ، فعلى الرغم من ارتباط االستقالل والموضوعية، الشأنا بهذا ويتخذ موقف ا قوي   ، وموضوعية إدارة المراجعة الداخلية

وهو عالقات التقرير ، الداخليةحيث يتم تعريف االستقالل عادة بالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة ا؛ مختلف   الكل منهما تعريف  

تختص أكثر بالحالة الذهنية للمراجع الداخلي واألحكام فالموضوعية  أما. ثنائية االتجاه بمجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة

 . والتحيز والعالقات والسلوكيات

طبيعة ، أن الموضوعية تشمل مدى استقاللية المراجعة الداخلية Dang & Lawrence (2016)في حين أوضح 

وشحاتة كما أكد علي . الخارجي والمراجع الداخليودرجة وجودة التعاون بين المراجع ، وتكرار تقرير المراجعة الداخلية

 . ( على أنه يتم تقييم موضوعية المراجع الداخلي من خالل معرفة الوضع التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية2105)

حيث يتم ؛ اختالف تعريف كل من استقالل وموضوعية المراجع الداخليأنه بالرغم من إلى مما سبق  ويخلص الباحث

وهو عالقات التقرير ثنائية االتجاه بمجلس اإلدارة أو لجنة ، االستقالل بالوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخليةتعريف 

أن  إال ؛تركز أكثر على الحالة الذهنية للمراجع الداخلي واألحكام والتحيز والعالقات والسلوكياتفأما الموضوعية . المراجعة

 . وعية واستقالل المراجع الداخليالدراسات األكاديمية تخلط بين موض

فاستقالل المراجع . اآلخروصعوبة عزل أحدهما عن  ،أن هذا الخلط مصدره الترابط بين المفهومين ويرى الباحث

 . لموضوعية المراجع الداخلي اسابق   اعتبر متطلب  ي  

في حوكمة  فعاال   التحديد مقدرة المراجعة الداخلية والتي تلعب دور   المهمةعتبر الموضوعية من المتغيرات ت  و

القدرة لديها كان كلما ، بالموضوعيةالمراجعة الداخلية  تاتصف فكلما، لشركاتالشركات والتأثير على جودة التقارير المالية 

 .منها اكتشاف ممارسات اإلدارة الخاصة بالتالعب في التقارير المالية والحد   على

 ؛على معيارين أساسينبناء تتحدد ، الشركة( أن درجة موضوعية قسم المراجعة الداخلية في 2102، )مبارك دراسةوترى  

 . عدم القيام باألعمال التنفيذيةو، االستقالل :هما

ل للمراجع الداخلي أداء مهامه على نحو يجعله الموضوعية: وقد عرفتها المعايير على أنها نمط ذهني غير متحيز يخو  

 ،تعني أن يتمتع المراجع الداخلي بالحياد وعدم االنحيازأي أن الموضوعية ، شائبةيعتقد في سالمة نتائج أعماله وجودتها دون 

التي  أوضحت المعايير أنه يجب أن يتحكم في المصادر كما. مصالحشأنه وضعه في وضعية تضارب  ما منوأن يجتنب كل 

ا تهدد االستقاللية والموضوعية على مستوى المراجع الداخلي  وعلى مستوى مهمات المراجعة الداخلية وعلى المستوين منفرد 

للمراجعة  االستقالل التاظيمييؤثر : على الاحو التالي األولالفرعي  الفرض اشتقاقيمكن  م  ن ث  وم  . التنظيمي والوظيفي

 . على جودة أنشطتها الداخلية



  
 
 
 

 

 

تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين التوقيت للمراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق الفرض الفرعي  2-2-2

 :الثاني للبحث

 Davidson et)حيث اتفق البعض ؛ عليها الداخليعد توقيت عملية المراجعة الداخلية أحد محددات اعتماد المراجع ي   

al. , 2013; Chan & Vasarhelyi, 2018)  على أن تطبيق المراجعة الداخلية لمدخل المراجعة المستمرة يؤدي إلى زيادة

 . وذلك مقارنة بحالة تطبيق مدخل المراجعة الدورية ألداء المراجعة الداخلية ،المراجعة الداخلية وظيفةفعالية وكفاءة 

ظ بشكل كبير في عقد وح  ولكنه ل  ، امن عشرين عام  ألكثر  اولقد كان مفهوم المراجعة الخارجية المستمرة موجود   

وأوضح ، لهاتفرق الدراسات السابقة بين استخدام المراجع الداخلي للمراجعة المستمرة واستخدام المراجع الخارجي  لمو. واحد

سواء التي يستخدمها المراجع الداخلي أو ، المستمرةعليها المراجعة  ت  ي  ن  هو أن الفكرة التي ب  ، ذلك( أن سبب 2108مشابط )

وقام العديد من الباحثين والهيئات المهنية بمحاولة وضع مفهوم . تنفيذها وأهدافها مختلفةآلية إال أن ، واحدةالمراجع الخارجي 

 . للمراجعة المستمرة

وذلك ألنه مشتق من المفهوم التقليدي  ؛( للمراجعة الداخلية المستمرة2108مع تعريف مشابط ) ويتفق الباحث

 . للمراجعة الداخلية

 ةوالمراجعة المستمر Continuou Monitoring (CM)هناك فرق بين المتابعة المستمرة وفي نفس السياق 

Continuous Auditing (CA) . فوفق ا لتقرير لجنةCOSO  0442الصادر عام (COSO, 1992)  فإن المتابعة تمثل أحد

. كما تمثل التقييم الشامل لمكونات هيكل الرقابة الداخلية للتحقق من فاعليته وكفاءته، لهيكل المتكامل للرقابة الداخليةمكونات ا

أما في ظل نظم التشغيل اإللكتروني . كل فترة من الزمن في نظم التشغيل الورقي للبياناتدوري ويكون هذا التقييم بشكل 

 . ولكن يتطلب األمر القيام بها بشكل مستمر، بهذه المتابعة بشكل دوريللبيانات فيكون من الصعب القيام 

آلية تلقائية للتغذية العكسية لإلدارة تقع تحت سيطرتها  هيالمتابعة المستمرة  ويخلص الباحث مما سبق إلى أن

وتسمح بالتبصر ، وثابت بحيث يتم من خاللها تقييم الرقابة بشكل مستمر، تتم داخل عمليات ومعامالت الشركة، يتهامسؤولو

أما المراجعة المستمرة فهي عملية يقوم بها مراجع . المستمر لمدى فاعلية الرقابة الداخلية وسالمة تشغيل العمليات والمعامالت

 ، مستقلداخلي 

ا إعداد بهدف  اتقارير مراجعة على أساس أكثر تكرار  المتابعة لإلدارة وعند تطبيق إجراءاتها والتي تفحص عمليات ، وانتظام 

ا إضافي     . ا لإلدارة بأن عمليات المتابعة التي تقوم بها تعمل بشكل صحيحتوفر توكيد 

