
 1 

 

 

                
  جامعة مدينة السادات

 

 

USC RANKING      

               
              

 

 

 

 مراجعة المحاسبة وال بقسم  أستاذ مساعد
 ة السادات ينامعة مدج –كليــة التجارة 

Mohamed.mousa@com.usc.edu.eg 

https://orcid.org/0000-0002- 6120-0343 

 
 

 هــ1443 - م2021
 

 ____________ 
مدينةةة كليةةة الترةةاام جامعةةة  -بقسم المحاسبة والمراجعةةة  أستاذ مساعد)*( د. محمد موسى علي شحاتة، 

والمةةدير التنذيةةوح لوضةةدم لةةما  الرةةودم   ،بالكليةةة  والمنسق األكةةاديمي لبةةعبة اللالةةة ايةرلي يةةةدات،  السا

ضصةةع علةةى داجةةة  .م2021وضتةةى سةةبتمبر  2018خةة ا الذتةةرم مةةر ينةةاير  والتطةةوير المسةةتمر بالكليةةة

الةةدكتواا   لةةى داجةةةم، كمةةا ضصةةع ع2011الماجستير مر كلية التراام بببير الكوم جامعة المنوفية عام  

 اجعةةةراسةةبة والموأخيةةراد داجةةة أسةةتاذ مسةةاعد المح  ،م2016مر كلية التراام جامعة مدينة السادات عام  

 والمراجعة. وله اهتمامات بحثية في مرالي المحاسبة المالية ،م2021عام  

 

 

mailto:Mohamed.mousa@com.usc.edu.eg


 2 

 : البحثملخص  ▪
 

 

الداخلية في إطار معايير   لمراجعةالرئيس للبحث في دراسة وتحليل محددات جودة وظيفة ا  تمثع الهدف      

لخددارجي  ددا ترددارير جددودة المراجعددة نية، وتحديددد ملبلبددات احفاددا  االمراجعة الحاكمة والدراسات المع

احفاددا   لددي تتيددرات  سددعار   الداخلية وفق احصدارات المهنية والدراسددات ااكاديميددة، و يددار تدد  ير  دد ا

لر  يشمل منهجية  دد ا احفاددا  ويعأددس تدد  ير   لددي إطار مرااسهم  سوق ااوراق المالية ، واسلخالص  

( 190المسددا الميددداعي لعينددة مأوعددة مددا    لمد الباحث  ليإ ف  وللحريق   ا الهد  .كافة ااطراف المسلفيد 

 ما مسئولي احدارة العليا، وإدارة المراجعة الداخلية، واحدارة المالية، والمسلثمريا  البورصة، وذلكمفردة  

حاددائية حااساليب ا  مجمو ة ماتم اسلخدام  و،  م2021 ام  المارية خالل    جلة  البورصةمسات الالشرك 

 (.    SPSSمج  ة ما خالل  رعاالمناسب

وجود  ددالم محددددات رئيسددية لجددودة   مها:    العلمية واللببيرية  مجمو ة ما النلائج  إلى  البحث  وخلص      

واالسلرالل اللنظيمي، الأفددا ة المهنيددة للمددراجعيا و ية  الموض"  وظيفة المراجعة الداخلية، واللي تمثلت في  

احفاا  الخارجي  ا  عشبة المراجعة الداخلية  دوريها احسلشاري   يزركوت"، الداخلييا، جودة تنفي  المهام

ت الرقا ة الداخلية، وحوكمة ااعشبة والعمليات، وإدارة المخاطر اللي ترلرر   عشددبة مجاال لي  واللوكيدي  

  الشركة، ما خالل ترديم ترارير تحلوي  لي معلومات مالئمددة  تاريخيددة، حاليددة، مسددلربلية( سددوا  و مليات

كشددفت قددد و. وصفية و/ و كمية و/ و ماليددة، تسددهم فددي ترعدديد العديددد مددا الرددرارات احداريددة واالسددلثمارية

محددددات ل مددا كدد شدد ر  دراسددة  وجود اخلالفات ذات داللة معنوية  دديا ارا   ينددات الالدراسة الميداعية  ا  

احفاا   ا جددودة وظيفددة بات ملبلو، جودة وظيفة المراجعة الداخلية ما منظور معايير المراجعة الحاكمة

توقيددت احفاددا ( فددي ضددو    –وسيلة احفاا     -محلويات احفاا     –المراجعة الداخلية  طبيعة احفاا   

ة  دديا ارا   ينددات الدراسددة  شدد ر داللددة معنويدد  اتفددات ذاخلال، كما تبيا وجود نظمةم  احصدارات المهنية ال

فددي ترعدديد قددرارات ااطددراف الداخليددة  شدد ر الخدددمات   دور احفاا   ا جودة وظيفة المراجعة الداخليددة

 يا احفاا   ددا جددودة وظيفددة المراجعددة  ت  ير ذو داللة معنوية، و خيراً تبيا وجود  االسلشارية واللوكيدية

  .%71,4،  معامل تفسير  سهم  سوق ااوراق المالية الماريةسعار ااالداخلية، وتتيرات  

، الريمددة السددوقية ل سددهم احفاا   ا جودة المراجعددة الداخليددة،، الداخلية جودة المراجعة الة:دكلمات اللا ▪

 الشركات المريدة  البورصة المارية.
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A proposed framework for the impact of internal audit disclosure on 

Stock prices changes In the Egyptian Stock Exchange: a field study 

▪ Abstract: 

     The main objective of the research was to study and analyze the 

determinants of the internal audit quality within the framework of the governing 

audit standards and relevant studies, and to determine the requirements for 

external disclosure of internal audit quality reports according to professional 

publications and academic studies, and to indicate the impact of this disclosure 

on stock prices changes in the stock market, and to extract a proposed 

framework it includes the methodology of this disclosure and reflects its impact 

on all the beneficiary parties. To achieve this goal, the researcher relied on a 

field survey of a sample of (190) senior management officials, internal audit 

management, financial management, and investors in the stock exchange, in 

companies registered on the Egyptian Stock Exchange during the year 2021, and 

a set of appropriate statistical methods were used through the (SPSS) program. 

     The research concluded with a set of scientific and applied results, the most 

important of which are: there are three main determinants of internal audit 

function quality, which were represented in “objectivity and organizational 

independence, the professional competence of internal auditors, the quality of 

executing tasks”, and the focus of external disclosure of internal audit activities 

in its advisory and confirmatory role on areas of control The internal affairs, the 

governance of activities and operations, and the management of risks associated 

with the company’s activities and operations, by providing reports that contain 

appropriate information (historical, current, and future), whether descriptive, 

quantitative and/or financial, that contribute to rationalizing many 

administrative and investment decisions. The field study revealed significant 

differences between the study samples opinions regarding each of the 

determinants of the internal audit quality function from the perspective of the 

governing audit standards, and the requirements for disclosure of the quality of 

the internal audit function (nature of disclosure, contents of disclosure, means of 

disclosure, timing of disclosure) in light of organized professional publications, 

as it was found that there were significant differences between the study samples 

opinions regarding the role of disclosing the internal audit quality of the 

function in rationalizing the decisions of internal parties regarding advisory and 

assurance services, and finally it was found that there is a significant effect 

between disclosing of internal audit function quality, and price changes. Shares 

in the Egyptian stock market, with an interpretation coefficient of 71.4%. 

Keywords: The quality of internal audit, the disclosure of internal audit quality, 

the market value of shares, Companies listed in the Egyptian Stock 

Exchange.  
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 القسم األوا

 طاا العام للبحث اإل 
   :مقدمةأويد: ال

تتلتددل     ار سددلبية تجلددت فدديا ما  وما اقلرر  ه  لعالميةالمالية ا  اتاازمتزايد حدة    خيرةة اااآلوععهدت      

، وإ ددداد ترددارير ماليددة حاالت التشللعديد ما الشركات، وزيادة    الماليحاالت الركود االقلاادي، والأساد  

بددوط وت  دد ع  سددعار اراتهم، و اسددلثم معظددمل ا ا مددا ترتددب  ليهددا مددا خسددارة المسددلثمريالً ، فضمضللة

اطددراف االدوليددة والمؤسسددات    العديددد مددادفع    اامر ال ي  ،يار ااسواق الماليةهواعور   تد م  ما  سهم، واا

 وجدده الداخليددة  وجدده  ددام والمراجعددة    لمراجعددةمهنة المحاسددبة واعحو    االعلرادات  توجيهإلي    ذوي الماالا

 .(2016   و جبل، خاص

ظهددرت الحاجددة إلددي ،  المعاصددرة  ة اا مددالاللي حددد ت فددي  يئدد والسريعة  مة  للبورات الهاا  مع  ت امناد و    

ميز  ه ما الردرة  لي ترديم ترارير حددول عظددام ضرورة تبوير  عشبة ومهام وظيفة المراجعة الداخلية لما تل

 صبحت يث  ح،  ئفوغير ا ما الوظا  الشركات مليات  ، وحوكمة  عشبة و، وإدارة المخاطرالرقا ة الداخلية

مدددك كفددا ة م يردد  ، وت  سلأشددف، وترصددد وتحلددلة وظيفددة مسددلرلة تال الحديثدد ة الداخلية في  يئة اا مدد عجالمرا

اصحاع الماالا للمأينهم ما فهددم   ، وتردم ترارير موضو يه  ش عهاالشركات        مليات عشبة و  وفعالية

ك اللشددتيلي و/ و سددوا   لددي المسددلو عدديد قددرارات ر تخاذإليات و عشبة الشركة  شأل تفايلي وطبيعة  م

 ;Narayanaswamy et al.,2018; Tumwebaze et al.,2018; Alzeban,2020 يسددلثماراح

Serage & Daoud,2021.)    

اا مددال  يئددة   ر ة فدديالملساالجو رية وللتيرات  لالمراجعة الداخلية  وظيفة    مية مواكبة    وتأكيداد على

م قدددرتها  لددي  دي تدد اللدد  نيةمهال راتصدا المعايير واحشبلها واالللزام  عو هاتبوير مهام  ما حيث،  الحالية

، "الشددركات  ةلددس إدارالدد ي يسددلهدف ترددديم الناددا والمشددورة واالرعدداد لمج  "  الريام  دوريها االسلشدداري

فاددا  نهددا  اللرددارير الداخليددة اغددرا  ومددات الم  ال ي يسلهدف تحسيا جودة ومحلوك المعل"    واللوكيدي

ث تددد م زيددادة كفددا ة وفعاليددة اليددات حيدد ، "خاصجه  و  دارةجالس اح، وموجه  امملخ ي الررارات    مةخد

  لددييجددا ي والل كيددد اح ،المراجعددة ار يأل الرقا ة الداخلية ك دا  رقا ية  امة فددي  يدددي احدارة العليددا ولجدد 

 ;2020ة،؛ عددحات2020،سددليمار ااسهمعدديد قددرارات المسددلثمريا  ترليددة المنشددورة، وعفافية اللرارير الما

Carcello et al.,2020; PWC,2018.)   

لمسددا دتها فددي  دا  وظيفددة المراجعددة الداخليددة  دة  جددوحاجة إدارات مخللف الشددركات ل  ت ايدلواسترابة      

ا لبار ددا وكدد لك ت و قسام ووحدات الشركة، الرقا ة  لي  عشبة و مليا :في  الم مجاالت رئيسيةوظائفها  

د م اً ضددرورياً لدد قيمة وكوعها ملبلبدد ة إضافلي     هارتقدا  فضالً  ،  ااساسية لحوكمة الشركات  كائزحد الر 

  اللحرفيددات اللددي تظهددر تعد المراجعة الداخلية خط الدفاع ااول تجددا  حيث.  ة إدارة المخاطرمنهجيوتحسيا  

 قيامهدداخددالل ي مددا والمددالداري كات، وتحد ما حاالت الفساد احخلية في الشرالرقا ة الدام عظ سبب ضعف 

، وحجم المخاطر المحلملة اللددي تددؤ ر  لددي  مليددات للرقا ة الداخلية  و ريةجال  الضعف   وجها   ا  فااح 

 .(Chen et al.,2020; Christina & Handyani,2020؛ 2020؛ عحاتة، 2020سلبار،  الشركة 

عناددر فا ددل مددا ك لاالا الشددركات  ية تعملفة إداريوظتعد  وظيفة المراجعة الداخلية     ر  لىوتأسيساد ع    

، إال  عهددا تألسددب اطرالمخدد  دارةح موضددو ي نهجومدد  ،ليددات الحوكمددةاحدددك إ، ويددة ددة الداخل ناصددر الرقا

جعة الداخلية سلفيديا منها في جودة  دا  إدارة المرااحلياجات  صحاع الماالا و رة الم  ةتلبيما  ماداقيلها  

هنية  لي الدددور دارات الماق ت كيد العديد ما الدراسات ااكاديمية واالصسي  وفي.  لمرللزامها  اللرييم المسإو

لسددوقية ريمددة االتعزيددز  الماليددة و  ريرتحسدديا جددودة اللردداي  اجعة الداخلية  لدد فة المرتمارسه وظيل ي  الفعال ا

 ;2020Boyle et al.,2015؛ عددنا، 2020ر،  سددلبارؤيددة  دد   الدراسددات ، وتوافردداً مددع لشددركاتل

Ackermann et al.,2016; Elazab,2020; )ةالمراجعة الداخليدد  فةوظي  ا جودة   ش ر   مية احفاا 

   .ترعيد قرارات المسلثمريااق ااوراق المالية و  سو ااسهم سعار  ير ا  لي  وت

رير  ددر  اللردداللوقيددت ومحلددوك    نظمددةالم    ريةالمادد   اريةالررارات الوزو  الرواعيا  تجا ل  ،وإيماءد إلى    

عور ا، وقدد 1991لسددنة    203قدداعور  ، و1981ة  لسددن  159قاعور    مثل  "في مار    المنشورة للشركاتية  لالما

، والرددرارات 2015لسددنة  124، 114والررارات  رقددام  ،2014لسنة  170رقم  ررراوال، 1992لسنة    95

ا لمددت   فددي حدديارارير إدارة المراجعة الداخليددة.     ا تاالفااملبلبات    "2016لسنة    94،47،  35 رقام  

فددة م  دور وظي2016 ام   نسخلها المحد ه يياريا المارمركز المدي  قوا د حوكمة الشركات الاادرة  ا
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لددزم الشددركات ، إال  عهددا لددم ت  ل مددا الحوكمددة والرقا ددة الداخليددة وإدارة المخدداطركدد  فدديراجعددة الداخليددة الم

اددا   نهددا ل طددراف ذوي لم احفاللددي يدد  ا اللرددارير الماليددةلمراجعددة الداخليددة ضددماحفاا   ا ترددارير ا 

 الماالا الخارجييا.

 الداخليددة دة وظيفددة المراجعددةدات جددو ددر  وتحليددل محددد البحددث دد ا يسددلهدف  ،ء مةةا سةةبقووفي ل    

والدراسددات   ةصدددارات المهنيدد في ضو  اح، وتحديد ملبلبات احفاا   نها   دوريها االسلشاري واللوكيدي

 ية.في سوق ااوراق المال  سعار ااسهم تتيرات لي ا  فات  ير   ا احااكاديمية، و يار 

 :البحث مبكلة  ثاةياد:

د    دور تمددار  المراجعددة الداخليددة  لددي  ر  اديميةةةلدااسةةات األكيةةة واالمهنت صةةداااد اإلتأكيمر    اةط قا

ة سددوا  الحاليدد  الشددركات  عشددبة مليددات والية  دا  حيوي ومحوري في رصد وتحليل وترييم مدك كفا ة وفع

دارة ومسئولي داخل الشركة " مجلس اح لفيدةالمس  راف طاعيه ل، وترديم ترارير موضو ية والمسلربلية   و/و

روا ددد واليددات الحوكمددة للددزام  مدددك احعظام الرقا ة الداخلية وفعالية   ش ر  "    اجعةالعليا ولجار المرحدارة  ا

 رير المراجعددة الداخليددةمات اللي تحلويها تردداعلوالم . إال  ردارة المخاطرحموضو ية  دقيرة و  ةمنهجيتبني  و

يا ومدداعحي االئلمددار والمحلليا المددالي  محلملياوالمسلثمريا الالخارجييا " حملة ااسهم    ديافيللمسل  تاللم  

. اامددر الدد ي جو ريددةال رددراراتلاالعديددد مددا التخاذ  ،" العام الجمهور وك لك عرافيةالجهات الرقا ية واحو

ً ياً وخاراخلمسلفيدة دكل ما ااطراف ال   ل المعلومات  ياتماصل لظا رة  دم  ي    ، وذلددك كنليجددة حلميددة جيددا

الخددارجي  ددا جددودة وظيفددة الشددركات  احفاددا   م  لددزت    وقوا ددد حاسددمة  يةو محلدولية  عايير  لعدم وجود م

   (.2020  سلبار،المراجعة الداخلية

 ددا ترددارير الخددارجي اددا  لددي   ميددة احفد  عحددو الل كيدد لمراجعددة  ل  المدخع المعاصرتوجه  سياق  ي  وف     

ات ومددا لهددا مددا تدد  ير ،للوكيددديشدداري وااالسل دوريهددا شدد ر  والمعلومات اللددي تحلويهددا  لداخليةة االمراجع

و دالددة ي ماددداقية  وزيددادة الثرددة فدد   ،ا ة الداخليددةفعالية الرق  خاوص   اطراف الخارجية لي  رة اايجا ية  

تلددك   رة مخدداطر لددي إدا  كيدددوا ددد واليددات الحوكمددة، والل  ش ر االللزام  رات  ، وترديم ضماعاللرارير المالية

احفاددا   ددا جددودة سددع فددي  اللو  شددركاتلددي إدارات الي  ينبت  . ل اوموضو يةالشركات وفق  سس دقيرة  

وتلبيددة تما ددل المعلومددات  حددد مددا ظددا رة  دددم  كوسيلة فعالة لل  وعو ي  كميوظيفة المراجعة الداخلية  شأل  

 ;Dzikrullah et al.,2020؛2021، ر لي و خرو ؛2020عنا، جية  حاع الماالا الخار ص ملبلبات

Holt,2019; Suryana,2018; IIA,2017.) 

، الداخليددةفة المراجعددة  جودة وظي  لريا     دم وجود  سس و طر موحدفي    البحث  ةد مبكلتترس  ومر ثم    

وفق سلشاري واللوكيدي   دوريها احلداخلية  جعة االمراير جودة   ا ترار  االلزاميفاا   ملبلبات اح  غياعو

تدد  ير  دد ا   ولددتتنا  اللددي  -  ة منهدداالعر يوخاصة    –عدرة الدراسات ااكاديمية  ، والحاكمةمهنية  لصدارات احا

ق سوق ااورارات المسلثمريا  مجلس احدارة واحدارة العليا ما جاعب، وقرا لي ترعيد قرارات    احفاا 

 :اليةالتؤيت اتسالمرموعة يمكر صياغة مبكلة البحث في مر ثم و. راعب  خية ما جالمال

ات دراسدد وال  اكمددةجعددة الحالمرا  معدداييرمددا منظددور    محددات جودة وظيفة المراجعة الداخليددةما  ي   .1

 ؟كاديميةوالبحوم اا

 اددا احف  محلويات  –  طبيعة احفاا خلية  ة الدالمراجعملبلبات احفاا   ا جودة وظيفة اما  ي   .2

 والدراسددات ااكاديميددة الحاكمددة  مهنيددةارات الدصحا( في ضو   احفاا   توقيت  –احفاا     وسيلة  -

 ؟المعنية

ر  ش   ااطراف الداخلية  اراتد قرترعيخلية  لي   و ت  ير احفاا   ا جودة وظيفة المراجعة الداما .3

 ية؟داللوكيالخدمات االسلشارية و

ااوراق وق  سدد   سددعار ااسددهم تتيراتعة الداخلية  لي مراج و ت  ير احفاا   ا جودة وظيفة الما .4

 ؟المارية المالية

تدد  ير   ، وماةليلمراجعة الداخ ا جودة وظيفة االخارجي فاا  اطار مرلر  لإل ما مدك امأاعية ترديم .5

 ؟االا داخلياً وخارجياً ت ااطراف ذوي الم لي قرارا
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د: لثةة ثا  اطهدداارتبحيددث ا ا رة مدد سددات السدد ل الدرايمأددا  ددر  وتحليدد  :الدااسةةات السةةابقةعةةرو وتحليةةع ا

 : يالنحو اللال لي  ذلك، وله  مي لل كيد  ليادور ا في و ،ثلبحات التيرم 

  :وظيذة المراجعة الداخليةجودم  فعالية  كذاءم ومحددات دااسات تناولت   -3/1

ر إصددداادة  محددات جودة المراجعة الداخلية ودور ا في الحد مددا إ دد   (2016     و جبلعاقشت دراسة        

بة المراجعددة الداخليددة بوير  عشمدك الل  ير الجو ري لل،  هدف الأشف  ا  ليةحليت  دراسة  –المالية    الروائم

 لشددركاتت  يأددل الرقا ددة الداخليددة، وزيددادة جددودة وعددفافية اللرددارير الماليددة لكفددا ة وفعاليددة اليددافي ترددويم  

ة روضددر  ي لدد   اسددةو كدددت الدرائم الماليددة.  المارية، و  ر ذلك  لي الحد ما إ ادة إصدددار الرددو   مةالمسا

ا خالل وضع ضوا ط الخليددار المددراجعيا الددداخلييا مددا داخلية ماال لمام  لعزيز جودة  عشبة المراجعة ال

قدددرات المددراجعييا ير  ة  لبددوالعلمي والمهني والخبددرة، وضددرورة إلددزام الشددركات المسددا محيث المؤ ل  

إيجدداد اليددة ك مددا خددالل لوذ  نية،هسة المالت الممارو حديث في مجاالداخلييا  شأل مسلمر لمواكبة كل ما  

    ييا.داخلا الالمراجعي الالزمة والمناسبة في كل عركة لجميع للدريبيةلجدولة الدورات ا

 اخلي  مدددخل المراجعددة المسددلمرة  لدديجع الدالمرا ( ترييم   ر إللزام2019اسلهدفت دراسة  مير م  وقد     

دمها وم المراجعة الداخلية المسددلمرة اللددي يسددلخفهم  سةادرو  يلتحل  ا خالل، وذلك ماخليةجودة المراجعة الد

الل  يرية  يا إللزام المراجددع الددداخلي   تحليل العالقةراجع في ظل اللشتيل االلألروعي للبياعات، ودراسة والم

  واخلبددار فددروف داق  دد   اا دد وجددودة المراجعددة الداخليددة. وفددي سددبيل تحريدد سلمرة  عة الم مدخل المراج

ييا ما المراجعيا الداخل مفردة 178 واقع سلراا  إقائمة  إ داد ميداعية ما خاللاسة ردا  رجتم ا ،سةالدرا

بورصددة نددة المراجعددة  مجمو ددة مددا الشددركات المريددد   الالمعلومددات ومسددئولي لج ومسددئولي تأنولوجيددا

 للددزام  ددر إتيددرات   دديا ملويددة  جود  القة معنإلي العديد ما النلائج   مها: وة. وقد خلات الدراسة  الماري

اجعددة فريددق  مددل المراجعددة الداخليددة، تهيئددة  يئددة المر هيئددة" ت لمرةمراجعة المسالمراجع الداخلي  مدخل ال

املة داخل العمليددات ر رؤية عة توفيي ضروركما  كدت الدراسة  ل  جودة المراجعة الداخلية، يا  و  الداخلية"

االللددزام  المراجعددة الداخليددة   مدداأددي تددلمأا  لليددة  لداخا  عددةة المراجلعلددق  دد داري تاللوااعشبة والمعامالت  

   عة الداخلية.وظيفة المراجي جودة لينعأس ايجا ياً   اامر ال ي  ،لمسلمرةا

المراجعددة المسددلمرة ر اسددلخدام تأنولوجيددا  لبار  إلي اخ .Whahdan et al (2020كما  دفت دراسة       

CA    عظم  فيERP  ف تم تناول مسلويات اللبور مددا ا الهدحريق  ولل ،ةداخليعة اللمراج لي تحسيا  دا  ا 

، فددي حدديا  ر  دد   اللأنولوجيددا الجديدددة لددديها   ERPالمراجعة المسلمرة في عظم الددد    ة اللرليدية إليالمراجع

جعة الداخلية. وقد ا لمدت الدراسة  لي مسا ميددداعي ومرددا الت عخاددية مددع ار  الما  داالردرة  لي تحسي

مددا المبددرمجيا ومحللددي  لمعلومددات، وك لك موظفي تأنولوجيددا ارياالمدياخلييا ولدا اجعيمراال  ملتشنة   ي

 جيددار تأنولوالدراسة إلي وجود اخلالف كبير  دديا فئددات الدراسددة حددول تدد  ي  ت. و عارت علائجعظم المعلوما

 ذات  القددة وكدد لك وجددود لي تحسيا  دا  المراجعة الداخليددة،   ERPفي عظم الدد    CA  جعة المسلمرةمراال

 و دا  المراجعددة الداخليددة، و خيددراً  ERPفددي عظددم الددد    المسددلمرةالمراجعة    لة معنوية  يا تبني تأنولوجيادال

  دا  المراجعة الداخلية.حسيا   لي ت ERPالمسلمرة في عظم الدد وجود ت  ير كبير للرنية المراجعة 

  ددااجهزةعددة الداخليددة المراج يددةفعال  رة فيامل المؤعواللحديد  ( 2020دراسة كساع    في حيا ا لمت     

مددا الملوقددع  ر يددؤ ر    ملتير( امددل  وترديم  عض المراييس البديلة لأل  ،لعر ية السعوديةالمملأة  ومية  احأال

 المرحلددة تناولددت، إجددرا  دراسددة ميداعيددة  لددي مددرحلليا وتددميددة، الداخلفي تحريق فعالية وحدات المراجعددة 

راجددع مهنيددة للمأفددا ة العددة الداخليددة، اللمسددلرلة  جددودة المراجددات االمحدد   عجميدد   ايدراسة العالقة  دد ااولي  

ع سدديق  دديا المراجدد العليددا للمراجددع الددداخلي، اللعدداور واللن راجع الداخلي، د ددم احدارةالداخلي، اسلرالل الم

ت  د جددا. وقدد ددعدد لعحدددار المالل عمددوذا احارجي( في  القلها  فعالية المراجعة الداخلية ما خدد لخخلي واالدا

ارجي  لددي  مددل المراجددع الخدد لمهنيددة للمراجددع وا لمدداد لأفددا ة ايا فرط و ما " امعنوية  ش ر محدد  النلائج

تم اللركيز ما الدراسة الميداعية  عي  الثاوفي الجزفعالية المراجعة الداخلية.  المراجع الداخلي" في  القلهما  

ضددة فددي االعحدددار الثال ددة المسددلرلة المرفوات  تيرملما ال  دير  و محدر  سيط لأل ملت لي  نا  عموذا اعحدا

داخلي، د ددم احدارة العليددا للمراجددع الددداخلي"، وقددد المراجع الدد ، اسلرالل  ة" جودة المراجعة الداخليالملعدد  

 ية.وية  يا     المحددات وفعالية جودة المراجعة الداخلقة معنود  ال كدت النلائج  لي وج

السددمات  يا دد  لعالقددةطبيعة ا أشف  الا .Albawwat et al( 2021ة  دراس لهدفتسا وفي   ا السياق    

 دد   الملتيددرات ة، وكدد لك تحديددد تدد  ير الداخليدد  اجعددةرالماليددة وظيفددة ييا وفعالددداخل للمددراجعياالشخاددية 

 يفدد مدرجددة  الردعيددة  ااشددركات   الداخلددي    مراجددع  193،  اللببيق  لي  ماليةللرارير الجودة اة  لي  الملفا ل

الددداخلييا  للمددراجعيااللي تم فحاها الشخاية  ر جميع السمات الدراسة علائج  تكشفحيث .  رة  ما ورص
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ً النلددائج  يضدد  تظهددر  كما ، اسلثنا  سمة االعبساط  ةالداخلي  المراجعة لي فعالية وظيفة    معنوي شأل    ت ر   ا

المراجعددة ليددة وظيفددة ل فعامددا خددال  ودة اللرددارير الماليددةي جدد  ل  غير مباعر   ر السمات الشخاية لها ت  ير

، مددا الأفددا ة والمروعددة اليددة    الحاصددليا  لددي درجدداتالددداخلييا    عيااجمددرال ر    ممددا يدددلل  لددي  ة،الداخلي

 المراجعددة م المسددا ميا فددي فعاليددة وظيفددة  ا  يا أوعوا م، وسمات الضمير يمأا  ر يواالسلررار العاطفي

ظيفددة غيددر ملمددو  لو مثا ددة مددورد الددداخلييا  جعياللمددرا ةا لبددار السددمات الشخادديأددا يم مدداك ،ةالداخليدد 

 . لهافعاليز يعزلل ةاخليلدا اجعةمرال

تما ددل فددي الحددد مددا  دددم  جودة المراجعددة الداخليددةمحددات ( دور 2021ت دراسة  حمد  يا تناولفي ح    

ة مفددرد 270مددا  ئمددة اسددلبيار لعينددة مأوعددةوذلك ما خددالل تنظدديم دراسددة ميداعيددة   سددلخدام قا  مات،المعلو

مددا  مفددردة 95الماددرية و ددي "  راق الماليددةااو سددوق    الشددركات المريددد ضددمنت  ددالم فئددات تعمددلت

 توصلتوقد  اجعة"،ة المرما   ضا  لجنمفردة  80مفردة ما المديريا المالييا،  95يا،  المراجعيا الداخلي

، لمراجددع الددداخليعملددي لوال  يمدد العل  لالل  يدد داخليددة تلمثددل فددي  إلي  ر محددات جودة المراجعددة ال  الدراسة

لمهنيددة للمراجددع الددداخلي، جددودة تنفيدد  ، الأفددا ة اموضددو ية المراجددع الددداخليلددداخلي،  اللية المراجع الراس

ؤدي إلي  عض اآل ار السلبية اللي تضددر يلومات  ل المعم تما لداخلي(، و ر وجود  دالمهام، خبرة المراجع ا

خددالل   لومددات مددامددا  دددم تما ددل المعحددد  جعة الداخلية إلي الراة المي جوددؤ، كما تااسواق المالية   أفا ة

  رقا ة الداخلية.رير المالية وتفعيل  يأل الادة الثرة في معلومات اللرازي

سددلثمار فددي فحص العوامددل المرتببددة  احإلي  Garven & Scarlata (2019   دراسة و خيراً تبرقت    

خللفددة ميميددة الل اللنظا كاعددت العوامدد اسلأشدداف مددا إذالدراسددة  هدفت  د اسددلقدد و،  المراجعة الداخليددة  جياتأنولو

 .المراجعددة تأنولوجيدداالددداخلي فددي  المراجددعمرتببددة  اسددلثمار  المراجعددةنة ولج  ةالداخلي  المراجعةووظيفة  

، ما دد  وجدده    ةالداخليدد   المراجعة  تأنولوجيا االسلثمار في    ارتببت ر العديد ما العوامل  لي  ج إلائالن  و عارت

نولددوجي. في قرار االسلثمار اللأ محرك الرئيسور التأ قد للمراجعة لنفي يئيس الإلي  ر قوة الر  رت عاا  كم

ت وترنيددات  دوالخدام امددل اسدد ال تلبنددي  شددأل ك ةالداخليدد  ةمراجعال ر وظائف    ت كيد الدراسة  لي ا    فضالً 

السددمات   تددرتبط تمو ددام مجال دد مددا ترنيددات  دوات و شددرة  ،  ملوسددط اسددلخدامتأنولوجيددا المعلومددات

 . ضو  ارا   ينات الدراسةي ف حاهااللي تم فو نة المراجعةمات لجداخلي، سالمراجع الة، سمات  اللنظيمي

 :لداخليةاجعة اة المراإلفصاح الخااجي عر أةبطمتطلبات    دااسات تناولت -3/2

اصددحاع اخليددة دة الراجعدد ملاحفاددا   ددا ترددارير  مية ا لي   .Boskou et al(2017 كدت دراسة      

ة وفددي مجددال  امدد   اددفةفددي ترعدديد قددراراتهم  ل،  مددا يسددهم  ريددر منفادد الماالا الخارجييا في صددورة تر

خددارجي  ددا  عشددبة ال  حفاددا ملبلبددات ااالسلثمار فددي  سددهم الشددركة  اددفة خاصددة، حيددث  ر االللددزام  

ة، وزيددادة مسددلوك رير الماليدد اللردداافية فعدد مسددلوك ايا   مهددا: تعزيددز رق العديد ما المزالمراجعة الداخلية يح

صحاع الماالا الخارجييا فددي فعاليددة الرقا ددة ك زيادة  رة  اجعيا الداخلييا، وك لسبة للمرمسا لة والمحاال

زيددادة جددودة  يأددل   ات، فضالً  ا الدور الحيوي فيشرككمة الودة حوقية الروائم المالية وجالداخلية ومادا

 ة، رة والأفددايل والخبدد  ال ما الل  عة  موظفيا  لي قدر ل االسلعاما خالخلية  ادعة الظام معلومات المراجع

 إليهم. هالموكلالمهام ييا  لي   ل مزيد ما الوقت والجهد في إتمام داخلا الكما يشجع المراجعي

تحملهددا ترددارير ي ة المعلومات اللدد ( تحديد ما ية ومدك   مي2019ة صالا و خرور  دراس  لهدفتساوقد      

 وتجميعهددا مدداراددا  وتوزيعهددا  ة اسلقائمدد    لدديمدت الدراسددة  ل اتحريق ذلك  في سبيل  ، واخليةة الدلمراجعا

مددة مات  اي معلو ر ترارير المراجعة الداخلية تحلوي  ل. وقد خلات الدراسة إلي مفردة  147ا   ينة قوامه