ت زيادة مساءلة الشركات والضغوط التنظيمية والطلب المتزايد على ضمان فاعلية إدارة المخاطر وهيكل لقد أد  و

حدة أن الفحص مرة وا Warren & Smith (2006)  وأوضح. الرقابة إلى تطوير طرق جديدة لتعزيز فاعلية وكفاءة عملهم

ا غير  عد  في السنة ي   ا ضروري    م  ومن ث  ، كاف  أمر    .ا لتلبية احتياجات أصحاب المصلحةفالمراجعة الداخلية المستمرة تعتبر أمر 

 

 .Hunt & Jackson, 2010 ،Aquino et al) البعض اتفق، وفيما يتعلق بدوافع تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة

, 2010; Warren & Smith, 2006) De مة ألعمالها يات إدارة الشركات بسبب التشريعات المنظ  مسؤولأن تزايد  على

 ،أوجد ضغط ا على المراجعين الداخليين للبحث عن طرق جديدة تعزز كفاءة وفاعلية عملهم



  
 
 
 

 

 

ألن ؛ الوقت الحاضر هو المراجعة الداخلية المستمرة فيوأن أحد هذه الطرق ، ياتهامسؤولوتمثل أداة مساعدة لوفاء اإلدارة ب 

  .المراجعة الداخلية التقليدية لم تعد كافية لمقابلة االلتزامات الحالية على الشركات

، خطواتأن تطبيق المراجعة المستمرة يتكون من ست  De Aquino et al. (2010)أوضح ، اآلخروعلى الجانب 

 وهي:لجعلها تعمل بشكل فاعل ، المستمرةينبغي تطبيقها عند تنفيذ المراجعة الداخلية 

 . فيهاتحديد المناطق ذات األولوية األعلى لبدء تشغيل المراجعة الداخلية المستمرة  (0

 . العملياتتحديد معدل تكرار ، المستمرةتحديد قواعد المتابعة المستمرة والمراجعة   (2

 . المستمرةيس للمراجعة الداخلية االستقرار على مقاي  (2

 . السابقت في م  متابعة العمليات التي ت    (8

ن هذه الخطوات ك  م  وت  ، المستمرةل مدير المراجعة الداخلية ب  ن ق  ار عادة م  د  والتي ت   د وتوفير نتائج االتصالتحدي  (8

 . وتقديم توصيات لتحسينها إذا لزم األمر ،المراجعين من تحسين متابعة عملية المراجعة المستمرة

 . البنية األساسية التنظيمية للشركة لتشغيل العمليات وتأثيرها على موقع العمل (6

مما سبق إلى أن هناك طلب ا على المراجعة الداخلية المستمرة ينبع من الطلب القانوني لها من خالل  ويخلص الباحث

 . وتكون هذه المعلومات موثوق فيها، اإلدارة على المعلومات المستمرة الفورية داخل الشركةكما أن هناك طلب ا من ، التشريعات

تؤدي  التيإدراك العوامل  ينبغيلحصول على مزايا ومنافع استخدام المراجعة الداخلية المستمرة ل ويرى الباحث أنه

( في ثالثة عوامل هي عمليات المراجعة 2108مشابط )وتتمثل هذه العوامل كما أوضحها ، إلى تفعيل استخدام هذه المراجعة

أن يتم تصميمها بشكل يالئم المراجعة  ينبغيحيث إن عمليات المراجعة الداخلية ؛ واألفراد وتكنولوجيا المعلومات، الداخلية

ادة من المراجعة من االستف الداخلين المراجع مك  أما تكنولوجيا المعلومات فيجب تطويرها داخل الشركة حتى ت  ، المستمرة

 . يؤدوا المراجعة المستمرة بشكل فاعللكي تدريبهم  فينبغيبعملية المراجعة القائمون وأما األفراد  ،المستمرة

من خالل المساهمة في االلتزام  ؛نجد أنها تعمل على إضافة قيمة للمنشأة المراجعة المستمرةوبالنظر إلى أهمية 

( على أن 2108، وفي هذا السياق أكدت دراسة )مشباط، بالقوانين والتشريعات وإدارة المخاطر والقدرة على تحقيق األهداف

 المراجعةالمراجعة المستمرة تعمل على توفير مستويات جديدة من التنظيم لمتابعة الرقابة الداخلية وتنظيم واضح لبيانات 

وتوفير رؤية شاملة داخل ، ا لبيئة الرقابة وجهود المراجعةطبيعي    ال تطور  مث  كما أنها ت  ، على الوحدة االقتصاديةشراف واإل

 . اآلخرينوأصحاب المصلحة  والمستمرينمما يؤدي إلى توافر شفافية كبيرة للمديرين العمليات واألنشطة والمعامالت 

 

: يؤثر توقيت القيام بالمراجعة الداخلية على للبحث على الاحو التالي الثانيالفرعي الفرض  اشتقاقيمكن  م  ومن ث  

 . جودة أنشطتها

وظيفة المراجعة الداخلية وجودة أنشطتها واشتقاق الفرض  إساادتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين  2-2-3

 الفرعي الثالث للبحث:

ا في الخبرات والكفاءات في وظيفة المراجعة الداخلية( أن الشركات قد 2105)وشحاتة أوضح علي  ، تواجه نقص 

 ،االستشاري والتوكيدي(الدوران د األدوار التي تقوم بها )خاصة بعد تعد  



  
 
 
 

 

 

ومن ثم تلجأ إلى تعويض هذا ، الحوكمة(، إدارة المخاطر، والمجاالت الحديثة التي تستهدفها والوظائف التي تخدمها )الرقابة 

إلى ، اا أو كلي   جزئي   ، ل استقطاب بعض من هذه الخبرات إلى داخل الشركة أو إسناد وظيفة المراجعة الداخليةالنقص من خال

 . صة من خارج الشركةجهات متخص  

ن عرفتها مستوى الباحثيفعلى  ؛وإن تشابهت في مضمونها ،ولقد تعددت تعريفات إسناد أنشطة المراجعة الداخلية

ى ؤد  والتي كانت ت   ،بأنه "ارتباط الشركة بأفراد من خارجها ألداء أنشطة المراجعة الداخلية Lowe et al. (1999)دراسة 

حيث عرف اإلسناد بأنه ، مع التعريف السابق Ahlawate & Lowe (2004)ويتشابه تعريف . مسبق ا داخل الشركة"

أو يمكن تأديتها داخل ، من قبل داخل الشركةى ؤد  من خارج الشركة ألداء خدمات كانت ت  منشآت "االرتباط مع أفراد أو 

 . الشركة"

اتفاق بين الشركة وطرف خارجي لتقديم إبرام أن اإلسناد هو " IIA (1994)أوضح ، وعلى مستوى المنظمات المهنية

 Baselكما عرفت لجنة بازل لإلشراف على البنوك . أنشطة المراجعة الداخلية التي كان يتم تقديمها من خالل مصدر داخلي"

Committee (2005) "إسناد أنشطة المراجعة الداخلية بأنه "تعاقد الشركة مع طرف خارجي ألداء أنشطة المراجعة الداخلية . 