معلومددات لفددي اثرددة  التددوفير    مدداات تنددلج  ل طراف ذوي المالحة خارا الشركة واللي مددا   مهددا: معلومدد 

ا وظيفددة تريدديم مدددك ر، معلومددات تنددلج  دد وظيفة تحليل المخدداطتنلج ما  ، معلومات  لماد  ليهاإمأاعية اال و

معلومات تنددلج  ددا وظيفددة الفحددص مددا  للزام،ومات تنلج  ا مراجعة االاالللزام  نظم الرقا ة الداخلية، معل

لدراسددة عمددوذا يددات. كمددا قدددمت االعمل  عاليددةايددة وف ا وظيفددة تريدديم كفتنلج    التش ومعلومات   جل إكلشاف

ذوي الماددالا  لددي الفهددم المفاددل سددا دة ااطددراف  للي ما عدد عها مالداخلية  وظائفها وا  المراجعةللررير  

  خاذ الررارات السليمة. لي اتا مال و عشبة الشركة مما يسا د م 

ة  لددي ترعدديد قددرارات داخليدد عددة الالمراجمدددك تدد  ير ترريددر تحديد   Holt(2019كما اسلهدفت دراسة      

ارات المحلملة. وقد ا لمدت الدراسة  لددي ماداقية اللرارير المالية، واالسلثم  ب، وك لكالمسلثمريا ما جاع

حدارة اا مددال، وقددد خلاددت ا  ددثالم كليددات مخللفددة  مييادياكدد مفردة ما ا  111مسا ميداعي لعينة قوامها  

عظددام الرقا ددة فعالية   ا تررير المراجعة الداخلية يزيد ما  حفاا  ر ا    مها:لعديد ما النلائج  إلي ا  الدراسة
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 ة د م كفاية اللرارير المالية، كما يسهم في ترعيد قرارات المسلثمريا المحلمليا ويالداخلية، وتعزيز ماداق

  ااوراق المالية. سوق

لمراجعددة ترددارير اي  ددا  الخددارجاطددار مرلددر  لإلفاددا   (  2020قدمت دراسددة عددنا    وفي   ا السياق    

لرييم عظددام الرقا ددة الداخليددة ل لكمعاصرة، وذو  احصدارات المهنية الرات في ضهدف ترعيد الرراالداخلية  

اصر اللأاليف. وقددد خلاددت الدراسددة إلددي ما  نلحرق  لوترليل مخاطر اا مال، وتد يم تببيق الحوكمة، وا

بلددب لداخليددة، كمددا يلترددارير المراجعددة ا  خارجي  االا   فالإل  اسةج   مها: وجود حاجة مالعديد ما النلائ

 ددا  ترارير المراجعة الداخلية، فضددالً   احفاا  الخارجي  اية المعاصرة ضرورة  ل احصدارات المهنتفعي

راجعددة، ترعدديد قددرارات ااطددراف ذوي العالقددة " احدارة، لجددار الم   لددير   مرلدد ال  مسا دة تببيق االطددار

حة وصددريحة اعيا واضدد شددريعات وقددوار تدصدد إسة  لي ضددرورة   كدت الدرا  خيراً ة". و المراجعة الخارجي

 احفاا   نها. اللي يجبة الداخلية وتحديد العناصر حفاا   ا المراجع ضرورة ا

لبلبددات ( اخلبار اا ر المباعر لدرجددة االللددزام الفعلددي  م2021رور  لي و خاسلهدفت دراسة  و خيراً      

 لبورصددة الماددرية، االمريددد  ملأيددة الشددركات   لي الريمددة السددوقية لحرددوق ةليداخجعة اليفة المراجودة وظ

ا الشركات المريد   بورصة ااوراق الماليددة الماددرية خددالل الفلددرة مدد ما    سة اللببيريةمجلمع الدرا  تأورو

لدد  ركات  أمية مددا  دد   الشدد  ينة تح م اخليارم، مع اسلبعاد المؤسسات المالية، وت2018 ام  وحلي    2016

ة لبددات الرياسدديالدراسددة  لددي مؤعددر الملب د ا لمدددتمشا دة. وقدد   147  شا داتكة  حجم م( عر50د ا   د

لشددركات معظددم اداخددل  مراجعة الداخلية، والمرددا الت الشخاددية مددع المهلمدديا  المراجعددة الداخليددةلجودة ال

ي لدرجددة تدد  ير ايجددا وجددود  مهددا: لي العديد ما النلائج  إالدراسة  المريد   البورصة المارية، وقد خلات  

روق ملأيددة الشددركات المريدددة السوقية لح لي الريمة  وظيفة المراجعة الداخليةات جودة م الفعلي  ملبلباالللزا

    بورصة ااوراق المالية المارية.

 : رااات المستثمريرفصاح عر المراجعة الداخلية وترشيد ق الع قة بير اإللت  تناواسات  اد -3/3

والمسددلثمريا  داخليددة  المسددا مياراجعددة الة  دديا الملعالقدد يعددة اطب .Gao et al(2016ة  دراسدد  تناولددت    

فاددا  لم احاللددي يدد ما خالل  يار   مية المعلومات الماليددة وغيددر الماليددة  ،  ليا  سوق ااوراق الماليةالمحلم

احفاددا   ددا لي  ر اسة  ت الدرالررارات السليمة، و كد  ليا في اتخاذ نها للمسا ميا والمسلثمريا المحلم

ليددة وتوقددع اادا  اللرددارير الما تعددزز مددا عددفافيةرير المراجعددة الداخليددة ويهددا ترددالومددات اللددي تحلكافة المع

في تد يم  رة المسلثمريا في   مال الشددركة لومات   المعالمسلربلي ما قبل حملة ااسهم، وك لك مسا مة   

ت في المعلوما إلفاا   ا    لدور الحيوي لا اي، فضالً  المالدا  اال ايجا ي  لي أاسها  شأوما  م اعع

الردرة  لي ترييم قدرة الشركة  لي سلثمار ما  دمه، وك لك  اح  تخاذ قرارا المسلثمريا المحلمليا ما اتمأي

اظ حفدد ال  لدديا هددا، والسدديما قدددرته لي سداد إللزاماتقدرتها مدك  لة لللوزيع، و ا  قاريق  رمة وتحاضافة قي

   ا ية.تحمل مسئولياتها االجلمة وبيئال لي 

اددا   ددا حفالعالقددة  دديا خاددائص لجنددة المراجعددة وا( تحليل  2019راسة  بد الدايم  دفت داسله  وقد    

وقددد ركددزت الدراسددة  لددي  ددر  وتحليددل  .يالمسددلثمرارات اسيا قرالمعلومات المسلربلية واا ر  لي تح

اددا   دديا احفة ما جاعب، والمعلومات المسلربليفاا   ا  حة واراجعلما  العالقة  يا خاائص لجنة  طبيعة

سددة ميداعيددة قرارات المسددلثمريا مددا جاعددب  خددر، وذلددك مددا خددالل درا  سلربلية وتحسيا ا المعلومات الم

مددالييا و  ضددا  ليا الوالمحلكاديمييا  أليات اللجارة والمحاسبيا  ما اا  را  كلحليل ا اسلخدام اسلراا  لل

نة المراجعة واحفاددا  خاائص لج ية  يا  سة  ا وجود  القة ايجاكشفت علائج الدرا  قدو  عة.مراجالر  لجا

ا سدديية وتحوجود  القددة إيجا يددة  دديا احفاددا   ددا المعلومددات المسددلربلمعلومات المسلربلية، وك لك   ا ال

 قرارات المسلثمريا.

فددي  الداخليددة راجعددةملافددة وظي دةجددو دور .Almashaqbeh et al( 2020فددي حدديا تناولددت دراسددة      

، واللددي  دددور ا سددبيةالمعلومددات المحا   رة المسلثمر فددي  زيادة  وما  م،  ازيةاالعله  ةاحداريحوافز  ال  يضتخف

فاددا   ددا احاسلأشدداف ا ددار  يسددي للدراسددة فدديرئهدددف الوتمثل التؤ ر  شأل إيجا ي  لي  سعار ااسهم. 

حجددم ير  تدد    اللعرف  لي  إلي  فةضا،  احااردردولة  م في  اسها  ار لي  سع  لداخليةمراجعة اوظيفة الجودة  

خددالل الفلددرة   سددوق ااوراق الماليددة لي  سددعار ااسددهم   المراجعةو تعاع    المراجعةومدة    المراجعةركة  ع

  مار سوق  جةعركة مدر 195 عددعات المبلو ة ما اللررير السنوي لدالبياجمع    متو(.  2018إلي    2010 

لها ت  ير كبيددر  جعة الداخليةالمرا دةجومعلومات احفاا   ا الدراسة إلي  ر   صلتتو  قدو  .ةليمال وراق ال

وم ، ورسدد (AT   المراجعة، ومدة  (AFS   المراجعة، و ر حجم عركة  ارعار ااسهم في  ورصة  م لي  س

ً ( معAFE  عةراجالم  سهم. ما اللتيرات في  سعار اا % 14,28ثل تم  ا
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فددي  وجدده خدداص    الداخليةوالمراجعة  دور جودة المراجعة  وجه  ام    (2020   يمارسلة  قدمت دراس  وقد    

ر تحسدديا جددودة طر إعهيار  سعار ااسهم،  هدددف قيددا    دد ومات واععأاساتها  لي مخاترليل  دم تما ل المعل

مددات لومعيل مسلويات  دم تما ددل اللماد ا  لي ترارير المراجعة الداخلية في ترلمدك ا ا ات وة الحسمراجع

راسددة ا لمدددت الدوللحريددق  دد ا الهدددف سددهم.  سددعار ااطر إعهيددار ي العالقة للحد ما مخااطراف ذوا يا  

المؤعددر    جددةالمدر  لمريددد   سددوق ااوراق الماليددة الماددريةعددركة مددا الشددركات ا  77 دددد     لياللببيرية  

EGX100    عددة جمرا  جددودةا  سدديخلات الدراسددة إلددي  ر تح  . وقد2018وحلي  ام    2014 ا الفلرة ما

ما ددل المعلومددات رليددل مسددلويات  دددم تعلومددات، كمددا  ر تما ل المات  دم تات يؤدي إلي ترليل مسلويالحسا 

دة مراجعددة الحسددا ات عددر لجددوير مبا سعار ااسهم، و خيرا  ناك ت  ير غيؤدي إلي الحد ما مخاطر إعهيار  

   .عهيار  سعار ااسهمإي مخاطر  ل

ي ترلبددات لملأيددة فدد و يأددل ا  اخلبار   ر خاائص لجنة المراجعة  (2021 رو   محة  كما اسلهدفت دراس    

اسلخدمت الدراسة المدك النسبي للسعر كمؤعددر للرلبددات  سددعار يرو  كوروعا، وااسهم   نا   زمة ف   سعار

 خبددرة اا ضددا  والنشدداطر الحجددم واالسددلرالل وارية، كما اسلخدمت كل ما ملتيصة المالبور  ااسهم في

مؤسسي لللعبير  ا لأية المسلثمر الوعسبة م  ر المالكبامراجعة، وعسبة ملأية كص لجنة الئخاا  ر  ابيلعلل

، ر حيددةلة، ال دددة ملتيددرات رقا يددة تمثلددت فددي حجددم الشددركة، السدديوالدراسددة    اسلخدمت، كما  يأل الملأية 

نشورة وعماذا رارير الملت الياعاو ي لي  ياعات اللداول اليوموقد ا لمدت الدراسة اللببيرية    .الرافعة المالية

 1/3/2020رية خددالل الفلددرة مددا ريددد   البورصددة المادد عركة غيددر ماليددة م  40ة ما  ينة مأوعاحفاا  لع

ً دال إ  ت الدراسة إلي وجود ت  ير سلبيم. وخلا30/4/2020وحلي   لمراجعددة فددي  السددلرالل لجنددة احاائيا

وعشاط   ،د  القة  يا حجم، وخبرة اا ضا جوالت  حيا  في،  فيرو  كوروعا  نا   زمة  ترلبات  سعار ااسهم  

سددهم للشددركات محددل الدراسددة مددا وترلبددات  سددعار اا عددبما جا  سلثمر المؤسسياجعة وملأية المرجنة المل

  خر.اجاعب  

اللددي يددلم   ةالداخليدد   المراجعددةالعالقة المباعرة  دديا ترددارير    طبيعة  Mert(  2021راسة  تناولت د  و خيراً     

 في يةسلثمارالررارات االتخاذ المر مسلثة الو ر ،ما حليال في جهةحرائق اح   ش رثمريا  للمسل نها    ا االفا

للددرد   اً ايادد اد ا خاللي تددم إ ددد  ةالداخلي  المراجعةمحلويات ترارير    دراسة  لي  رو كدت ال      الشركات.

 ر راسددة  ددا  لدت اكشددفيا  حدد   فددي.  معنددويتبدداط  ي وجددود اردلدديالً  لدد تردم    رة االحليال في الشركة لي إعا

 ،ةالداخليدد  المراجعددةر ت ترريمحلويافاا   نها ضما  لم احت اللي يللمعلوماوفراً    فيخللاالرتباط الملحوظ  

 دداخلالف الثرددة المردمددة العالقددة  دد    وةقدد  تلفدد لخكمددا ا ،ةالداخليدد  المراجعددةواسددلراللية وموضددو ية ترريددر 

فددي ماراتهم  يرددرر المسددلثمرور االحلفدداظ  اسددلث  ،اريرردد ل الا  ريالمسددلثم رددة  تزايددد  ه مع  ع حيث  للمسلثمريا.  

،  و سددحب اامددوال  هددا  ،  و  دم اسددلثمار  ي  مددوالشركةالفي  ،  و اسلثمار  موال جديدة  ما  دمه  ةشركال

فددي  ارسددلثمتدد  ر تدددفق تفضدديالت خبددرا  صددناديق اال  عو ددت الدراسددة  دداراً  خيدد و ،  المسلثمرة ما الشركة

ذوي   مددراجعيار مددا قبددل  واللرريدد   الداخليددةعلها  ما  مليددة المراجعددة  ا تم اال( إذ1:  ةليلاالحاالت الثالم ال

ا يالددداخلي المددراجعيا( إذا كددار 3  ،معالجددة   مددال المراجعددة الداخليددة  موضددو ية تمددت إذا (2  ،خبددرة

 . أل مسلرل   نا   ملية المراجعةر  شارفويل

 :ثالباض  ىريالدااسات السابقة  يات واألدب  وتعقيباد على

  ؛ 2021؛  حمددد، 2020؛ كساع،2019ير م، ؛  م2016  و جبل،   نها ي د معظم الدراسات وماكيت  ▪

Whahdan et al.,2020; Albawwat et al.,2021 Garven & Scarlata,2019; ) لددي   ميددة 

حوكمددة دي، في مجاالت الرقا ددة والسلشاري واللوكيعة الداخلية  دوريها احجودة وظيفة المراج  دداتحم

خلي فددي يسا د المراجع الداليدية. حيث  شبة اللر ا ااع  وية  وليلها  ولاللي  صبحت  المخاطر،    ةوإدار

، ا ددة الداخليددةقل الرر  يأدد مجلس احدارة واحدارة العليا  شدد ر تبددويناا والمشورة والل كيدات لترديم ال

رييم مسار االللزام ة في تسا ممل ا ا  فضالً ق  سس منهجية سليمة،  وك لك ترييم فعالية إدارة المخاطر وف

 لددي إال  ر  دد   الدراسددات لددم تلفددق    ها.ة وترديم اللوصيات المناسبة  ش ر تحسددينت الحوكم روا د واليا

دافها وخلق قيمة مضافة ل طراف كمرتأز للحريق     ةداخليالملبلبات الرياسية لجودة وظيفة المراجعة ال

 االا.ذوي الم

 لددددددي ؛ 2020،؛ عددددددنا2019 خددددددرور،ا وصددددددال  دراسدددددداتتناولددددددت مجمو ددددددة مددددددا ال ▪

 ددا جددودة وظيفددة ا  الخددارجي   مية احفا(  Holt,2019;Boskou et al.,2017؛2021،و خرور

ارجيددة  وجدده ل طددراف الخية  موضددو ئمددة ور معلومات مالالحيوي في توفي  ، ودور المراجعة الداخلية

اللرددارير الماليددة وقدددرتها   اداقيةة وميفعفا  ي وجه اللحديد، وذلك ما خالل تعزيز ل ام وللمسلثمريا  
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  مددا قدملدده ويشيد الباحددث ،ف الداخلية والخارجيةاطرا يا ا رة  دم تما ل المعلومات حد ما ظا لي ال

 ،داخليددة ددا ترددارير المراجعددة ال  إلفاددا لعموذا    ما(  2021 لي و خرور،  ؛  2020عنا،     دراسلي

 الخددارجيفاددا  حجددودة االلددي تأفددل  و ية  الموضدد   وا طوالضدد ااطر المنهجيددة    اسلخالص  ع إليويلبل

ااوراق ريا  سددوق  احفاا   لددي ترعدديد قددرارات المسددلثمسات   ا  ، واععأااخليةراجعة الديفة المظول