سبق إلى أن إسناد وظيفة المراجعة الداخلية يمكن تعريفه على أنه قرار إدارة الشركة بتعهيد أداء  مماويخلص الباحث 

لطرف من خارج الشركة بناء  على تحليل التكاليف ، التي كان يجب أداؤها داخل الشركة، الداخليةكل أو بعض وظيفة المراجعة 

 . والمنافع المنظورة وغير المنظورة للقرار

وترى هذه النظرية أنه يتم اللجوء إلسناد ، Contractual Theoryوتتمثل النظرية الرابعة في النظرية التعاقدية 

وتتمثل النظرية . عندما يتم التأكد من أن مؤدي الخدمة والعميل سوف يلتزمون بالعقد كما هو الخدمات لموفر خدمة خارجي

ووفق ا لها يتم إسناد الخدمات ، Neo-Classical Economic Theoryالخامسة في النظرية االقتصادية التقليدية الحديثة 

أما النظرية . داخل الشركةأدائها كلفة أقل من تكلفة لطرف خارجي عندما يستطيع الطرف الخارجي )مؤدي الخدمة( تأديتها بت

 ، Agency Theoryالسادسة فتتمثل في نظرية الوكالة 

 وترى هذه النظرية أنه يقوم األصيل )طالب الخدمة( بإسناد األنشطة التي تتسم بعدم التأكد من نتائجها ونقل المخاطر إلى الوكيل

 . )الشركة موفرة الخدمة(

 

إلى أنه على اإلدارة تحديد أنشطة المراجعة الداخلية التي يكون من الصعب أو من غير  مما سبقويخلص الباحث 

ص في أداء مثل هذه األنشطة ثم القيام المجدي تأديتها بكفاءة وفاعلية وبالجودة المطلوبة والبحث عن طرف خارجي متخص  

بأداء تلك األنشطة بشكل أفضل وأكثر قيامه من خالل  بإسناد تلك األنشطة لهذا الطرف من أجل الحصول على ميزة تنافسية

هو ، أن قرار إسناد وظيفة المراجعة الداخلية االعتباروذلك في ضوء األخذ في ، جودة وأقل تكلفة مقارنة بأدائها داخل الشركة

 .ةمنظورة وغير منظور، قصيرة وطويلة األجل، قرار استراتيجي يرتبط بمنافع وتكاليف مالية وغير مالية

، د ألنشطة المراجعة الداخليةيهفي االتجاه نحو التع اهناك تنامي   نتائج الدارسات السابقة أن في( 2108، فؤادأوضح )

وكذلك أن جودة المراجعة الداخلية لها دور ، الثاني: الكفاءة المهنية .في التكاليف ةاألول: الوفر ا:هم ؛نيجوهريسببين وأن هناك 

 ، الماليةفي تحسين جودة التقارير 



  
 
 
 

 

 

وتناول فيما يلي بعض المزايا . واعتمدت على عنصرين رئيسين لجودة أنشطة المراجعة الداخلية هما الحيادية والكفاءة المهنية

 والعيوب الناتجة عن التعهيد ألنشطة المراجعة الداخلية في الشركات الصغيرة والمتوسطة:

من االقتصادية: االعتماد على التعهيد ألنشطة المراجعة الداخلية يحقق للشركات الصغيرة والمتوسطة العديد  -

المراجعة الداخلية  ألنشطةوذلك من خالل التخلص من التكاليف اإلدارية الالزمة إلنشاء إدارة . الوفورات في التكلفة

 . إدارة المراجعة الداخليةفي تكاليف أجور وتدريب العاملين ب ةرف  هذا بجانب و  

ق للشركات الصغيرة والمتوسطة المراجعة الداخلية يحق   ألنشطةضمان الحيادية والموضوعية: االعتماد على التعهيد  -

الحصول على أنشطة المراجعة الداخلية تتميز بالحيادية والموضوعية السيما في ظل تطور واتساع نطاق وأهداف 

 . المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية يحقق للشركات الصغيرة والمتوسطة  ألنشطةدة من التخصص المهني: االعتماد على التعهيد االستفا -

االستفادة من الخبرة والكفاءة المهنية والمتاحة لدى الطرف الخارجي نتيجة التخصص والخبرة المكتسبة في مجال أداء 

 . أنشطة المراجعة الداخلية

 :المراجعة الداخلية في الشركات الصغيرة والمتوسطةعيوب التعهيد ألنشطة 

قد يجد الطرف الخارجي صعوبة في الحصول على المعلومات الالزمة إلتمام أنشطة المراجعة الداخلية السيما في  -

 . من التعاقداألولى فترات ال

مهارات الالزمة ألداء ضياع فرصة تكوين فريق مراجعة داخلية من داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يكتسب ال -

 . أنشطة المراجعة الداخلية مع مرور الوقت

 . ضعف رقابة المنشأة على أنشطة المراجعة الداخلية التي يتم الحصول عليها من طرف خارجي -

م في السابق من قد  ويشير مصطلح اإلسناد الخارجي إلى االرتباط مع طرف خارجي لتقديم خدمة أو منتجات كانت ت  

 سنادوذلك مع زيادة شدة المنافسة بين مكاتب المراجعة الخارجية والمراجعين الداخليين بسبب اإل، در الداخليةخالل المصا

 . الخارجي لتقديم خدمات المراجعة الداخلية

داخل المنشأة إلى طرف ت ؤد ى ية أداء مهام أو وظائف كانت مسؤولعلى تحويل  الخارجي ينصب   سنادأن اإل ويلخص

عن  االخارجي كخدمة مهنية يختلف تمام   سنادلدواعي تركيز المنشأة على األنشطة األساسية يترتب على ذلك أن اإلخارجي 

حيث تتم االستعانة به ألداء مهام أو وظائف ال تملك الوحدة لخبرة الفنية أو اإلمكانيات المعرفية أو التقنية ؛ االستعانة بخبير

الخارجي  سنادفإنه بحاجة إلى االستفادة من بدائل اإل ا؛أو صغير   انشأة سواء كان كبير  الالزمة ألدائها مع اختالف حجم الم

 ،عدلوظائف المراجع الداخلية لمواجهة نقص في عدد الموظفين المؤقتين والمهارات المختصة والتغطية لمواقع العمل عن ب  

ن للقوائم المالية محل المراجعة وأن المتضم   دية والغش  وتعتبر جودة المراجعة هي احتمال قيام المراجع باكتشاف األخطاء الما

وتعرف جودة المراجعة . وبالتالي يساعد على حماية مصالح المساهمين ،تناسق المعلومات بين اإلدارة والمساهمين ميقلل عد

 ، ل لخطر المراجعةعلى أنها المفهوم العكسي لمخاطر المراجعة أو مكم  



  
 