  .المالية  البيئة المارية

 ;Mert, 2021؛2021 ، ؛ محددرو2020، سددليمار؛ 2019يم،  بددد الدددا  سدداتالدرا عددض  ركددزت ▪

Almashaqbeh et al.,2020)  كيدددي واللو سلشدداريحوظيفة المراجعة الداخلية  دوريها ا مية   لي

ترددارير موضددو ية تحلددوي  لددي ترددديم  ل  مددا خددال  ،المسددلثمريا  سددوق ااوراق الماليددةفي تعزيز  رددة  

وكمددة، وإدارة الللددزام  روا ددد واليددات الح ددة الداخليددة، وتريدديم مدددك ارقاال  يأددلة  ليعامعلومات تلعلق  ف

عشددبة ام لإلفاا   ددا  ود دور  . كما عو ت     الدراسات  ا وجيد شأل ج  كاتشرالال    ممخاطر  

ً ذوي العالقددة  طددراف  ل ومهام المراجعة الداخلية   ، وخاصددة المسددا ميا الحددالييا والمسددلثمريا خارجيددا

، وكيفيددة تعظدديم احفاددا  دد ا  وتوقيددت  ل ومحلددوك  أعدد الدراسات لم تأشددف  ددا   ر      إال    .ابيترمرال

 طراف الداخلية والخارجية.لأافة اامنه   لفادةاالس

مراجعددة الداخليددة سلخالص إطار منهجي مرلر  لإلفاا   ا جودة وظيفة الاإلي    ة الحالية،دااسى الوتسع

ات ا علددائج وتوصدديواالسددلفادة مدد   صدددارات المهنيددةت احبدداملبل  و سلشاري واللوكيدي فددي ضدد  دوريها اح

واعيدده ة مالئمدد ات لومدد تددوفير مع اععأاساته  لددي  و  ا احفاازايا   لي مالدراسات السا رة، وتسليط الضو   

دارة العليددا ولجددار المراجعددة" مددا جاعددب، وااطددراف الخارجيددة " خلية " مجلس احدارة واحالدا  ل طراف

 .سلثماريةالررارات احدارية واال، للرعيد رعب  خة، الجمهور  وجه  ام" ما جاا يالرق لجهاتالمسلثمريا، ا

د اابع  : البحثف ادهأ: ا

اسددة وتحليددل محددددات جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة فددي إطددار ردلبحث في  ل  يسهدف الرئل اليلمث     

ر جددودة ارجي  ددا تردداري  الخدد حفاددامعايير المراجعة الحاكمددة والدراسددات المعنيددة، وتحديددد ملبلبددات ا

 تتيددرات لددي   ا احفاا   ر ت  ير  و يا  سات ااكاديمية،وفق احصدارات المهنية والدرا  المراجعة الداخلية

  تدد  يريعأس   وفااطار مرلر  يشمل منهجية   ا احإاسلخالص  و،   سوق ااوراق المالية     سعار ااسهم

د ةحوذلك سعي.  فيدالمسلافة ااطراف ك  لي  هداف الذرعية التالية:حقيق األو تا

والدراسددات   معددايير المراجعددة الحاكمددة  رما منظو  يةعة الداخلوظيفة المراجودة  محددات ج  الأشف  ا .1

 .والبحوم ااكاديمية

 - احفاددا  محلويددات  –  طبيعددة احفاددا  ملبلبات احفاا   ا جودة وظيفة المراجعددة الداخليددة     يار .2

 .المعنية ميةكاديوالدراسات اا صدارات المهنيةاح و في ض( ا احفا  توقيت –احفاا   وسيلة

ااطددراف ترعدديد قددرارات    يفددة المراجعددة الداخليددة  لدديجددودة وظ  اتدد  ير احفاددا   دد    ر  وتحليل .3

 . ش ر الخدمات االسلشارية واللوكيدية الداخلية

 سددوق  سددهماا عار سدد  اتتتيددر لددي داخليددة ة المراجعة الت  ير احفاا   ا جودة وظيف   ر  وتحليل .4

 .المارية لماليةااوراق ا

 يددار تدد  ير   لددي و  ،ة المراجعددة الداخليددةفدد يدة وظ ددا جددوالخددارجي  فاا   اسلخالص اطار مرلر  لإل .5

 قرارات ااطراف ذوي الماالا داخلياً وخارجياً.

البحث  اد:خامس تث   البح  ا  لمد  سي  :أهمية  ما  ا ميله  واوالممارس  اااكاديمييلمام  زايد  ئميا  لي  لرايا 

احاللنظيم  ضرور الفااة  الداخلية  دوريه  خارجي   المراجعة  وظيفة  جودة  اح ا  واللوكيدي  لسا  شاري 

كمرتأز للوفير معلومات مالئمة وموضو ية تسهم في ترعيد   ،تررير منفال  ضما اللرارير المالية  و في

احمجال  قرارات واحس  ادارة  جاعب،  دارة  ما  جاعبق  ا  سومسلثمري واللعليا  ما  المالية  ،  خر  ااوراق 

 : ي النحو اللالي ل  ليلعمتناول   مية   ا البحث ما المنظوريا العلمي وامأا وي

 األهمية العلمية: -5/1

الداخلية   ▪ المراجعة  وظيفة  جودة  محددات  احإرسا   واللوكيدي   دوريها  ضو   سلشاري  معايير  الفي 

   ية المعنية.ديمكااات دراسا، والالحاكمة مهنيةارات الواحصد



 11 

الداخليددة راجعددة ت الماللمجددا تعظيم الدددور الحيددويمحلي والدولي  ش ر ال  كي المسلو لمام  لاح  تزايد ▪

، واالللددزام  روا ددد واليددات الحوكمددة، وتبنددي مددنهج كفددا ة وفعاليددة  يأددل الرقا ددة الداخليددة مددا حيددث،

  .كةالشر و مليات بةعشاملة والمحل الحالية طردارة المخاموضو ي ح

والحد ما ظا رة  ةلماليتعزيز جودة وعفافية اللرارير امراجعة الداخلية في  رارير السلفادة ما تتعظيم اح ▪

   لرعيد قرارات المسلثمريا.ل  ركيز ك  دم تما ل المعلومات المحاسبية

الضوا ▪ واترديم  الم ط  وجود  ا  خارجي  لافاا   إلل  نهجيةاطر  ا   دوريه  يةاخلالدالمراجعة    ظيفةة 

 الا. ماتلبية ملبلبات ااطراف ذوي ال اتها  لي، واععأاسشاري واللوكيديسلاال

لمراجعة الداخلية الرائمة  لالمدخل المعاصر   عشبة  و  مهام  فهم وتفعيل ش ر    لمهنيةاارات  مواكبة احصد ▪

   .والريمة المضافة  لي الريمة

 لعملية:األهمية ا -5/2

الخااطراكافة  ت  باملبل  تلبية ▪ وف  ماسلفاداح   ش ر  ،المسلثمريا  ااسهم  خاصة ارجية  المعلومات    ة 

 . الداخلية اجعةر المريترار  لية اللي تحلويهاالمالية وغير الما

اا ار االيجا ية لإلفاا  الخارجي  ا جودة ما    الشركات المريدة  سوق ااوراق المالية  تعظيم اسلفادة ▪

 . يديواللوك اريلشس دوريها اح لداخليةفة المراجعة اوظي

ورقا ددة   ا عددةلر مشدد (  الهيئة العامة للرقا ة الماليةوالرقا ية    افيةاحعرات  توفير معلومات مالئمة للجه ▪

 . اللرارير المالية اللي تادر ا الشركات المريد   سوق ااوراق المالية

المحاسب  ▪ قدرة  والمراجعياتعزيز  فعال  مفه   ش ر  يا  إدارمحددات  اية  المراات    ها التمجاية  لداخلجعة 

ترديم    مية  و  ،خاطر(، إدارة المعملياتالعشبة واا، حوكمة  ا ة الداخليةيأل الرقكفا ة وفعالية  لثال ة  ا

     ماالا.ل طراف ذوي الموضو ية و مالئمة ترارير

 البحث:  فروو:  دساد سا

خلية  الدا راجعةسة  ش ر محددات جودة وظيفة المتوجد اخلالفات ذات داللة معنوية  يا ارا   ينات الدرا -1

 ما منظور معايير المراجعة الحاكمة والدراسات والبحوم ااكاديمية.

اخلال  -2 ذات داللة  فتوجد  الدراات  ارا   ينات  احفاا   ا جودة وظيفة  سة  ش ر  معنوية  يا  ملبلبات 

احفاا    الداخلية  طبيعة  احفاا     –المراجعة  احفاا     -محلويات  في  –وسيلة  احفاا (   توقيت 

 صدارات المهنية الحاكمة والدراسات ااكاديمية المعنية.احضو  

معن  -3 داللة  ذات  اخلالفات  الدراو توجد  ارا   ينات  وظيفة  احدور  سة  ش ر  ية  يا  جودة  فاا   ا 

 . ترعيد قرارات ااطراف الداخلية  ش ر الخدمات االسلشارية واللوكيدية فيالمراجعة الداخلية 

 سعار ااسهم    وتتيرات،  فاا   ا جودة وظيفة المراجعة الداخليةاح   يانوية  لة معيوجد ت  ير ذو دال  -4

 رية.ماية اللماالسوق ااوراق  

د: بعسا     :تلمثل حدود البحث في كل ما  البحث: ضدودةطاق وا

، واللددي يبلدد   لددي الشددركات المريددد   البورصددة الماددرية  بحثلل  لمسا الميداعييرلار ا  :ضدود مكاةية ▪

المالية، ويخرا م، وذلك ما واقع  ياعات الهيئة العامة للرقا ة 2021م   ا  الداولة  ركة مع  214 دد ا  

 .ما المؤسسات المالية وعركات الل مياحث كل ق الباعبا  

ة المراجعة الداخلية، وملبلبددات يرلار البحث  لي  ر  وتحليل محددات جودة وظيف :ضدود منهريةةة ▪

تحديددد ت  ير ددا  لددي مخدداطر إعهيددار  سددعار ااسددهم و فيد ،المسددل نهددا ل طددراف  احفاددا  الخددارجي

 . البورصة المارية

د      التالي:تقسيم خطة البحث على النحو  مت: حثخطة الب: ثامنا

 الرسم ااول : احطار العام للبحث. ▪

 .لية في ضو  احصدارات المهنية والدراسات ااكاديميةلمراجعة الداخمحددات جودة االرسم الثاعي:  ▪

 .المعوقات( –المزايا  –طبيعة احفاا   ا جودة المراجعة الداخلية  الملبلبات ثالث: م الالرس ▪

 .اجعة الداخلية  لي قرارات  صحاع الماالامرالاععأاسات احفاا   ا جودة  ع: الرا مرسال ▪

 .لداخلية  رؤية مسلربلية(ظيفة المراجعة اا جودة وإطار مرلر  لإلفاا   الرسم الخامس:  ▪

 المريد   البورصة المارية.  الشركاتد : الدراسة الميداعية لسام ارسال ▪

 .اللوصيات والدراسات المسلربليةج وائلنلاالخالصة والرسم السا ع:  ▪

 ي محاوا البحث.ا يلي عرو تذصيلي لباق يموف 
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 القسم الثاةي

 صدااات المهنية والدااسات األكاديمية إلخلية في لوء االمراجعة الدامحددات جودم 

 جدداتيالحاساسية لللبيددة كائز االر حد ا Internal Auditing Functionتعد وظيفة المراجعة الداخلية      

رصددد وتحليددل وتريدديم إدارة الشركات ومسا ميها، ما خالل قدرتها  لددي ااطراف ذوي الماالا، وخاصة  

 ها وتحد   تحيططر اللي  مخاوال  اهو قسام  هارديم عظرة  كثر عموالً  ا كافة إداراتركة وتات الش عشبة و ملي

 شدد ر فعاليددة  يأددل الرقا ددة  رييميلالا وك لك دور    وفعال،كفل ي العمل  شأار فاالسلمر  ما قدرتها  لي

اللددي  اراتالرددرالعديددد مددا  يدترعدد  ددا   وجه ضعف جو رية، فضددالً ه  الداخلية ما خالل تحديد مدك تضمن

 & Endya؛2020عددددحاتة، ؛ 2019 لبفي،  شددددأل مسددددلمر ة تنفيدددد  اوملا عدددد  تلخدددد  ا احدارة

Hanefah,2016;Ronkko& Vakkuri,2017; PWC,2019).  

 Institute of Internalهددد المددراجعيا الددداخلييا معه يث الدد ي قدمدد المفهددوم الحددد إلةةى اد ادواسةةتن     

Auditors (IIA) يددلم تاددميمه عشدداط اسلشدداري وتوكيدددي موضددو ي ومسددلرل " اللمراجعة الداخلية   عه 

ا فددي تحريددق   دددافها مدد  ركاتالشدد  سددا دي، حيددث و عشددبلها هاتحسيا  ملياتما خالل للشركة  قيمة    فةضاح

" عاليددة  مليددات إدارة المخدداطر والرقا ددة الداخليددة والحوكمددةف ياحسدد يدديم وتهجددي للرنظم ومنل مدد  ل مدخخال

 IIA, 2017،) ؛ سلبار، 2018، اتةحعي& ل   توافراً مع ماقدمله العديد ما الدراسات العر ية وااجنبيةو

ريا ولددددا  شددد ر   ميدددة( Parker and Johnson,2017; Elazab,2020؛ 2020؛ عدددنا، 2020

معاصددرة، واللددي  اتددت تفددر  خلية في ظل اللبددورات الة الدارسه المراجعاملوكيدي ال ي تسلشاري والحا

سددهم والمسددلثمريا الددة ا ليها ترديم معلومات مال مة وموضو ية اصحاع الماددالا الخددارجييا مثددل حم

كددل  الباضةةثص لخوي  ، اترارا الرمد دية والرقا ية التخاذ الععرافيوالجهات احلمالييا  والمحلليا االمحلمليا  

  لي النحو اللالي:في مجاالت المراجعة الداخلية  سلشاري واللوكيدياح ياورالد ام

 المراجعددة الداخليددة دورتمددار     ة:ليةة داخال  ستبااح والتوكيدح في مراا تقيةةيم الرقابةةةطبيعة الدوا اإل ▪

يرددوم   احدارة الدد ي  ل مددا مجلددسكدد   يا دد   مزدوجددةمددا خددالل  القددة    داخليةال  الرقا ة  في مجال  اسلشاري

يلسددلمها مندده    ر   لددي  لرديم اسلشارات فددي موضددوع معدديالصدار تأليفات لمسئولي المراجعة الداخلية    

  مرلددرديم اور  الهيأل اللنظيمي للشددركة، تردد ع توض ا:ل مما تشمل     االسلشارات كمباعرة، وغالباً  

عماذا ترييم  يأددل وإقلرا  ة، م  الشركدارات وااقسادا  احم  يريللد عماذا  دارية والمالية، إ دالالئحة اح ا

فددي  دد ا   سلشدداريةوغير ددا مددا الخدددمات اح  ،ية، وك لك مخبط   جرا ات الرقا ددة الماععددةالرقا ة الداخل

ا  ددة الداخليددة مدد م الرقاجال تريدديكما تمار  دور توكيدي في م. (Shahimi & Mahzan,2018 الادد

عدددي كم    والمسددئوليا  دداحدارات ااخددرك،  راتخ  للرراملك  جلس احدارةا مكل م  ا ية  خالل  القة  ال ي

 ق  لددياللاددديو ضفي الثرددة  لددي اللردداريركم   ومسئولي المراجعة الداخلية، لللرارير وموفري المعلومات

فعاليددة  يأددل الرقا ددة الداخليددة  ة تاددميممدددك سددالم دد   الل كيدددات كددل مددا:   تلضددماحيددث  ،  تلوماالمع

 ت كيداتوا ة  لي  عشبة إدارة المخاطر، تررير  ساليب الرق  وضو يةة ومسالمدات  ش ر  ، وت كيةكشرال 

 ة والجو ريددةهامات الل كيدوغير ا ما ال ف موارد الشركةفعالية احدارة في اسلتالل وتوظي ش ر كفا ة و

 (.IIA,2017 في   ا الش ر

سلشاري في  ا  ور داخلية دراجعة ال الم  مترد   :اطرخلما  إدااميدح في مراا  ستبااح والتوكلدوا اإلطبيعة ا ▪

حديث  وت  ، عشبة و مليات الشركةه  اللي تواجالمخاطر  ماادر  حديد  مجال إدارة المخاطر ما خالل، ت

  ياغة وص  طر،المخاحدارة  ومنهج إجرائي  ، مع ترديم إطار  ريدوأل   ش  هاالمخاطر اللي تواجه  وملا عة

الفعالة  االسلراتي فيواللحطر  امخاللمواجهة  جيات  وأم  احأااها  المرلرحات  ش ر  ليهالرقا ة  م  وترديم   ،

كما يوجد دور توكيدي .  ، وغير ا ما االسلشارات في   ا الادد ي يمأا قبوله ما المخاطرالمسلوك ال