 
 

 

 

يمكن  م  ومن ث  . المراجعة إلى أدنى درجة يمكن قبولها في ضوء معيار بذل العناية المهنية المالئمةوهو ما يعني تخفيض مخاطر 

 . : يؤثر إسااد وظيفة المراجعة الداخلية على جودة أنشطتهااشتقاق الفرض الفرعي الثالث على الاحو التالي

 

 :المهاية والبحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين المراجع الخارجي ووظيفة المراجعة الداخلية اإلصدارات 2-3

 وال. ييات المراجع الخارجي عند استخدام عمل المراجع الداخلمسؤول 601معيار المراجعة الدولي رقم  ا تناولدولي   

 ،الشركة وظيفة للمراجعة الداخلية فيأو إذا كان ، الشركة فيق هذا المعيار في حالة عدم وجود وظيفة للمراجعة الداخلية يطب  

أو كان المراجع الخارجي ال يتوقع استخدام عمل وظيفة ، يات وأنشطة الوظيفة غير ذات صلة بالمراجعةمسؤولولكن كانت 

ا إلى فهمه المبدئي لوظيفة المراجع، المراجعة الداخلية في الحصول على أدلة المراجعة  . ة الداخليةوذلك استناد 

ية مسؤولح المعيار أن المراجع الخارجي يتحمل اليوض  ، ية المراجع الخارجي عن عملية المراجعةمسؤولوبشأن  

باستخدامه لعمل وظيفة المراجعة الداخلية أو المراجعين الداخليين  يةمسؤولالوال تقل هذه ، بديهالمراجعة الذي ي  رأي وحده عن 

 . االرتباطبشأن مباشرة لتقديم مساعدة 

 610أوضح ، وإلى أي مدى، مجاالت يوفى أ، وبشأن تحديد ما إذا كان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية 

ISA  أنه يجب على المراجع الخارجي تقييم وظيفة المراجعة الداخلية بأن يحدد ما إذا كان يمكن استخدام عمل وظيفة المراجعة

مستوى كفاءة وظيفة ، خالل تقييم مدى دعم الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية من؛ الداخلية ألغراض المراجعة

ا ومنضبط ا، المراجعة الداخلية ا منظم   . ما إذا كانت وظيفة المراجعة الداخلية تطبق منهج 

ستخدام أنه في حالة تخطيط المراجع الخارجي ال  ISA 610أوضح، وبشأن استخدام عمل وظيفة المراجعة الداخلية

كما يجب عليه قراءة . عمل وظيفة المراجعة الداخلية فيجب عليه مناقشة وظيفة المراجعة الداخلية حول هذا االستخدام المخطط

للحصول على فهم لطبيعة ومدى ، يخطط الستخدامه قة بعمل المراجعة الداخلية والتيتقارير المراجعة الداخلية التي لها عال

 . الصلةذتها الوظيفة والنتائج ذات نف   التيات المراجعة إجراء

؛ ىوفي أي مجاالت وإلى أي مد  ، بالمراجعين الداخليين لتقديم مساعدة مباشرةاالستعانة وبشأن تحديد ما إذا كان يمكن 

، عةأنه يجب تحديد ما إذا كان يمكن االستعانة بالمراجعين الداخليين لتقديم مساعدة مباشرة ألغراض المراج ISA 610 أوضح

وفى هذه ، أو اللوائح المراجع الخارجي من الحصول على مساعدة مباشرة من المراجعين الداخليين، وذلك ألنه قد تمنع القوانين

 . ال يتم تطبيق متطلبات المعيار بخصوص هذه الجزئيةالحالة 

أو كانت ، الشركة فيال يطبق في حالة عدم وجود وظيفة مراجعة داخلية  ISA 610 مما سبق إلى أنويخلص الباحث 

أو كان المراجع الخارجي ال يخطط الستخدام عمل وظيفة المراجعة ، يات وأنشطة الوظيفة غير ذات صلة بالمراجعةمسؤول

فال تطبق متطلبات هذا المعيار بشأنها في حالة عدم ، وبشأن المساعدة المباشرة. الداخلية في الحصول على أدلة المراجعة

. االستعانة بمراجعين داخليين لتقديم مساعدة مباشرة، أو في حالة وجود لوائح أو قوانين تحظر أو تقيد، لذلك المراجعتخطيط 

لتحديد ، المراجعة الداخليةوظيفة ويجب عليه تقييم . المراجعة الذي يبديهرأي ية وحده عن مسؤولويتحمل المراجع الخارجي ال

 ،الداخلية ألغراض المراجعةما إذا كان يمكنه استخدام عمل وظيفة المراجعة 



  
 
 
 

 

 

ما إذا كانت ، مستوى كفاءة وظيفة المراجعة الداخلية، من خالل تقييم مدى دعم الوضع التنظيمي لوظيفة المراجعة الداخلية 

ا ومنضبط ا ا منظم  المكلفين بالحوكمة بنظرة عامة عن النطاق إبالغ ، كما يجب عليه. وظيفة المراجعة الداخلية تطبق منهج 

 . قيت المخطط لعملية المراجعةوالتو

أنه سمح للمراجعين الخارجيين باالستعانة بالمراجعين ، التي جاء بها هذا المعيار، ومن أهم التعديالت األخرى

قوانين أو لوائح تمنع االستعانة بالمراجعين الداخليين لتقديم هذه المساعدة  في حالة عدم وجود، الداخليين لتقديم مساعدة مباشرة

وال . تقييم مدى وجود تهديدات تؤثر على موضوعية ومستوى كفاءة المراجعين الداخليين، في هذه الحالة، ويجب عليه. اشرةالمب

خالل عملية مهمة ات تنطوي على إصدار أحكام إجراءيجوز للمراجع الخارجي االستعانة بالمراجعين الداخليين عند تنفيذ 

 . للتحريف الجوهري أو تتعلق بمخاطر مرتفعة مقدرة، المراجعة

ا إلى الردود على  كما أوضح المعيار أنه إذا ظهر أن هناك نتائج ذات صلة بالتقرير المالي والمراجعة استناد 

مثل تقارير المراجعة . فإنه من المناسب للمراجع أن يطلع على التقارير ذات العالقة بوظيفة المراجعة الداخلية، االستفسارات

والتي تصف نتائج فحص ، يتها والوثائق والتقارير التخطيطية التي أ عدت لإلدارة أو للمكلفين بالحوكمةاستراتيج الداخلية عن

أو ، فإنه إذا وفرت وظيفة المراجعة الداخلية معلومات للمراجع تتعلق بغش فعلي، وباإلضافة لما سبق. وظيفة المراجعة الداخلية

 . في الحسبان عند تحديده خطر التحريف الجوهري بسبب الغش فعلى المراجع أن يأخذ ذلك، مشكوك فيه أو مزعوم

 