إدارة المخاطر، والل كيد    يرمدررير  ت  يد  ليالل ك  ما خالل،المخاطر  ة في مجال إدارة  داخليعة الللمراج

لحار وقيا  المخاطر الجو رية، فضالً  خاطر  إدارة الم   هااللي قامت  لية العمليات  فعامدك    رريتر لي  

المخاطر   إدارة  اسلراتيجيات وسياسات  احدارة  لنفي   قيام  اللاديق  لي مدك  فيواللح ا  ها وإحأام أم 

 . (2021جبل، و     راللوكيدية ااخرك في   ا الش  اتدما الخ مجمو ة مالرقا ة  ليها،  االضافة إلي 

تروم المراجعة الداخلية  لرديم    : ضوكمة األةبطة والعملياتح والتوكيدح في مراا  بااستلدوا ايطبيعة ا ▪

ا إ داد تاور  ش ر اليات تلضمللي  اوكة،   عشبة و مليات الشردور اسلشاري  ام في مجال حوكمة  

الاالللزام   اللوصياوت،  حوكمةروا د  واحداحا  س جللم  الملعلرة  هات  رديم  وكدارة  العليا،  ت لرة  م  رديك 

والسيما  الحوكمة،  لالللزام  روا د  ال اتي  اللرييم  في  احدارة  مجلس  مسا دة  اليات  مرلر   ش ر  تاور 
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المس اليات  الشركة  لي تحريق    فيماارية  ائلة احدوضع تاور  ش ر   المنشود   دافها  يلعلق  مدك قدرة 

الحوكمة يلضما الل كيد  لي  مجال  ور توكيدي في  داخلية دعة الجرالم. كما تمار  ا(2018ياري،   اال 

الم   المراجعة  لجنة  المالية،  تررير  اللرارير  مرفرات  ضما  وموضو ية  اللوفاا  نه  سالمة   كيد  لي 

الل كيد  لي تررير احفحوكمة،  والام  لزتررير إدارة االل فاا الم    ةركلشعشبة حوكمة ااا   ا  وك لك 

تير ا ما الخدمات اللوكيدية في  تيجية،  االضافة لارلسو  دافها االرؤية الشركة    مع  رهاافومدك تو   نها

 . (2018حسا،     ا الش ر

د ةحو اإل  ية السا رة وغير ا ما المجاالت يسرئال  تفي المجاال  ستبااح والتوكيدحالدواير اإلاتقاء بوسعيا

تأن   ركااخد ة  المسلح المعلوماتلو ترنيات  تحليال وجيا  الضخمة،ياعبالت  ،  ارقم  ات   ، (لخإ...لعملياتنة 

وفعالية   كفا ة  سوضمار  الداخلية،  المراجعة  وظيفة  ممارسات  جودة  محددات  وتحليل  يلم  ر   وف 

 المراجعة الداخلية  لي النحو اللالي:

 المراجعة الداخلية:  وظيفة جودة و  دافوم مفه:  والً 

 Coetzee(2015دراسة   قارتلية، حيث داخعة الجرالممفهوم جودة ا تناولتاسات اللي الدر تعددت     

et al. عهد المراجعييا الداخلييا   ضوية مي ها  لمفهومIIA)، معدداييرالإدارة المراجعة الداخليددة   وإللزام 

 ; Dang and Lawrence,2016 ت  عددض الدراسدداتليددة. فددي حدديا ذ بدد خداعددة الالمراج ة لمهنددةالحاكم

Obeid and Abdelnur,2018) جعددة قويددة راا توجد لجددار مندمية تلحرق  دة المراجعة الداخلجو  ر ليإ

 موارد كافية تمأنها ما ممارسة مهامهاتوافر  و   ملياً، لمياً و  تعلمد  لي ميثاق خاص  ها، و  ضا  مؤ ليا

جودة   ر (Dumitrescu & Bobitan,2016; Silva et al.,2019 ضافت دراسلي  كما . ةليوفعا  أفا ة

، ودور ا فددي لماد   لي وظيفة المراجعة الداخليةارجي وا الخراجع الم   ترييموقف  لي تل  اخليةدالة  المراجع

ركة الشدد وارد السددلتالل مدد  الشددركة، واخليددار  فضددل طريرددة ا اخبددا  فعليددة المددراجعيمنددع  و اكلشدداف 

( 2020 تة عددحاسددة راد هقدملدد الدد ي  مراجعة الداخليددةلدة اوجلشامل لمع المفهوم ا  ويتذق الباضث.  وحمايلها

ي  لي االللزام  الممارسات الرياسية لدوري وظيفة المراجعددة الداخليددة اللوكيدددي اخلع الدلمراج  عها" قدرة ا

قددوي للريدديم وتحسدديا كفددا ة وفعاليددة م وج مددنظد منهسلشاري للحسيا  مليات الوحدة االقلاادية، وإيجاواح

 ا د و داعوقوهنية  ة المللزامه  معايير الممارسإ  و ض  يف  ذلكة، ووالحوكمطر والرقا ة  مخارة اليات إدالم 

اللمييددز  نددا(  لي  عه يمأن2020سلبار  وفي   ا السياق  كدت دراسة    .وسلوكيات مهنة المراجعة الداخلية"

 لا لمحددددات جددودةالماار  صحاع  دركة اللي تشير إلي مدك إدراك وتاوة الم  خليالدا   يا جودة المراجعة

مدددك مسددا ملها فددي ترددديم خدددمات د ما خددالل لحدللي تلية اخلية، وجودة المراجعة الفعادالة  لمراجعفة اوظي

  طراف ذوي الماالا الداخلية والخارجية. ل ةيوفعال  فا ةأ اسلشارية وتوكيدية  

 :ثل فيللي تلماو  م   داف جودة المراجعة الداخلية  ،قما سباضث مويستخلص الب

 الموكله إليه. ممهاالة وعشباا  دا سات الرياسية  ند مارمال  الداخلي لمراجعللزام اإضمار  ▪

، وحمايددة أفل تحسيا  مليددات و عشددبة الشددركاتسلشارية واللوكيدية اللي تخدمات احال  ماداقية  تعزيز ▪

 .(Talab et al.,2018   صولها وموارد ا

تريدديم  دا  اليددات    رشدد    تاددورات مرلرحددة  يددة، ووضددعالداخل  رقا ددةال يأددل    فعاليةلالدقيق  اللرييم  ضمار   ▪

 .(Nalukenge et al.,2021   الشركة قسامواا احدارات

 للددلحأم فيهددا و ات فعالددةسدديناري وطر ، لأفا ة وفعالية  مليات إدارة المخاطر  الموضو ياللرييم   يم  دت ▪

  الرقا ة  ليها. امحأإو

 مهنة المراجعة الداخلية. اتكيوسلو ية وقوا دممارسة المهنال ييرعاداخلي  مإللزام المراجع التعزيز   ▪

 .الررارات العديد ما تأز للرعيدرارير مالئمة وموضو ية لأافة ااطراف ذوي الماالا، كمرترديم ت ▪

د:    :لمهنيةات اصداافي لوء اإل جودم المراجعة الداخلية متطلباتثاةيا

القدم       المراجعيا  الداخلية الم  فةظي ية لجودة ومحددات  ساس  و ةمجم  (IIA,2017 اداخلييمعهد    راجعة 

جعة الداخلية وسلباتها  المراتر  ما عشاط  ال  يلضمالمراجعة الداخلية  ل   ملود ميثاق  وج  ا:كل م  تمثلت في

باق  مل  الوصول للسجالت والموظفيا، وعسلبة  سة، وداخل المؤساعشبلها  ومسئولياتها، والموقع الوظيفي  

إل عا  واللي  يةاخلالدة  المراجع   عشبة معر  واالسلرالل  "1010"  رقم  راجعةلما  ريايها  ك .  حد والموضو ية 

لرئيس مجلس  الوضع اللنظيمي للمراجعة الداخلية   تبعية  "  ش ر1100ناولها معيار رقم " العوامل الهامة اللي ت

 لي  م  روة اللي تضو يالموو  مراجعة،لجنة الإلي    ،  لي  ر تردم ترارير ا الشركةنلدع  و الماحدارة  و العض

إليها    ا ة و  ل العناية المهنية الواجبة اللي تبرقالأف   امل   لكوك  تباط  يا المهام المألف  ها.رإد  جو دم و
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موكله إليه  مهارة ام الالمه  " حيث يرضي  ضرورة قيام المراجع الداخلي   عجاز1200معيار المراجعة رقم "

قم المعيار رتناولها  ، حيث  الجودة  ايحسوتمار  عامج لضوجود  رمدك  اً   خيرولواجبة،  ة المهنية اوتوخي العناي

الجودة  حيث"  ش 1300" تحسيا  لضمار  وجود  رامج  ضرورة  جواعب    ر  كافة  المراجعة     عشبةتتبي 

   الداخلية.

 "SAS 65المعيار رقم "وال ي حل محل    "SAS 128رقم "    يمريأاا  المعيار   كد،  وفي هوا السياق  

الخارجي    ب  لي المراجعظيفة المراجعة الداخلية، حيث يجو  دةجووامل لضمار  افر  ال ة  تو  ورةرض لي  

المر وظيفة  جودة  ترييم  الداخليةمرا لها  ند  الع  اجعة  وتمثلت      ا لماد   ليها،  في  ومدك    : الكذاءموامل 

 اخلي ليلمأاا المراجع الدهبألسير     يجب  اللي  الفنية واللأنولوجية  اتوالمهار عارفيد المصرإلي  واللي تشير  

عشبة االردرة  لي ممارسة اتشير إلي    واللي  :ولوعيةالمو،  لمبلو ه الجودة ا  ها   مله وإعجاز مهامد ا  م

المبالمهوتنفي    الل  ير غير  الماالا  و  السما   اللحيز  و تضارع   لي تجاوز ااحأام   خريارر لآلام دور 

ذات   ال المهنية  المعايير  مدكلموضو ية،  ة  العلرمالالة  مدخع    قبيطت  و خيراً  الداخلية  المراجعة  وظيذة 

ومنضبط في  :منهري  والمنضبط  المنهجي  المدخل  تببيق  يؤدي  وإد  حيث  واحعراف تخبيط  عشبلها  ارتها 

تمييز  عشبة    ،  ليها واسلعراضها وتو يرها الالمر  وظيفةإلي  اا  داخلية  ا ملا عة  عشبةاجعة  خرك الرقا ة 

    .(2021، روخرو  لي   لشركة  ا داخل اتنفييلم  اللي

ا  مواصفة  اح  ISO 9000ايزو  وقد  عارت  الجهات  والرقا يةك حد  ملبلب  عرافية  وظإلي  جودة  يفة ات 

ت واللي  الداخلية،  ااسالمراجعة  والهدف  المعايير  تحديد  لرتأز  لي  واخليار أل  ماسي  مراجعة،  لية 

 رة  لفاظ  معلومات مويز، وك لك االححتم   د موضو ية ومهام المراجعة    في تنو   عناية  جعييا الداخليياالمرا

 لي تمت.المراجعة ال علائج  ملياتدقة المراجعة و لي تنفي   رامج كدليل  لي 

المصرية،   البيئة  رقم    وفي  الماري  المراجعة  معيار  المراجعة  نوار  "  ع610"صدر  دراسة  مل 

إلي حيث  عار  الداخليةراجالمل  عباق  م  الداخلية،  م  عة  تحسثحيا  و  دافها  الداخلية  :  الرقا ة  يا   مال 

داخلية فحص  سب، كما يجب  لي المراجعة ال ة وضع عظام رقا ة داخلية منايجب  لي احدار  حيثوملا علها،  

اللوصي للالضوا ط وملا عة تشأيلها وترديم  المالية واللشتيحسينهات  المعلومات    ما خالل   ليةا، وك لك فحص 

 سيما  في إ داد ا، وال  اليب المسلخدمةوفحص اللرارير المالية وااس  ت،الاممع لفايلية للالخلبارات ال  اجراا

  ي ذلك والمنافع لها ما  جل قيا  كفائلها وفعاليلها  ما فة للعمليات وتحديد اللأاليف  فحص الجدوك االقلاادي

 ااخرك. يةجارلخبلبات الملواللوائا وا  عيارواالللزام  فحص مدك اال ر الرقا ة غير المالية، و خيراً  ناص

ضير    الل  (PWC,2019تررير   أكدفي  تفر   ب ر  الرقمية  واللرنيات  اللأنولوجية  المراجعيا ورات  لي 

مجمو  املالك  ضرورة  والأفالداخلييا  والمهارات  المعارف  ما  حديثة  اللالبراا ات ة  الرقمية،  حليالت  ة 

و اللأويد  الرق  ية،لرنالالفهرسة  الملردمة،  إ ال كا   الرقمية،  تشتو د  دا مي  ش ر  المناات  ومعالجة   ر   يل 

ا اللاللرارير  الل كيدات  وترديم  الش ر،  في     االسلراتيجية  المشورة  ترديم  تمأنهم ما  واللي  موضو ية   كية(، 

الم المخاطر  الاللرنيات   ه    رلرعةوالضماعات  ش ر  المحددات  وذلك  ا لبار ا  حد  دة جو  مارلضمسلحد ة  ، 

 . يةخلراجعة الداوظيفة الم

د:    :ااسات األكاديميةدالفي لوء  الداخليةجودم المراجعة   متطلباتثالثا

يددث حظت جودة وظيفة المراجعة الداخلية  ا لمام كبير ما قبل العديد ما الدراسددات العر يددة وااجنبيددة، ح  

 محمددود، ؛2020مناددور،  ؛2018 حسا،؛ 2018اال ياري، ؛ 2017الزامل،  العديد ما الدراسات    ترقتب

 ;Liu,2017; Eulerich and Ratzinger,2017 ؛2021؛ العبددار و خددرور، 2021  وجبددل،  ؛2020

Abdelahi et al.,2020)  ل ة  يأدد فعاليدد وإلي طبيعة العالقة  دديا محددددات جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة

تببيددق قوا ددد  يدداتوالت سدداسيا رييماحداري، وتالي ولخلل المك حد الد ائم الرئيسية للحد ما ا  ليةالرقا ة الداخ

 ددا ت  ير ددا لمخاطر وفق  طر منهجية سددليمة، فضددالً  اشركة، ودور ا في إدارة  و مليات الالحوكمة اعشبة  

للرعدديد قددرارات المسددلفيديا. ومددا ئمددة  مال  لومدداتوتددوفير مع   لي تعزيز ماداقية وعددفافية اللرددارير الماليددة

المراجعددة ول  وامددل ومحددددات جددودة وظيفددة  ا حدد ينهدد    مددات فيوافردد الدراسددات ت  م  دد  ر  ر معظالجدير  ال ك

سلراللية، الموضو ية، الأفددا ة المهنيددة حعلمي والعملي للمراجع الداخلي، االل  يل ال   تمثلت في  لليالداخلية وا

 لددي  ر   (2020ة كسدداع  كمددا  كدددت دراسدد .  (ي  المهام، خبددرة المراجددع الددداخليتنفجودة  لداخلي،  للمراجع ا

الداخليددة، مهددارة  العوامل   مها: حجم وحدددة المراجعددةة الداخلية ترتبط  مجمو ة ما  اجعلمرا  يةفعالدات  محد

لداخليددة، جعددة االمراالمددراجعيا الددداخلييا، إسددلرالل إدارات المراجعددة الداخليددة، د ددم احدارة العليددا الدارات 

 ;Donza et al.,2015 اسدداتالدرعديددد مددا ال لاددتخ . فددي حددياالعالقة  يا المراجددع الددداخلي والخددارجي
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Endaya& Hanefah,2016; Shbail & Turky,2017; Desai et al.,2017)  إلي  عه يمأا االسددلعاعة

فددة المراجعددة الداخليددة وظي  جددودة  ديدد تحد  صدارات المهنية وتسددهم فددي قرتها اح   مجمو ة ما المؤعرات اللي

  وذلك  لي النحو اللالي:

مددراجعيا الددداخلييا إلددي يددات المهنددة الاددادر  ددا معهددد الالق خ اقيثدد  عددار م :يةلوايسةةتق  ةلوعيالمو  -1

لمام  موضو ية المراجع الداخلي، وتحريق مسلوك  ال مددا الموضددو ية  نددد جمددع وتريدديم  ضرورة اح

 لاماا و    راجعالشخاية للم  اماالاللمراجعة، مع  دم الل  ر  محل اعشبة  وتوصيل المعلومات  ا اا

 تملددع المراجددعسلراللية إلي  ير اح. كما تش(Muqattash,2017   شخايةلام  أاااحدار  د إص ن  ااخريا

 (IIA,2017 الداخلي  وجهة عظر مسلرلة محايد  في جميع اامور الملعلرة  عملية المراجعة، وقددد  رفهددا

 اجعددةالمرإدارة  مدددير و    ةالداخليدد   ف اللي تهدددد قدددرة عشدداط المراجعددةما الشروط والظرور  اللحر  عها  

 غير ملحيز. لي الريام  مسئولياته  لي عحو  ةلياخالد

لدده الريددام  هددا، وتلحرددق المراجع الددداخلي فددي  دا  وتنفيدد  المهددام المنددوط كفا ة    يراد  ها  :الكذاءم المهنية  -2

رة الردددو  مواجهلها،يفية  مشاكل وكالمهارات الفنية واللرنية واللعرف  لي الة  تنمي  خالل  الأفا ة المهنية ما

الردددرة  لددي اسددلخدام و ،دارة وفريق العملللعامل مع احفضالً  ا فا ا اللدريب المسلمر،و  يربولي الل 

 لي ه  قدرت  والسيمايل البياعات و رضها  شأل مناسب،  اادوات وااساليب الالزمة لجمع وتحلوتوظيف  

 هدد   علرددة  للما  عدداداترواالنيددة  معددايير المهلددي الالع  الطدد وا  ،لمام  دداللبورات والمسددلجدات الحديثددةاح

   (.Shohihah,2018؛2021، حمدالمسلجدات  

ف الشددركة، وتحريددق تلددك اا ددداف فددي تشير إلي قدرة المراجع الداخلي  لي فهم   دا  المهام:  نذيوتجودم    -3

يا هلمدد رجع للمل ممثي داخليةدة، ويلحرق ذلك ما خالل وجود دليل للمراجعة اللي جوو    ممأا  قل وقت

إ ددداد وكلا ددة  ةفيدد   مليددات المراجعددة، وكيفيدد لملعلرددة  عمليددات اللخبدديط وتنيل اصدد فاللاً كافددة الضددمنم

، نددةة  مهنددة المحاسددبة والمراجعددة ودسددلور  خالقيددات المهترارير ا،مع مرا اة المبادئ والروا د الخاصدد 

 هددا، رد  الددوا المعلوماتفي  لثرةة وزيادة الماليلرارير ال  لي اادلة والررائا اللي تؤكد عفافية الحاووال

لردددرة  لددي اللواصددل وخلددق  القددات  مددل طيبددة ا  لديهجعة الداخلية إلي عخص  وك لك إسناد مهنة المرا

 .(Desai et al.,2017؛ 2016   وجبل،  

 

 القسم الثالث 

 ( المعوقات –الم ايا  –متطلبات ال) ليةعة الداخراجالم دمجو فصاح عرإلا طبيعة

مما ددل فددي  عشددبة وظيفددة فددي  يئددة اا مددال المعاصددرة، تبددور   تحدددللي مة االهااللبورات    تصاحب     

 مالئمددة وموضددو ية   لي ترديم تردداريرعظراً لردرتها   لماد  لي     ااعشبة،  داخلية وزيادة احلالمراجعة ا

ا وغير ددا مدد  ،اييمهدد وتر خدداطردارة المإشددبة و مليددات الشددركة، و ع، وحوكمددة  ليددةالداخقا ددة   ش ر عظم الر

ر  لددي   ميددة صدد المعالمراجعددة  ت كيددد فأددر ا  اً  ليوت سيس  .(2019صالا و خرور،   يهادؤت  ليف الوظائال

ر ة  شدد طددراف ذوي الماددالا خددارا الشددرك لي تعزيز  رة اا  يجا يةترارير المراجعة الداخلية و  ار ا اح

 مهنيددةالات  اردصدد اح  طالبددتفرددد  ،  (Holet,2019   الماليددة  ة الثرة في ماداقية اللراريرلية الرقا ة وزيادفعا

اع الماددالا اصحة وظيفة المراجعة الداخلية  دكاديمية  ضرورة احفاا   ا جوااالعديد ما الدراسات  و

ة الداخليددة المراجعدد   جي  دداالخددارإلي مفهوم احفاددا     Coetzee(2015  عارت دراسة    حيثالخارجية.  

، "هم االسددلثمارية هدف ترعيد قددرارات  الاااع المصحار  شر اللراريية  نة الداخل" قيام إدارة المراجع    عه

عددد إفاددا  المراجعددة الداخليددة يجودة فاا   ا معلومات  ر اح(  2021دراسة  لي و خرور    عو تكما  

ومات ويسهم في الحد ما مشاكل  دم تما ل المعل  فاا ،ت احإخلياري يحرق اللوسع في كمية وعو ية وتوقي

  جية.لخارلداخلية واراف ا يا ااط

 وظيذة المراجعة الداخلية:  متطلبات اإلفصاح الخااجي عر جودم: يد أو

  ميددة عددفافية ترددارير المراجعددة الداخليددة وتوصدديلها اصددحاع  صدارات المهنيددةديد ما احالع  ولتتنا       

 Sarabanes-Oxley حيددث  لددزم قدداعور ،د وجه  ام والمسا ميا  لي وجدده اللحديدد  يةلخارجالماالا ا

Act of 2002  لملحدددة ليددة  الواليددات ا   بورصددة ااوراق الماإدارة الشركات المريددد "404"م رق رسمال

 ة  هدداالمرتببدد مدك كفايلها واالجددرا ات    ، و ر تفاا  اشرف  لي عظم الرقا ة الداخلية  ر ت    اامريأية

 ا دد   ويةع سددنادة ر دد ر عددهإصدددا  الردداعور  ت" مددا ذا302كما تبلب الرسددم رقددم "،  المالية  اللرارير  ماض

وال عددك  ر إدارة المراجعددة   ، نهددا  رقا ة الداخلية وإجددرا ات احفاددا إ داد اللرارير المالية وال  وا طض
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قوا ددد المخدداطر و  إدارةهجيددة  لزمة  اطالع احدارة  أل ما يخص الرقا ة الداخليددة ومنالداخلية  صبحت م  

 . ةداخليالراجعة ير المما خالل ترار واليات الحوكمة

عور للنفيدد  ملبلبددات قددا تشددريعات "SEC"ريأيددة ة اامرصددة تددداول ااوراق الماليدد و ت در صدد كمددا        

Sarbanes-Oxley  الرددوائم الماليددة، وتريدديم : كددل مددا، واللي  لزمت المراجع الخارجي  ا دا  ر يدده  ددا

ليددة، فضددالً لمار اريراالل  داخلية  لي ة الية الرقاجع لفعالعالية  يأل الرقا ة الداخلية، وترييم المرارة لفاحدا

للددي تعأددس كيفيددة اللاددرف فددي  صددول المسددلندات اريعات  لي ضددرورة االحلفدداظ   ا ت كيد تلك اللش

وائم المالية، ومنددع لرالة اة و دومدك ماداقي  ،المالية  وموارد الشركة، والل كد ما صحة تسجيل العمليات

    .مناسبلوقيت الواكلشاف وتاحيا ااخبا  في ال

 " ار رقددمالمعيدد  POCABريأية ة للشركات العامة ااممجلس الرقا ة المحاسبياق  صدر  سيال  ا  وفي         

AS2:  حيث "اليةم الما ة الداخلية  لي اللررير المالي المرتببة  مراجعة الروائ عنوار مراجعة فعالية الرق 

 مدددك   دداي   ر  اتأددوي هدددف  مددالي  يددر ال ددا اللرر  الداخليددة  رقا ددةما المراجع الخارجي فحص التبلب  

ه وال ي تم تعديل رير المالي، ا اللرة  قا ة الداخليتاميم وتشتيل الر  دارة  ش رترييم اح  موضو ية و دالة

الية تاميم وتشتيل الرقا ة فع حولر ما المراجعيا اللررياسلوجب  وال ي "AS5المعيار "  م2007 ام  

 .ي لي اللررير المال الداخلية

الاددادر  ددا مركددز حوكمددة  اوالعشددري ر الحادية ولجنة المراجعة للرركمحولا  ئمبادوجه تررير  وقد        

جميع الشددركات  ضددرورة إعشددا  وظيفددة دائمددة وفعالددة للمراجعددة ،  الواليات الملحدة اامريأية  الشركات

ة قيددام رورضدد   مددع،  دارةومجلددس اح  لجنددة المراجعددةم  رفع ترارير ددا مباعددرة إلددي  ر ترو لي  الداخلية،  

الا المراجعددة الداخليددة اصددحاع المادد يفددة ات وظومأوعهام الوصفي  ا  عشبة وم   اافح ا  ركاتالش

 .، و دم اقلاار ا  لي خدمة ااطراف الداخليةالخارجييا

 اا  ا إذا مدداف  ر ت   ، لي إلزام كل عركة مدرجة لديهاالية السلركما عددت  ورصة ااوراق المالية ا      

لدور ال ي تؤديه، وطبيعة العمليددات او،  الشركة بيعة تنظيمهاط، ومةائد ةيلخة داظيفة مراجعيها وكاعت لد

الرقا ة الداخلية، ومنهجية إدارة المخاطر، وترييم مسددلوك   عشبة اللي تمارسها لللحرق ما فعالية  يألواا

 لمشدد يلددد لعمددا يم، وإاخليددةطددراف الدرلار  دد ا احفاددا   لددي ااي  ال،  لي  ر  الحوكمةروا د  زام  االلل

 ذوي الماالا خارجياً.طراف اا

احفاا   ا كافددة    ش ر   مية  UNDPمم الملحدة االعمائي   رعامج ااضور ما  قرته سياسات  وفي غ       

هجهددا، وذلددك وفردداً لشددروط والماددداقية اللددي ينلافية  الشددف  ترارير المراجعة الداخلية اللددي تددد م سياسددات

قبددل الدددول قا ددة مددا يخضددع للررير المراجعددة الداخليددة اردد ت  ددااا  كر  ر احف ال   ديرا الج ، وممحدد

 لملحدة االعمائي.المؤ لة لسياسة  رعامج اامم اوحة اا ضا  والجهات الماع

ا قوا د الريد والشبب الاددادر  ددا مجلددس إدارة م" 37"ة رقم  و لي الاعيد الماري، كشفت الماد       

،  ا ضددرورة م2003" لعام 82ضو   حأام المادة رقم "ي  فو  م،2019ية  ام  المالللرقا ة  الهيئة العامة  

بورصة،  لي  ر يروم مجلس إدارة الشركة لها  وراق مالية  جدول ال  ة مريدوجود لجنة مراجعة لأل عرك

 ا  ددا  ال ددة مددا ذوي الأفددا ة والخبددرة فددي مجددال  مددل الشددركة مددائه  ضددا يرل  دد اخليار ا، و ر ال

 ضددويا مسددلرليا  لددي   ندداك يجددب  ر يأددوركما يا و رئاسة  حد م، ي فنلال  حدارة غيرجلس ا  ضا  م

 ددا   مالهددا،  حيددث يلضددما مرلرحددات  ر ددع سددنوي شددركة ترريددرللجنددة لمجلددس إدارة الوتردددم ا. قددلاا

لائجهددا  تهددا وخببهددا وع فحص ومراجعة اليات المراجعة الداخليددة وإجرا قامت  توصيات اللجنة  عد  رو

توصددياتها وكدد لك فحددص ومراجعددة إجددرا ات الرقا ددة لداخليددة وملا عددة تنفيدد   ا  ةعجمراترارير ال  دراسةو

إال  ر  دد   الرددواعيا واللشددريعات لددم تلبددرق إلددي احفاددا  الخددارجي  ددا ترددارير  ركة.ية في الشدد الداخل

      الخارجية.و  ميلها ل طراف خلية الدا المراجعة

المراجعددة الداخليددة ة  احفاددا   ددا جددودة وظيفدد  اممدد ل اال، تزايددد يةةةكاديماأل اسةةاتالدامةةر منرةةوا و      

 ;Holet, 2019  العديددد مددا الدراسددات ااجنبيددة حيددث  كدددت ،الماددالا الخارجيددة ل طددراف ذوي

Ackermann et al., 2016; Yi Luo, 2020; Boskou et al., 2017; Erasmus & 

Coetzee,2018  خددارا لحة ذوي المادد ف راطدد  ل اجعة الداخليةالمر  ا  عشبة  مية احفاا  (  لي

لرقا يددة، والجمهددور جهددات احعددرافية واوالمسددلثمريا المحلملدديا، وال  ،لشركة مثل المسددا ميا الحدداليياا

؛ 2019صددالا و خددرور،  ؛  2019 بد الدايم،     ر يةالعديد ما الدراسات العو يدتها  وتوافرت معها  .  العام

 حددرو ،؛ م2021عددحاتة،  ؛2021ر،و خددرو  لددي؛ 2020ار،سددلب ؛2020ار،سددليم ؛2020عددنا، 

دوريها االسلشدداري  دد لإلفاا  الخارجي  ا  عشبة المراجعة الداخلية    ت  ير إيجا يوجود     ش ر(  2021
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اللددي ترلددرر  ة والعمليات، وإدارة المخاطرعشبااة كمحوو ،الرقا ة الداخليةفعالية واللوكيدي في مجاالت 

 ،حاليددة، تاريخيددة  الئمددةم معلومددات  لددي لددويتح يرترددديم ترددارل مددا خددالالشددركة، بة و مليددات   عشدد 

  .السلثماريةااحدارية والعديد ما الررارات  تسهم في ترعيد و/ و كمية و/ و مالية،سوا  وصفية   (مسلربلية

ر جددودة اللي يجب احفاا   نها  شدد الملبلبات الرئيسية  السا ق، حليلوالل ما العر  ويستخلص الباضةةث

  :كما يلي، وذلك لمم لللرارير الماليةال ومما خالل تررير منف يةخلالمراجعة الداظيفة  و

طبيعددة ، وذلددك مددا حيددث حستبةةااح والتوكيةةددوايها اإلبةة  محةةددات جةةودم وظيذةةة المراجعةةة الداخليةةة ▪

 موكلددهلمهددام الوجددودة تنفيدد  ا  سلوك كفائلهم المهنيددة،اللية   ضائها، وماسلر  ومدك  تأوينها، ومسئولياتها،

 .المهنة  وكياتسلمعايير و داع و هم مازللإو إليهم،

ة الداخليددة، واللوصدديات  شدد ر حيث مدددك كفددا ة وسددالمة عظددام الرقا دد ، ما  كع الرقابة الداخليةفعالية هي ▪

 المسلربلية لنظام الرقا ة الداخلية.نات إجرا  اللحسي رش   داترعاواح ،الحاليةوالسلبيات  مواجهة الراور

سلوك المشاركة في وضع اليات حوكمة، ومأل الرييم مسلرل لهيل تخالا  ، وذلك محوكمةات الد وآلياعقو ▪

سيما  ، والليات    الروا د واآل ها، واللوصيات الخاصة  لفعيل    الخاصة  الحوكمة، وترييم فعالية العمليات

دات اي الرعدداوصدديات وافي عظام الحوكمددة واالجددرا ات اللاددحيحية الملخدد  ، والل  تسلبيات والالثترا

 لية.لربمس  اتتحسين

فعالددة طر، والسدديناريو ات ال، وذلك ما حيث االسلراتيجيات الملبعة حدارة المخددالمخاطراام امنهرية إد ▪

 والسوق ال ي تعمل  دده،  وحجمها  بلهاو عش  طبيعة الشركة  كل ما:  ، ومدك توافرها معتجنبهاو  لللحأم فيها

 ا.عهاللاحيحية  ش ا ات ، واالجرو وجه الراور في إدارة المخاطر

فلددرة الزمنيددة الاللرريددر، و إليهددا طراف الموجدده دداا، واللي تلعلق ة للتقريرديقيوالتصالرواةب األساسية   ▪

، واللوقيعات الخاصة  هم، يةاخللدا ، والمشاركيا في  ملية المراجعةالداخلية شملها  ملية المراجعةاللي ت

 وتاريخ إ داد اللررير وترديمه.