 :يتطلبعمل المراجع الداخلي فإن ذلك على لتحديد طبيعة اعتماد المراجع الخارجي و

العديد  وهناك، تكامليةتعتبر عالقة إنها حيث ؛ المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية العالقة بين: تحديد طبيعة ال  أو

، يالدور الذي تلعبه لجنة المراجعة لتشجيع التعاون بين المراجع الداخلي والخارج العالقة منهامن العوامل التي تؤثر في هذه 

 . ((fowzia,2010 العملعن الثقة المهنية المتبادلة بجودة  ال  فض، بينهمالة والتشاور المنتظم ووجود قنوات اتصال فع  

 . لتشابه بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية: تحديد أوجه ااثاني  

 . : محددات اعتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخلياثالث  

أو خطأ( من  أن التطور في دور المراجعة الداخلية في منع واكتشاف التحريفات الجوهرية )غش   يرى الباحث م  ن ث  وم  

األمر الذي ينعكس على ثقة المراجع الخارجي في وظيفة المراجعة  ،المراجعة الخارجيةي إلى التأثير على خطر شأنه أن يؤد  

 . زيادة اعتماده عليها م  ن ث  وم  ، الداخلية

 :بدائل اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية

العتماد المراجع الخارجي  بديالنيوجد  (SAS, 128, 2014; IAS 610, 2013)لبعض اإلصدارات المهنية وفق ا  

، المباشر(البديل الداخليين ): استخدام المساعدة المباشرة من المراجعين يتمثل البديل األول في. على وظيفة المراجعة الداخلية

وتوجيه إشراف ألداء بعض مهام المراجعة الخارجية تحت  assistantsوفيها يتم استخدام المراجعين الداخليين كمساعدين 

 . المراجع الخارجي وفحصه أعمالهم بشكل مناسب والتي كان سيؤديها بنفسه

وفيها يعتمد المراجع ، المباشرة(االعتماد على عمل المراجعة الداخلية )الطريقة غير  البديل الثاني فيتمثل فيأما  

 . الخارجي على عمل سابق للمراجعة الداخلية للحصول على أدلة المراجعة



  
 
 
 

 

 

يتمثل األول في ؛ العتماد المراجع الخارجي على المراجع الداخليبديلين مما سبق إلى أن هناك  ويخلص الباحث 

 . عتماد على عمل المراجعة الداخليةأما الثاني فيتمثل في اال، الداخلييناستخدام المساعدة المباشرة من المراجعين 

 ،التاظيمي للمراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليهاتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين االستقالل  2-3-1

 :للبحث األولواشتقاق الفرض الفرعي 

بأن االستقاللية التنظيمية تسمح للمراجعة الداخلية بأداء أعمالها دون تدخل من جانب الكيان  Paape (2007)يوضح 

 ؛باالستقاللية الكافية عن اإلدارات األخرى التي يتعين عليها مراجعتهاوينبغي أن تتمتع إدارة المراجعة الداخلية . قيد المراجعة

  وأن ينظر إليها على أنها قادرة على القيام بذلك، تدخللكي تتمكن من االضطالع بعملها دون 

أن هناك مخاوف من فشل إدارة المراجعة الداخلية في الحفاظ  Messier et al. (2011)وفي نفس السياق أوضح 

المراجعين على المالية وفعالية إدارة المخاطر عندما يكون لإلدارة التنفيذية نفوذ  على التقاريرضوعيتها بشأن اإلشراف مو على

 . الداخليين

إلى أن هناك تضارب ا واختالف ا في نتائج الدراسات بشأن تأثير المستوى الذي ترفع إليه  يخلص الباحثومما سبق 

مدى اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة  على م  ن ث  وم  ، الداخليةالمراجعة الداخلية تقاريرها على موضوعية المراجعة 

لمراجعة الداخلية في الشركة يؤثر على قرار المراجع استقالل وموضوعية اإن  :بصورة عامة يكن القولو. المراجعة الداخلية

وما يرتبط بها  ،كلما تمتع نشاط المراجعة الداخلية باالستقالل والموضوعية، الداخليةالخارجي باالعتماد على نشاط المراجعة 

مما يكون له أثر على كفاءة ، الداخليةكلما زاد اعتماد المراجع الخارجي على المهام التي يقوم بها نشاط المراجعة ، محدداتمن 

 (Pradipta et al, 2020عليه قصر فترة إصدار تقرير المراجعة ) أي يترتب، ككلوفعالية وتكلفة عملية المراجعة 

 

وقيت عملية المراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليها تحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين ت 2-3-2

 :الفرعي الثاني للبحثواشتقاق الفرض 

 اإيجابي   أن اعتماد المراجعة الداخلية على مدخل المراجعة المستمرة يؤثر  (warren & Smith 2006)بداية يرى  

وذلك ألن التوكيد المستمر المطلوب على المعلومات المالية من المراجع الخارجي يتطلب ؛ الخارجيةعلى عملية المراجعة 

فإنه في ظل وجود طلب على المراجعة الخارجية المستمرة فوجود المراجعة  م  ن ث  وم  ، المستمرةتطبيق المراجعة الداخلية 

 . أكثر كفاءة وفاعليةالداخلية المستمرة يدعم أداء المراجع الخارجي لتقديم مراجعة خارجية 

السنة المالية للشركة وحتى بداية العمل الميداني للمراجعة  انتهاءالفترة من  إلى scheduling وتشير فترة الجدولة

ترجع و. عوامل ترتبط بالشركة محل المرجعة أو عوامل ترتبط بالمراجع الخارجيلوترجع أسباب هذه الفترة إما ، الخارجية

 ال يمكنحيث ؛ قيت إصدار ونشر التقارير الماليةأحد العوامل المؤثرة على تو عد  تقرير المراجعة إلى أنها ت  أهمية توقيت إصدار 

وبالتالي يؤدي إلى انخفاض فترة تأخير ، اإلفصاح عن التقارير المالية إال بعد توقيع مراقب الحسابات على تقرير المراجعة

انخفاض حالة عدم التأكد ، المعلومات بين معدي ومستخدمي التقارير الماليةعدم تماثل إلى انخفاض إصدار تقرير المراجعة 

تحسين أسعار األسهم في سوق ، وقت ممكنأقرب زيادة كفاءة المعلومات نتيجة اإلعالن عن األرباح في ، عند اتخاذ القرارات

 (2105، )السيد. لحد من ظاهرة الشائعاتا، األوراق المالية



  
 
 
 

 

 

تقرير المراجعة وما يرتبط به من وقتية إصدار التقارير المالية فقد قامت المملكة العربية  إصدارألهمية توقيت  اونظر   

أو  0/0/2102القوائم المالية السنوية فور اعتمادها والتي تبدأ من إعالن تعديل فترة بالسعودية ممثلة في هيئة السوق المالية 

من قواعد التسجيل واألربعين حيث نص القرار على تعديل الفقرة ه من المادة الثانية  ا؛يوم   41إلى  ايوم   28بعدها من 