د:   الداخلية:ر جودم وظيذة المراجعة ع ي اجالخا اإلفصاح م اياثاةيا

ية سوا   ا جودة المراجعة الداخلية اصحاع الماالا الخارجسياق الل كيد  لي   مية احفاا     في      

ال  في صورة تررير منفال يجا ية اللي يمأا تحريرها  ، توجد العديد ما اا ار احيةالماللرارير   و ضما 

اللرففاع  عزيزت  مها:    احفاا   جرا    ا ااية وماداقية  المعلوماتلمالية، وما  م توفرير  الثرة في    ير 

احفاا   نها يلم  اار االلي  إدارة  ممارسات  ما  الحد  وك لك  اح  ، ،  قبل وامأاعية  ما   لماد  ليها 

ال ومسخارجيااطراف  الرة  اتخاذ  في   Boskou et؛  2021 محرو ،  الجو رية  اترارا دتهم 

al.,2017)  .الداعف  وكمسلة  وزياد الرقا ة  ما خاللالية  يأل  و س  خلية  عماذا  اللرييم    اليبالأشف  ا 

و  الموضو ي وفعاليلها  عجاحها  ومدك  الداخلية  الرقا ة  لهيأل  ترديمها    والمسلمر  تم  اللي  المرلرحات  م 

 .(Jiang & Richard,2018; Chang,2019   في  يأل الرقا ة الداخلية  ت  و تعديالتحسينارا  تالج

المسئولي تدك  وك ل مسلوك  واليم  الداخليياة  للمراجعيا  المنوطه  ه  مسائلة  المهام  حيث  ر م ند  دا    ،

الداخلية   المراجعة  جودة  الخارجي  ا  الداخلييا  احفاا   المراجعيا  احعحيدفع  اسلثمو  للوقت جلار  يد 

لي  واللح  سلرالليةاح  ماف  الأا  ة  الردروالمبالب  ،اعشبة والمهامدا  ا ل مزيد ما الجهد في  و الملا ،  

  اللي تلبي ملبلبات المسلفيديا.  م اللراريروإ داد وتردي  داع وسلوكيات المهنة،    اللمسكو،  لموضو ية ا

لمسا دة في ترييم وتحسيا فعالية إدارة  ل اما خالللشركات    خلق قيمة مضافة  ا احفاا  في  يسهم  كما  

منهجي وفق  سس  وسينارالمخاطر  موة  مسبقإم  ت  ضو يةيو ات  م  وتنفي  قرار ا  شأل  .  حأم  ا  شأل 

وال االللزام  روا د  مسلوك  تعزيز  الوك لك  و مليات  اعشبة  الحوكمة  ترديم شركة  يات  خالل  ما 

 وترديمإجرا ات المسائلة االدارية  ش عها،  سا قواعيا وو  يمها،يلرعالة لف  والياتللببيرها    مرلرحةتاورات  

االل كيدا جبل،   ا هة  اصالخللرارير  ت  ش ر   KPMG,2020a; Deloitte,2020b; Yi،  2021  و 

Luo,2020).  ي  و خير خالل احفاا  في تحسيا جودة مأوعات عظام المراجعة الداخلية، ما    سهم   ااً 

المدخال جودة  إطازيادة  في  حرصت  احسلعاعة  موظفيا  اح  ر  ً دارة  لي  و مليا ولديهم مؤ ليا  لمياً   

مرص كاف  الخبرةيد  مس او  يةالفن  ا  وزيادة  جللرنية،  العمليات  لوك  ترتأز  ليودة  المعايير    اللي  تبني 

وا الداخليةالسلوكية  للمراجعة  المخرجاتاخالقية  الداخلية  ، فضالً  ا زيادة جودة  الل ما خ  للمراجعة 

الشركةيرترا  رديمت الر مالئمة وموضو ية واعيه تشمل كافة  عشبة و مليات  إفل كيد  ل، مع  شا  ي  دم 

 Ackermann et؛2021مبارك و خرور،    ؛2019 مرلد،  الشركة  الحة   و معلومات تضر  م  ارسر 

al.,2016; IIA,2017, PWC,2019.)   
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د:   ة: داخليمعوقات اإلفصاح الخااجي عر جودم وظيذة المراجعة الثالثا
 

إلدارة  و  ية سوا  لخلادلراجعة اظيفة الم ا جودة والمزايا العديدة اللي يردمها احفاا  غم ما   لي الر      
والمسا مياا الخارجية  وجه  ام  تعوق   ا ا  طراف  اللي  اللحديات  توجد  عض  إال  عه   وجه خاص، 

  ؛ 2020سلبار،     راساتالد   عض  تكشف. حيث  المرجو  منه  المزايا  وترف حائل  مام تحريق   احفاا
اح  (2020عنا،   الل ا  مخاطر  زيادة مسلوك  تللاو  الشركة،راضي ضد  لمالية  إلي  ي  إدارة  تحمل  شير 
ومر  الشركة المالية  الروائم  قضائية    عليجة  محلملةخسائر    اجعيهاومعدي  د اوك  حال  ضد ما،  رفع 
الشركةاحف و مليات  حريرية  ش ر  عشبة  غير  معلومات  وإدارة  وقوا  وعظم  اا   ا  الحوكمة   د 

اللأاليف زيادة  وك لك  المرتببة  ها.  تلحملال  المخاطر  سبيل  الش  ةإدارها  لي  في  فيركة  م  تردي  اللوسع 
للرارير المعلوماتي  ضما  المحلوك  الداخلية  المالية    المراجعة  ضماللرارير  احفاا   نها  تررير   و  ا 

علومات اللي تلعلق  جودة  الداخلية ليشمل الم  اجعةالمر  رحضافة إلي  ر اللوسع في عباق ترري امنفال،  
 عض  ال ي يدفع احدارة عحو فر   ، اامر  المحلملة  مخاطرال  ةدإلي زياية يؤدي  وظيفة المراجعة الداخل

اللخوف ما الأشف  ا  وجه الخلل  عليجة    ل طراف الخارجية   ريود  لي إفااحات المراجعة الداخليةال
الداخ في   الرقا ة  الو ،  لية يأل  االللزام  روا د  وااعشبة  دم  العمليات  ممارسة  في  الدايمحوكمة  ،   بد 

ودة وظيفة  احفاا  الخارجي  ا ج(  لي  ر  2019صالا و خرور،  دراسة     توع  في حيا  .(2019
ي   الداخلية  العبالمراجعة  ترتبط    عليجة  ياالمسلفيد لي    المعلوماتي   لري مزيد ما  اللي  المعلومات  كثرة 

لماال  ريادوال  واللوكيدي  اسلشاري  والعملياتخللف  تشويهاعشبة  يعمل  لي  وما  م  ت الررارا   ، 
و خيراً  سلثماريةاحو  ةيراحدا رئيسالباحث    نو ي .  تحد  وجود  مسئولي  مدك    ط  يرتب   ا  وفعالية  كفا ة 

ف   داق اا وتحريإعجاز المهام  اللبوير واللدريب المسلمر للمأنيهم ما    إدارة المراجعة الداخلية ومسلوك
وفعالي الملسار  ة أفا ة  اللبورات  ظل  الرقمنة   يمنةو   ةفي  سيو  . ار  الموفي  اا ار   يا  ة  عزااق 

  ا  ضرورة و  مية  يمأننا الل كيد  لي    ، مراجعة الداخلية ا جودة وظيفة الإلفاا   لالسلبية  يجا ية واح
واحدارةا   احفا احدارة  مجلس  في  ملمثلة  الداخلية  ماالعل  ل طراف  ال  يا  وااطراف  خارجية جاعب، 

المسا  في  المحلمملمثلة  والمسلثمريا  والجليميا  الرا  جاعب  خ  ية اق هات  ما  يمأا واحعرافية  كما  ر، 
 ترويمها  شأل جيد. للي تعوق   ا احفاا  وااللحأم في اللحديات 

 

 القسم الرابع

 صحاب المصالح أااات على قرعة الداخلية راجالموظيذة جودم  إلفصاح عراةعكاسات ا

يددلم مددا تعد و يرة رسمية  و،  يةلخداالة  المراجع  وظيفةاجعة الداخلية المرحلة النهائية في  مثل ترارير المرت    
 هدداوظائف تاددف  دد   اللردداريرحيددث ف المراجعددة الداخليددة،  ددر  علددائج ممارسددة وظددائتلخيص وخاللها  

 ا مالحظاتهددا وتوصددياتها المسددلند   لددي رير اللرو، داخل وخارا الشركة  لي حد سوا    المسلفيد  فرادل 
  ، والسددماف المراجعددة الداخليددةلوظددائ   البا ع المهنددي  ةلرعملالاادلة    كما توفر ترارير ا  ،المراجعة    مال

معلومات  ا الماضددي    شمولهاارير      اللر. وتلميز  الرائميا  لي ممارسة وظائفها  مسا مةلآلخريا  لرييم  
قا ددة الداخليددة وحوكمددة في مجددال الر  رعادإوعاا و  خالل ما تردمه ما توصيات  ابل، مالمسلرووالحاضر  

  راغددب، ة تسددلفيد منهددا  طددراف ملعددددةللشددركللوضع الحددالي  وترييمإدارة المخاطر، و  اتليعمعشبة والاا
( اععأاسددات احفاددا  1الي رقم  ، ويوضا الجدول الل(IIA,2019; Holt,2016; PWC,2019 ؛2018
  اطراف المسلفيدة.ة الداخلية  لي امراجعدة ال ا جو
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 ( 1جدوا اقم )

 ى قرااات أصحاب المصالح ة الداخلية علراجعالم م جودر اةعكاسات اإلفصاح ع

 م
األطراف ذوح 

 "المستذيدير"المصالح

جةةودم  ذصةةح عنهةةا بتقريةةرالمعلومةةات الم  مرةةايت وأوجةةه ايسةةتذادم مةةر 

 المراجعة الداخلية.

 داخلية:ف الطراألا 1

 .مجلس احدارة 1/1

، داخليددةة الجعدد امرال   لي المعلومات اللي تردمها ترددارير  مجلس احدارة  يعلمد

سلشارية واللوكيدية فددي مجددال الرقا ددة الداخليددة والحوكمددة دمات اح ش ر الخ

للددي تلعلددق  دداللرييم ا وإدارة المخدداطر، التخدداذ العديددد مددا الرددرارات الحيويددة

تعزيددز  واليددات، وتريدديم فعاليددة  يأددل الرقا ددة الداخليددة ،وكمددةالدد اتي للح

دا  والمسددائلة فعاليددة إدارة اا  ريدديمت  ااذعمدد وااخالقيات والريم داخل الشركة،  

افية  نددد إ ددداد فاددا  والشددفتعزيددز مسددلويات احوملبلبددات  داخل الشددركة،  

  .(Al Matari & Mgammal,2020  وتنفي  خبة المراجعة السنوية

 جعة. المرالجنة  1/2

المراجعددة للوفددا  لجنددة إلددي يددة  رفددع ترارير ددا ترددوم إدارة المراجعددة الداخل

ر الشركة في إدارة المخدداطر واحعددراف كل ما: تعزيز دو   ش را  هاتليو مسئ

وك لك ترييم كفا ة وفعالية  يأددل   . ليها وترييم كفا تها وفعاليلها في   ا الش ر

 مددال المعلومددات المالئمددة  شدد ر االددي  د  ما لاحالرقا ة الداخلية ما خالل  

ف عددراواح  ة. دد قالراغير الراعوعية، ااخبا ، تعار  الماالا، ضعف عظددم  

 .والحد ما اللحريفات الجو رية  هاالروائم المالية  لي إ داد 

 ة الشركة. دارإ 1/3

علددائج فحددص  مراجعددة :ترارير المراجعة الداخلية فيما    إدارة الشركةتسلفيد  

منددع وإكلشدداف التددش، حمايددة تبنددي سياسددات فعالددة ل،  الداخليددة  ا ددةلرقا  أل ي

، تعزيددز ضددو ي شددأل مو ل الشركةداخ  ركخاا  مااصول، ترييم  دا  ااقسا

اا دددداف تحريددق ، العمليددات وااعشدددبة ادا  مسددلويات الأفددا ة والفعاليدددة

،  اتراجدد سلراتيجية للشددركة، تريدديم مدددك االللددزام  ددالرواعيا واللددوائا واالاح

ات إدارة المخدداطر والرقا ددة، ترددديم االقلراحددات  شدد ر إجددرا ات لا عة  مليم

 ما الررارات الهامة.، وغير ا المخاطرارة إدوة ليخالرقا ة الدا

 األطراف الخااجية: 2

 . ورالمسلثمر 2/1

فاددا  نهددا ترددارير المراجعددة الداخليددة فددي إضددفا  تسددهم المعلومددات اللددي ت  

للخفدديض   كمرتأددز  الية وتعزيز مسلوك عددفافيلها،المير  ارلرلداقية  لي االما

ترعدديد قددرارات و ،ارةدحا بددلق هددا مددا حدداالت التددش واالحليددال واللال ددب 

لمسلثمريا، حيث يهلم حملة ااسهم والمسددلثمريا المحلملدديا  اللرددارير غيددر ا

الرقا ددة الداخليددة  شدد ر فعاليددة  مددا معلومددات تددوفر  المالية  افة  امة، ومددا

م  رددلهم فددي دارة المخاطر، للددد يزام  روا د الحوكمة ومنهجية إللاال  وكسلمو

ما إتخاذ قرار االسلثمار وما  م تمأنهم  ،  شركةلل  جيتياالمالي واالسلر  دا اا

ويمأددا   يددنعأس  لددي  سددعار ااسددهم ور حيلهددا.   مددا،  في الشركة مددا  دمدده

 :اللالية النراط الجو رية سلفادة فيتلخيص  وجه اح

o  ر الماليددةمعلومددات  اللردداريلليددة اوفعا كفددا ةزيددادة  et  Abbott

; Gros & Wallek,2017al.,2016). 

o عات الموجودة  اللرارير المالية.ياحة ودقة اارقام والبص ام رقحالل 

o الحددد مددا حدداالت التددش ، واضددفا  الماددداقية  لددي اللرددارير الماليددة

 .(Mangasih et al.,2020 واالحليال

o  2018 حسيا، اسبيةت المحعلومال المالحد ما  دم تما.) 

o   ؛ 2019 ،لددوف   ددو ال دارةممارسات إدارة اار ددا  مددا قبددل احالحد ما

Ismael& Kamel,2021; Ghaleb et al.,2020). 

o البشدددير،  عشدددبة و مليدددات الشدددركةتفعيدددل ملبلبدددات الحوكمدددة ا 

 .(Abd Elsalam,2020؛2020
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 .ورالمالي ورالمحلل 2/2

 شددأل غيددر   جددودة المراجعددة الداخليددةارير  ا تردد تردددمهاللددي  سهم المعلومددات  ت  

 ودةوذلك ما خددالل تحسدديا جدد ،  اييالممباعر في تحسيا  دا  مهام المحلليا ال

والسياسددات   ات واللرددديراتموضو ية المعالجدد   ، والل كيد  لياللرارير المالية

بنددود دقددة الردديم الماليددة للو إدارة الشددركة مددا جاعددب، اللي ا لمدتها  المحاسبية

اليددة المؤعددرات الم  ، وما  م سددالمة وموضددو يةجاعب  خر  ما  جة  هاالمدر

  الأفا ة والنشاط.ة وة والر حية والمديوعيوليلسا  تمسلويااللي تلعلق  

 الجهات الرقا ية.  2/3

الجهددات  لمعلومات اللي تردمها ترارير جودة وظيفة المراجعة الداخليددةسا د ات  

لرددواعيا واللددوائا م  لنفيدد  اجددة االللددزادك درديد مدد الرقا ية واحعرافية، في تح

اصة ما يلعلق  الدور وخ  ة،ركشواللوصيات الحاكمة ادا   عشبة و مليات ال

يل وتفع  ة والمجلمعيةكمي، ودور الشركة في الحفاظ  لي المسئولية البيئيالحو

 .(2021  و جبل،   ملبلبات اللنمية المسلدامة

 المراجع الخارجي.  2/4

ا المراجعة الداخلية المددراجعي  فاا  نها ترارير جودةاللي ت  ومات  المعلتد م  

 لي  ساسها اللي  ة السجالت المحاسبية  جعامرو  صفحالخارجييا، ما خالل  

ية، وتحديددد عبدداق ومنهجيددة ترييم عظام الرقا ة الداخلتم إ داد الروائم المالية، و

الخلددل   مندداطقاددور و بات، وك لك تحديد  وجه الرالفحص، و دلة وقرائا اح

  (.2018 امر،؛ 2017  و العال،  ليةداخرقا ة الفي عظم ال

 .ماالجمهور الع 2/5

كافددة المعلومددات الماليددة وغيددر الماليددة اللددي  معرفةا الجمهور العام إلي  لايح

ا والخدددمات اللددي الحاليددة وطبيعددة منلجاتهدد   عأس ممارسة الشركة اعشددبلهات

لددوائا المنظمددة، و دددم رددواعيا والللا ملهدد الئتردددمها، ومدددك مشددرو يلها وم

 ية ودور ددابلرسددللمالللوسعات    خببها  ا  إضرار ا  البيئة والمجلمع. فضالً 

  .قلاادية ومشرو ات اللنمية في المجلمعحللنمية اتحريق ا في

 والدراسات السا رة. مهنيةصدارات الما إ داد الباحث،  اال لماد  لي اح  المصدا:
 

 الخامسالقسم 

 ( ةمستقبلياؤية  )عة الداخلية راجدم وظيذة المجو إلفصاح عرل قترحاا مطإ

ظيفددة المراجعددة الداخليددة ودة ولإلفاددا   ددا جدد   احطار المرلددر   مخبط(،  1   قميوضا الشأل اللالي ر   

 لددي محددددات جددودة وظيفددة األولةةى المرضلةةة ا احطددار فددي سلشاري واللوكيدي، حيث يرتأز  دد  دوريها اح

و ددي: الموضددو ية واحسددلرالل مددا حيددث موقددع وظيفددة  ركائز  ساسية للي تشمل  المية والداخلالمراجعة ا

اللددي   مسددئولياتالمهددام وطبيعددة القلها  لجنددة المراجعددة، والللشركة، و   الهيأل اللنظيمياخلية  دالة  المراجع

مددا حيددث،  داخليددةعة اللمراجلمسئولي وظيفة ا  . وك لك الأفا ة المهنيةللمسلفيديا  المردمةتمارسها، واللرارير  

ومدددك خلييا، عيا الددداللمددراج رلممسدد الل  يل العلمددي والعملددي، والخبددرة الرائمددة  لددي اللدددريب واللبددوير ال