مدة  خالل وذلك ؛المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية فور اعتمادها بحيث يجب علىواإلدراج؛ 

 .(2106، )هيئة السوق المالية السعودية. ا تلك القوائمثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشمله ال تتجاوز

والتي تنتهي بإصدار تقرير ، التقارير المالية بالفترة التي تستغرقها عملية المراجعة إلصدارحيث التوقيت المناسب  

 ؛ المراجعة

اإلفصاح عن التقارير المالية إال بعد قيام المراجع الخارجي بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة  ال يمكنحيث 

ولكن تأخير إصدار تقرير المراجعة ، بما يمكن أصحاب المصالح من االعتماد عليه في اتخاذ العديد من القرارات، القوائم المالية

(ARL أو ما يسمى بتأخير المراجعة )Audit Delay  الفترة الزمنية بين تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وحتى تاريخ(

حيث يؤدي إلى ؛ توقيع مراقب الحسابات على تقرير المراجعة( يعد بمثابة مؤشر سلبي على انخفاض جودة التقارير المالية

قد تلك المعلومات خاصية المالئمة ويعكس مما يف، تأخر اإلفصاح عن المعلومات المالية وعدم تقديمها في التوقيت المناسب

. تائج أعمال الشركة ووضعها الماليويفتح المجال أمام نشر الشائعات حول ن، المستمرينغير سارة من وجهة نظر  اأخبار  

 . م(2102، اإلبياري)

، الباحثين( والعوامل المؤثرة في تأخر تقرير المراجعة موضوع اهتمام العديد من ARLالمراجعة ) يروإن تأخر تقر

يرتبط في الواقع بتأخير تقرير  والذي، الباحثونالمراجعة هو مصطلح مختلف يستخدمه  فتأخير. والممارسينواألكاديميين 

 . المراجعة

بين من يؤكد على أن استخدام المراجعة الداخلية لمدخل المراجعة  ال  ويخلص الباحث مما سبق إلى أن هناك جد 

ن يؤكد على أن المراجعة الدورية وبين م   ،المستمرة يؤدي إلى زيادة اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية

ا على اعتماد المراجع الخارجي هي األكثر فاعلية    . وتأثير 

الداخلية على قرار اعتماد  المراجعة توقيت: يؤثر على الاحو التاليالثاني  الفرعيض الفر اشتقاقم يمكن ن ث  وم  

 . لخارجي عليهااالمراجع 

 

للمراجعة الداخلية وقرار اعتماد المراجع عليها واشتقاق  ساادتحليل البحث المحاسبي الذي تااول العالقة بين اإل 2-3-3

 :الفرض الفرعي الثالث للبحث

؛ وظيفة المراجعة الداخلية لطرف خارجي على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها إسنادبداية هناك جدل بشأن أثر  

 ;Coram et al. ,2008; GLover et al. , 2008; Arel, 2010; Munro & Stewart, 2010)حيث يتفق البعض 

Desai et al. , 2011; Bartlette et al. , 2015; Raiborn et al. , 2017على أن 2108، ؛ القليطي2102، ؛ مبارك )

وذلك باعتباره أحد محددات ، إسناد وظيفة المراجعة الداخلية لطرف خارجي يؤثر على قرار اعتماد المراجع الخارجي عليها

 .جودة وظيفة المراجعة الداخلية



  
 
 
 

 

 

 , .Davidson et al؛ 2108، لقليطي)ااتفق وبشأن العوامل التي تتعلق بمحددات وسمات وظيفة المراجعة الداخلية  

يكون اعتماد المراجع الخارجي أكثر على المراجعة الداخلية ، الدورية( على أنه عندما تطبق المراجعة الداخلية المراجعة 2013

فال يوجد فرق في اعتماد المراجع الخارجي ، المستمرةأما عند تطبيق المراجعة الداخلية المراجعة ، الخارجيفي حالة اإلسناد 

ا من قبل وظيفة المراجعة كان يتم إسنادها لطرف خارجي أو يتم أداؤها داخلي    ما إذاسواء  ، الداخليةعلى وظيفة المراجعة 

 . الداخلية

الخارجي الكامل لوظيفة  باإلسنادقرار  اتخاذاألعمال التي تكون بصدد  منشآتأرشد معهد المراجعين الداخليين و 

 ال يمكن، والرقابة على وظيفة المراجعة الداخلية في تلك الحالة شرافاإل يةمسؤولتكون  خارجي أنالمراجعة الداخلية لطرف 

 ، أن تسند إلى الطرف الخارجي مقدم الخدمة

أو أحد ممثلي اإلدارة ، المراجعة الداخلية إلدارةممثل لها سواء كان المدير التنفيذي تعيين  عمالاأل منشآتبمعنى أنه يتعين على 

 .بالمنشأةعلى وظيفة المراجعة الداخلية  شرافالعليا كي ينوب عنها في إدارة واإل

 

 الدراسة الميدانية -3

 مقدمة:

وجمع وتحليل بيانات ، من حيث تحديد مجتمع وعينة البحث، يتناول هذا الفصل تصميم الدراسة الميدانية للبحث

عرض وتحليل  اوأخير   ،مة في تنفيذ االختبارات الميدانية لفروض البحثوكذلك األساليب اإلحصائية المستخد  ، الميدانيةالدراسة 

 . تلك النتائج

 مجتمع وعياة الدراسة الميدانية: 3-1

 يتكون مجتمع الدراسة من مجتمعين هما:مجتمع الدراسة : 

 . السوق المالية السعوديةجميع المراجعين الداخليين في الشركات المدرجة في  (0

 . مراجعي حسابات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعوديةجميع  (2

  :عياة الدراسة 

 . ( مفردة من المراجعين الداخليين بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية88) وتتمثل بـ (0

 .المدرجة في السوق المالية السعودية( مفردة من مراجعي حسابات شركات المساهمة 81) وتتمثل بـ (2

 متغيرات الدراسة:  3-2 

 وتتكون متغيرات الدراسة من مجموعتين وهي:

( ومتغير سناداإل، التوقيت، متغيرات مستقلة )االستقالل التنظيمي ةعلى ثالث الداخليينتتوزع متغيرات الدراسة للمراجعين  (0

 . تابع واحد وهو )جودة المراجعة الداخلية(

متغيرات  ةتتوزع متغيرات الدراسة لمراجعي حسابات شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية على ثالث (2

( ومتغير تابع واحد وهو )قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة سناداإل، التوقيت، مستقلة )االستقالل التنظيمي

 . المراجعة الداخلية(



  
 
 
 

 

 

 : الاحو التاليتم قياس المتغيرات على 

 محاور على النحو التالي: ةعند اختبار فروض البحث األول تم مقياس المتغيرات المستقلة من ثالث

المحور األول: االستقالل التاظيمي )أهم العوامل المؤثرة في موضوعية واستقاللية المراجعين الداخليين( من خالل  3-2-1

 األسئلة التالية:

 . داخل نطاق الهيكل التنظيمي للمنشأة يزيد من جودة المراجعة الداخلية للمراجعة الداخليةاالستقاللية التنظيمية  (0

 . تجنب تعارض المصالح الشخصية مع مصلحة المنشأة (2

 . من أهم أركان نجاح وظيفة المراجعة الداخلية ايمثل استقالل أعضاء إدارة المراجعة الداخلية واحد   (2

الداخلية وتنسيق التبعية التقريرية واإلدارية للجنة المراجعة يزيد من جودة المراجعة توفير الموضوعية لفريق المراجعة  (8

 . الداخلية

حتى ، ورفع تقارير للجنة المراجعة(، االستقالل التنظيمي والفني إلدارة المراجعة الداخلية )التبعية اإلدارية لمجلس اإلدارة (8

 . يمكنها ممارسة أعمالها باستقالل وموضوعية

 المحور الثاني: التوقيت )أهمية المراجعة المستمرة في جودة المراجعة الداخلية( من خالل األسئلة التالية: 3-2-2

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقليص فرص الغش داخل المنشأة (0

 . لمستمرةتعمل المراجعة الداخلية المستمرة على أداء المراجعة بشكل مستمر مما يتيح المتابعة والرقابة ا (2

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقديم توكيد مستمر لإلدارة عن مخاطر األعمال وكيفية إدارتها (2

 . تساهم المراجعة المستمرة على توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت (8

 . للتقارير المالية تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في معلومات جيدة بسبب التوكيد المستمر (8

 . للرقابة الداخليةكفء تمكن المراجعة الداخلية المستمرة إدارة المنشأة من تنفيذ هيكل  (6

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يؤدي إلى جودة أدائها( من خالل األسئلة  سااد)إن اإل ساادالمحور الثالث اإل 3-2-3

 التالية:

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يوفر أفضل الممارسات في الشركة نتيجة لخبرته السابقة في الشركات  سنادإن اإل (0

 . األخرى

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يؤدي إلى تدعيم المراجعين بخبرات متخصصة قد تكون غير موجودة  سناداإلإن  (2

 . بالشركة

خلية يؤدي إلى تحقيق وفورات في تكلفة تنفيذ مهام المراجعة الداخلية وتحسين الخارجي لوظيفة المراجعة الدا سنادإن اإل (2

 . تكلفة المراجعة الداخلية

 . ومعايير المراجعة، بآداب وسلوك المهنة ايكون ملتزم  ، في جميع المهام التي يؤديها المراجع الخارجي (8

 . لتركيز على إجراءات الرقابة الداخليةالخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يساعد اإلدارة في ا سنادإن اإل (8

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 وعاد اختبار فرض البحث الثاني تم مقياس المتغيرات المستقلة على الاحو التالي: 

المحور األول: االستقالل التاظيمي )ما أثر االستقالل وموضوعية المراجعة الداخلية على اعتماد المراجع الخارجي(  3-2-1

 من خالل األسئلة التالية:

 . باالعتماد عليها اعند وجود تفاعل بين الهيكل التنظيمي للشركة والمراجعة الداخلية يزداد احتمال اتخاذك قرار   (0

 . باالعتماد عليها اعندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية بالموضوعية وعدم التحيز يزداد احتمال اتخاذك قرار   (2

 . باالعتماد عليها االتنظيمي يزداد احتمال اتخاذك قرار  عندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية باالستقالل  (2

 اورفعها التقارير للجنة المراجعة يزداد احتمال اتخاذك قرار   دارةعندما تتصف وظيفة المراجعة الداخلية بالتبعية لمجلس اإل (8

 . باالعتماد عليها

ة إداريمراجعة الداخلية بالكامل أو نقلهم للوظائف فريق الأو  تدوير سنوي لرئيس قسم المراجعة الداخلية إجراءعندما ال يتم  (8

 . باالعتماد عليها ابالشركة يزداد احتمال اتخاذك قرار  أخرى 

 المحور الثاني: التوقيت )ما أثر التوقيت على قرار اعتماد المراجع الخارجي( من خالل األسئلة التالية: 3-2-2

وبالتالي يزداد اعتمادك على  ،جيدة بسبب التوكيد المستمر للتقارير الماليةتساهم المراجعة الداخلية المستمرة في معلومات  (0

 . وظيفة المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة  ،تقليص فرص الغش داخل المنشأةفي تساهم المراجعة الداخلية المستمرة  (2

 . الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة  ،للرقابة الداخليةكفء نشأة من تنفيذ هيكل تمكن المراجعة الداخلية المستمرة إدارة الم (2

 . المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد اعتمادك على  ،تساهم المراجعة المستمرة في تقديم تأكيد مستمر لإلدارة عن مخاطر األعمال وكيفية إدارتها (8

 . وظيفة المراجعة الداخلية

وبالتالي يزداد  ،المستمرة على أداء المراجعة بشكل مستمر مما يتيح المتابعة والرقابة المستمرةتعمل المراجعة الداخلية  (8

 . اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية

 الخارجي على قرار اعتماد المراجع الخارجي( من خالل األسئلة التالية: سااد)ما أثر اإل ساادالمحور الثالث: اإل 3-2-3

وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة  ،بالدقة والكفاية سنادالمراجعة الداخلية في حالة اإلتتسم برامج وخطط  (0

 . الداخلية

وبالتالي يزداد اعتماد  داءيحرص الطرف الخارجي الذي يقدم خدمات المراجعة من خارج الشركة على فحص جودة األ (2

 . على وظيفة المراجعة الداخلية

 . وبالتالي يزداد اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية ،بالكفاية سنادالمراجعة الداخلية في حالة اإلتتسم نطاق عمل  (2

وبالتالي يزداد  ،مهام المراجعة الداخلية أداءعند  سنادعلى دعم نشاط المراجعة الداخلية في حالة اإل دارةتحرص اإل (8

 . اعتمادك على وظيفة المراجعة الداخلية

 

 



  
 
 
 

 

 

 الميدانية: الدراسةأسلوب جمع بيانات  3-3

تم وكذلك  ،عتمد الباحث على المصادر الثانوية والمتمثلة في األبحاث المحاسبية السابقة ذات العالقة بموضوع البحثا

 بحيث تحتوي على قسمين وهما: عن متغيرات الدراسة لجمع معلومات استخدام االستبيان

المؤهل -المسمى الوظيفي -وهي )التخصص العلمي  ،ألفراد العينتين )الديموغرافية(الشخصية يشتمل على البيانات  -

 . الشهادات المهنية( -سنوات الخبرة -العلمي 

ولتحقيق ، بشدة(ال أوافق –أوافق  ال –محايد  –أوافق  –تم استخدام مقياس ليكارت الخماسي للعينتين )أوافق بشدة  -

 . (SPSSوالتحقيق من الفروض تم استخدام برنامج اإلحصائي ) الدراسةأهداف 

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية: 3-4

 ولحساب استجابات أفراد الدراسة اتجاه العبارات التي تتضمنها أداة ، التكرار والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة

 . الدراسة

  استجابات أفراد الدراسةالمتوسطات الحسابية لترتيب . 

 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة . 

 )لقياس ثبات أداة الدراسة معامل ثبات )ألفاكرونباخ . 

 على النحو التالي: د  ع  وب   : وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجابات على كل عبارة  معادلة المدى 

امثل درجة استجابة )ضعيفة ت 51. 0إلى أقل من  0من  -  . (جد  

 . تمثل درجة استجابة )ضعيفة( 61. 2إلى أقل من  51. 0من  -

 . تمثل درجة استجابة )متوسطة( 81. 2إلى أقل من  61. 2من  -

  اختبارone way anova يرات المؤهل العلمي وسنوات الخبرلمتغوفق ا  ئيةحصالمعرفة الفروق اإل 

 

 واألبحاث المستقبليةالاتائج والتوصيات  -4

 مااقشة نتائج الدراسة: 4-1

يجري داخل  حيث تمكن أصحابها من متابعة كل ما؛ عتبر المراجعة مهنة رئيسية تحتاج إليها معظم المؤسساتت   

على وإن الحكم . باإلضافة إلى أهميتها لعدة أطراف يتعاملون مع المؤسسة ،المؤسسة ومدى كفاءة وأمانة القائمين على أموالهم

المراجع الخارجي المسؤول عن أن وباعتبار ، نجاح عملية المراجعة وتحقيق أهدافها منوط بالشخص الذي يمارس هذه المهنة

كان  حيث؛ الماليةإعطاء رأي فني محايد حول سالمة وعدالة القوائم  حجمها بهدفتدقيق حسابات الشركة مهما كان شكلها أو 

على قرار اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة وأثرها جعة الداخلية محددات جودة المرا"موضوع الرسالة 

 . "الداخلية

وتكرار ، االستبيان كوسيلة لتجميع البيانات وقياس متغيرات الدراسةباستخدام  في الجانب التطبيقي قام الباحثحيث  

وكذلك استخدام معامل ارتباط بيرسون للتأكد . أداة الدراسةواتجاه العبارات التي تتضمنها ، النسب المئوية لوصف أفراد الدراسة



  
 
 
 

 

 

وعليه خلصت الدراسة إلى عدة . ومعامل ثبات )ألفاكرونباخ( لقياس ثبات أداة الدراسة. من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

 نتائج وتوصيات وهي:

 . للمنشأة يزيد من جودة المراجعة الداخليةاالستقاللية التنظيمية للمراجعة الداخلية داخل نطاق الهيكل التنظيمي  -

 . تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تقليص فرص الغش داخل المنشأة -

الخارجي لوظيفة المراجعة الداخلية يوفر أفضل الممارسات في الشركة نتيجة لخبرته السابقة في الشركات  سنادإن اإل -

 . األخرى

للشركة والمراجعة الداخلية يزداد احتمال اتخاذ قرار باالعتماد على المراجع وجود تفاعل بين الهيكل التنظيمي  -

 . الخارجي

المالية يزداد االعتماد على وظيفة  للتقاريرتساهم المراجعة المستمرة في معلومات جيدة بسبب التوكيد المستمر  -

 . المراجعة الداخلية

حيث زاد االهتمام في الدول المتقدمة  ؛التي شهدتها بيئة األعمالتعاظم دور المراجعة الداخلية وذلك نتيجة التغيرات  -

 آلياتوالنامية بموضوع المراجعة الداخلية في عالقتها بتحقيق مبادئ حوكمة الشركات واعتبار المراجعة الداخلية أهم 

 . في تحسين جودة حوكمة الشركاتمهم الحوكمة والتي لها دور 

لعملية المراجعة بتقييم فعالية المراجعة الداخلية في ضوء االلتزام بمعايير يقوم المراجع الخارجي عند تخطيط  -

 . المراجعة الداخلية

اتخاذ قرار االعتماد على عمل المراجعة الداخلية في ضوء األسس والمبادئ التي وضعتها المعايير المهنية يمكن إن  -

 . اعتمادهم عليهاأن يزيد من جودة القوائم المالية وزيادة ثقة المستخدمين لها و

إن تعاون المراجع الداخلي مع المراجع الخارجي يزيد من قدرة المراجعة بصفة عامة ويزيد من إمكانية اكتشاف  -

 . ويقلل من احتمال فشل المراجعة، مما يزيد فعالية عملية المراجعة انسبي    المهمةالتحريفات 

كلما ارتفعت ، والمراجعة الخارجية، درجة تفاعل المراجعة الداخلية مع كل لجنة المراجعة واإلدارة العليا تكلما زاد -

 . فعالية المراجعة الداخلية وكلما تحسن أداء المراجعة الخارجية

 الخالصة والتوصيات: 4-2

إلى أثر محددات وظيفة المراجعة الداخلية على قرار اعتماد المراجع الخارجي على  الدراسةسعت هذه ، في الختام

 من نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:وانطالق ا ، وظيفة المراجعة الداخلية

 :التوصية في الجانب التطبيقي

المملكة العربية السعودية تضطلع بإصدار معايير  فيالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  ضرورة تفعيل تنظيم -

 . المراجعة الدولية وقواعد آداب وسلوك المهنة ورقابة جودة أعمال مكاتب المحاسبة

، بما يتالءم مع التطورات الجديدة في معايير المراجعة الدولية 2102( لسنة 601ضرورة تحديث معيار المراجعة ) -

وتطوير وظيفة المراجعة الداخلية في الشركات المقيدة في ، لحديث للمراجعة الداخليةضرورة تفعيل االلتزام بالمفهوم ا

 ،الحديثة عمالت التي تواجه بيئة األاجدضوء التعريف الحديث للمراجعة الداخلية والتغيرات والمست



  
 
 
 

 

 

أصبحت أحد دعائم  وأن يواكب ذلك تطوير أداء المراجع الداخلي ليتواكب مع متطلبات التطورات التكنولوجية والتي 

 . المنافسة بين الشركات خاصة المقيدة منها

تحسين أداء الشركة  فيأن تقوم إدارات الشركات في المملكة العربية السعودية بتفعيل أدوار المراجع الداخلي  -

مخاطر رقابة وحوكمة وإدارة  فيريه التوكيدي واالستشاري و  من خالل زيادة مساهمته بد   ؛)كوظيفة مضيفة للقيمة(

 . اودعم استقالل المراجعة الداخلية تنظيمي   ، الشركة

 . عقد المؤتمرات العلمية بشأن العوامل األخرى المؤثرة على التعاون بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين -

باإلضافة إلى وجود مراجع  ،المشترك على وجود إدارة داخلية للمراجعة الداخلية قوية سنادضرورة تفعيل فكرة اإل -

 . خارجي

 

 :المراجع
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