 . و خيددراً  الممارسات الرياسية لوظيفة المراجعة الداخلية فددي ضددو  قوا ددد و داع وسددلوكيات المهنددة  االللزام

تفادديلية ووجددود خبددة  فددة المراجعددة الداخليددة،ة وظيممارسدد جددودة تنفيدد  المهددام مددا حيددث تددوافر ميثدداق ل

 المراجعددة الداخليددةة  ر تحسيا جددودة  برامج ضماعاعواالسل  ،ها   الخاصةعشبة  اامهام والللنفي   موضو ية  و

     . شأل مسلمر

فددي  وفردداً للددنهج المعاصددرمراجعة الداخليددة ال جودة وظيفة تبني محددات   دور،  وتختص المرضلة الثاةية   

 مددا ، ددةاللثا هددامجاالت، واللددي تددرتبط  لمراجعة الداخليةل سلشاري واللوكيديا ة وفعالية الدوريا احكف   يمتد

وقوا د واليات حوكمة ااعشبة والعمليات، ومنهجية إدارة المخدداطر وفددق  سددس ة الداخلية،   عظام الرقا  حيث

تعزيز ملبلبات احفاا  الخارجي ا ط  وض،  المرضلة الثالثة  لتلناوفي حيا    دقيرة.موضو ية وسيناريو ات  

لياجددات احتلبددي موضددو ية الئمددة ومت مددامعلو ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة، ودور ددا فددي تددوفير 

 و/ و الخارجيددة  مجلددس احدارة، احدارة العليددا، لجنددة المراجعددة( ةوا  الداخليدد سدد ف ذوي الماددالا ااطددرا

في سياق و .الجمهور العام(المراجع الخارجي،  عرافية،  حية والرقا يا، الجهات االمسلثمريا، المحلليا المالي 

ا   ددا وظيفددة المراجعددة ل ضددوا ط احفادد تلمثدد ت المهنيددة،  صددداراحاو  ة،حليل الدراسددات السددا ر ر  وت

 الداخلية في كل ما:
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 ومدداتالمعلالداخليددة   ا جودة وظيفددة المراجعددةاحفاا     يشمل  المراجعة الداخلية:ر  فصاح عطبيعة اإل ▪

 ،(خالا ضددا  الفريددق.. دددد الشددهادات والدددورات الل  يليددة   سددنوات خبددرة فريددق المراجعددة، ةأميدد ال

يف خبددة مراجعددة الداخليددة  الهيأددل اللنظيمددي، توصدد يف موقددع إدارة التوصدد   الوصددفية لمعلومدداتاو

 كيدي، عو ية الشهادات ...الخ(.ري واللودوريا االسلشاالمراجعة، توصيف طبيعة ال

كل ما: طبيعة تأددويا  يجب  ر يلضما المحلوك المعلوماتي للرارير المراجعة الداخلية  ح:ااإلفصمحتوى   ▪

دمات االسلشددارية واللوكيديددة  شدد ر  يأددل الرقا ددة الخدد ، وة الداخليددةالمراجعدد  دارةإومهددام  اتيولسددئوم

 رة المخاطر.جية إداالحوكمة، ومنهقوا د واليات الداخلية، و

    الجواعب كل ما  نوار اللررير، والموجه إليهم اللررير، وحجم   تشملحيث    الرواةب البكلية للتقرير: ▪

 .اللررير وا لماد خ اللاديقوتاري المسئوليا،  توقيعو، ريرعدي اللروم ه،اتاللررير، و دد فرر

، ر ددع سددنويدوري  ة  شددأل ظيفددة المراجعددة الداخليدد فاا   ا جودة وحيث يجب اح  توقيت اإلفصاح:  ▪

 رير منفال.في ترضما اللرارير المالية،  و ا  سو  ي(عاف سنوي، سنو

   .ياللوكيد المهن اتخدم ما خالل اللررير،  تاويحل ش ر مضفا  الثرة إ  يجب  مصداقية التقرير: ▪

يلفددق الباحددث   ، ا جودة وظيفة المراجعة الداخليددة  الخااجيلإلفصاح  عرو اإلطاا المقترح  في سياق  و 

، وذلك داخليةراجعة الالم فاا   ا جودةتررير احعموذا   ر(  ش2020عنا،  ؛2020دراسلي  سلبار،    مع

  :ي لي النحو اللال
 الداخلية عر جودم وظيذة المراجعة احفص تقرير اإل

 م1981عام ل  159 لبركة ......... " ش.م.م " خالعة للقاةو 

ا  ادد احف إدارةئدديس  يئددة الرقا ددة الماليددة   و/ مدددير  ددام رئدديس مجلددس احدارة   و/ ر .....السةةادم/ ▪

  البورصة

ية موضددو ا يلعلق  أل ما الم، فيراجعة الداخليةوظيفة المترريرعا  ش ر جودة  لسيادتأمعرسل علشرف   ر 

. والدد ي تددم  رضدده  لددي مجلددس إدارة الشددركة، في  المهددامسلرالل اللنظيمي، الأفا ة المهنية، جودة تنواح

  /....31/12في هية لوذلك  ا السنة المالية المن

 مي:ستق ا التنريالمولوعية واإلداجة   -1

إدارة المراجعددة الداخليددة ت كد لدددينا اسددلراللية    شركة،ل اللنظيمي للالهيأفي إطار مراجعة    :تق ليةساإل ▪

سلراتيجية إلي لجنة المراجعة، وترارير ا الدورية احعرة، وترفع ترارير ا  حيث تلبع مجلس احدارة مبا

مددال تنفي يددة داخددل فددي  ي   المراجعددور الددداخليور  م يشددارك  ع، ولدد لمنلدددإلي  ضو مجلددس احدارة ا

فددي حدديا تعمددل  لددي تنفيدد  مالحظددات إدارة مل المراجعددة الداخليددة،  في    تلدخل احدارة، وال  الشركة

فددي لجنددة المراجعددة  حقوترلضي سياسات الشركة  را ات الالزمة ل لك.  جخلية وإتخاذ احالمراجعة الدا

يددد عددد الجهددة المسددئولة  ددا تحدت   كمدداليددة، إدارة المراجعددة الداخزل مدددير  يا و دد ر تعيإ دا  الر ي  ش 

  الزمة حدارة المراجعة الداخلية.رد المادية والبشرية الالموااالحلياجات و

لع إدارة المراجعددة الداخليددة وفريرهددا  مجمو ددة مددا السددلبات اللددي تمأددنهم مددا  دا  تلم  :المولوعية ▪

 ، و افة خاصة في:وفعالية   ةفا أ المهام الموكلة إليهم

. اللددي .واافددراد، الممللأددات،  لومددات، السجالت، المعريد لأافة احدارات، المأاتبغير الم  الوصول ✓

 .تلعلق  مهام المراجعة الداخلية

 ا دة الالزمة ما الموظفيا  أافة إدارات و قسام الشركة.المس الحاول  لي ✓

 ددا  د الاددادرسناا الشركة، ما خالل قرار احخار  ا مايااخلالحق في االسلعاعة  الفنييا والم ✓

 مجلس إدارة الشركة.

المراجعددة عجدداز مهددام و  ددداف حالشددركة،  داخددلادديا مددا خاليا والمالفنيسددلعاعة  دد الحق في اال ✓

 الداخلية.

 المراجعة الداخلية.علومات واللرنيات الالزمة ادا  مهام ق العمل واسلخدام تأنولوجيا المتحديد عبا ✓

 : اخلييرر الدى الكذاءم المهنية للمراجعيتومس -2

لعريفيددة ال يلددي البياعددات وفيمددا ع  داية مزاولددة عشدداطها،... م ام ..   سست الشركة إدارة المراجعة الداخلية

 الشركة:المراجعة الداخلية  لفريق 

o سنة، ومرخص لدده .... ، مدير إدارة المراجعة الداخلية، حاصل  لي ..... ولديه خبرة ............    /السيد

  لية.عة الداخ مزاولة مهنة المراج

o  ، ............ /لددي ..... ولديدده خبددرة .... سددنة، راجعددة الداخليددة، حاصددل  ة المير إدارمدددعائددب السدديد
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 راجعة الداخلية. ومرخص له  مزاولة مهنة الم

o سددنة، ومددرخص برة .ديه خ دارة المراجعة الداخلية، حاصل  لي ..... ول    ضو،  ............    /السيد ...

  جعة الداخلية.نة المراله  مزاولة مه

o صل  لي ..... ولديه خبرة .... سددنة، ومددرخص المراجعة الداخلية، حا   دارة    ضو،  ............    /السيد

  المراجعة الداخلية. له  مزاولة مهنة

o رة .... سددنة، ومددرخص يه خب. ولد دارة المراجعة الداخلية، حاصل  لي ....    ضو،  ............    /السيد

  لمراجعة الداخلية.ة مهنة اله  مزاول

يددق المراجعددة الداخليددة، ومددؤ التهم العلميددة، ،  ر  دددد   ضددا  فراخليةةةدة الاجعةة المرمةةدير إداام  ويرى  

 عشددبلها والمخدداطر اللددي تواجههددا، و ر   ضددا  فريددق المراجعددة مددع حجددم الشددركة و  وخبرتهم يلناسددب

  ة اللي تعمل  ها.ة والاناإجرا ات الشركأافيه  عمليات وفة الالمعرالداخلية لديهم 

o   صدددارات المهنيددة ايير المراجعددة الداخليددة، واحخليددة  الشددركة وفردداً لمعدد الدا  مراجعةلمليات اكافة  تلم

الفريددق المنددوط خدمات المراجعة الداخليددة مددا خددالل  ا الداخلييا، ويلم الحاول  لي  عيلمعهد المراج

   لك. 

o عددة، ة مددا قبددل لجنددة المراجخبددة سددنوية معلمددداق  مددل والمراجعة الداخلية ما خالل ميثدد  ارةإد  ملتع

لشددركة لي تضيف قيمة وتحسددا  دا  اسلشارية واللوكيدية العشبة اح ا الميثاق  لي كافة ااضما  ويل

 :في ث ث مرايت على النحو التالي

 داخلية بالبركة:بة الالرقاللمراجعة الداخلية في مراا  بااح  ستالدوا اإل -2/1

فلددرة ال ارة واحدارة العليددا  ددااحد ت لمجلددسسلشدداراالداخلية  لرديم مجمو ة ما احلمراجعة قامت إدارة ا

 محل المراجعة:المالية 

 ل اللنظيمي للشركة.إ داد وترديم مرلر   الهيأ ▪

 إ داد وترديم مرلر   الالئحة احدارية والمالية للشركة. ▪

 شركة.دارات وااقسام ااخرك  ال دا  احتاميم عموذا لريا   ▪

 الشركة.لية  ة الداخعالية  يأل الرقا ميم عموذا للرييم فتا ▪

 لتيرات الجو رية في  يئة  مل الرقا ة الداخلية.إ داد  يار  ال ▪

 ييم المخاطر  الشركة.لريا  وترذا  عموتاميم   ▪

 كة  دداللوائا والرددواعيا الخاصددةللددزام الشددرإا عددة وإدارة   ددا كيفيددة مراقبددة ومللإلدارة    توصياتترديم   ▪

 ي تعمل  ها الشركة.ة الل الانا 

 ق و ي وإدراك الموظفيا.لمسا دة في خلماععة، وا ة الت للرقاقلرا  الياإ ▪

 ...................................... خرك ........................... ▪

 بالبركة: الحوكمةخلية في مراا  للمراجعة الدابااح  ستالدوا اإل -2/2

فلددرة ارة العليددا  ددا الواحدحدارة سلشددارات لمجلددس ا لرديم مجمو ة ما احلداخلية قامت إدارة المراجعة ا

 محل المراجعة:لمالية ا

 للشركة. زام الحوكميللإ داد وترديم تاور  ش ر اليات اح ▪

 لشركة. ا ة مليات الحوكمتاميم عظام حدارة الحوكمة وترديم اللوصيات  ش ر تحسيا  ▪

 الشركة. ي اللرييم ال اتي لالللزام الحوكمي رة فحداقلرا  اليات لمسا دة مجلس اإ ▪

 .اة احدارية فيما يلعلق  مدك قدرة الشركة  لي تحريق   دافها  اليات واضحة للمسائلقلرإ ▪

للجنددة اطر للرددديمها ، وإدارة المخدد  فأددار  ددا  فضددل الممارسددات  شدد ر  يأددل الرقا ددة الداخليددةقلرا   إ ▪

 .المراجعة

 .الشركة  عشبة ا   ئمةمالكافية ولشفافية للوفير معلومات  ا  تعزيزات ترديم مرلرحات  ش ر الي ▪

 ................................................................ خرك . ▪

 ة:بالبرك  رإداام المخاطللمراجعة الداخلية في مراا  بااح  ستالدوا اإل -2/3

فلددرة سلشددارات لمجلددس احدارة واحدارة العليددا  ددا الديم مجمو ة ما احمراجعة الداخلية  لرقامت إدارة ال

 حل المراجعة:ملية الما

 لشركة.ا  ش ر طبيعة المخاطر اللي يمأا  ر تواجه يار لمجلس احدارة ديم داد وترإ  ▪

  شأل دوري. ركةواجه الشاللوصيات  ش ر تحديث وملا عة المخاطر اللي تترديم   ▪

 .إطار إدارة المخاطر  الشركةوير  للبقلرا  اليات إ ▪
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 .اجه الشركةاللي تو بول ما المخاطرالمر  ش ر المسلوكلمجلس احدارة ترديم اللوصيات  ▪

 .اللي تواجه الشركة تبوير اسلراتيجيات إدارة المخاطر ش ر لمجلس احدارة ترديم اللوصيات  ▪

 اللي تواجه الشركة.دارة المخاطر إ رترريلوك  شأل ومحإ داد مرلر  ل ▪

 ة:الرقابة الداخلية بالبركللمراجعة الداخلية في مراا    التوكيدحالدوا   -2/4

 :لمجلس احدارة واحدارة العليا اللوكيداتخلية  لرديم مجمو ة ما المراجعة الدات إدارة مقا

 .ة  الشركةاحدارة  ا مدك سالمة تاميم  يأل الرقا ة الداخلي اللوكيد  لي تررير ▪

 لشركة.تواجه ا لوكيد  لي قائمة ااساليب الرقا ية الموضو ة للحد ما المخاطر الليال ▪

 لي  ها.للزام  الرواعيا واللوائا ومدك االللزام الفع ية لالرقاساليب ير مدك وجود  ي ترراللوكيد  ل ▪

 لشركة.االلي تواجه يب الرقا ة  ش ر  عشبة إدارة المخاطر اللوكيد  لي تررير  سال ▪

 .سلدامة الخاصة  الشركةد  لي ترارير احاللوكي ▪

 بالبركة: وكمةالحللمراجعة الداخلية في مراا    حالتوكيدالدوا   -2/5

 :لمجلس احدارة واحدارة العليا اللوكيداتا مراجعة الداخلية  لرديم مجمو ة مقامت إدارة ال

 .ليةوائم الماالر فراتفاا  نه ضما مرلجنة المراجعة الم  اللوكيد  لي تررير  ▪

 .ة الحوكمة  ا االللزام الحوكمي للشركةإدار ترريراللوكيد  لي  ▪

 .الشركة رؤية و  دافافرها مع ومدك تو حوكمةال عشبة  ا   ااحفااللوكيد  لي تررير  ▪

 .ي  ا ند تنف فعالية اليات الحوكمةاللوكيد  لي ترارير  ▪

 وفا   مسئوليات الحوكمة.خبط والفي  الشركة  لي وضع وتنمدك قدرة الاللوكيد  لي ترارير  ▪

 .الالة   عشبلها ت ذات المعايير والروا د واللعليمارير مدك اللزام الشركة اللوكيد  لي تر ▪

 بالبركة:  م المخاطرإدااللمراجعة الداخلية في مراا    التوكيدح  الدوا -2/6

 :ة العلياارة واحداردلمجلس اح اللوكيداتقامت إدارة المراجعة الداخلية  لرديم مجمو ة ما 

 .ةجه الشركمدير إدارة المخاطر  ا المخاطر الهامة اللي توااللوكيد  لي تررير  ▪

 .ي قامت  ها إدارة المخاطر للحديد المخاطر الجو ريةعمليات اللمدك فعالية ال ترريرلي يد  كاللو ▪

 .ارتهاطر الرئيسية ل  مال وكيفية إدمدك تررير ترييم المخااللوكيد  لي تررير  ▪

 .مدك فعالية تاميم وتشتيل  ملية إدارة المخاطرد  لي تررير اللوكي ▪

 . ند تنفي  اكمة الحو ة الياتفعالياللوكيد  لي ترارير  ▪

 .فعلية اعشبة الشركةالبياعات التنفي  اسلراتيجيات إدارة المخاطر  نا   لي مدك رير يد  لي ترااللوك ▪

 : عة الداخليةهام المراججودم تنذيو م -3

 شددأل دوري، ويوضددا   دددافها ووظائفهددا ه يددلم تحديثدد  ميثدداق لوظيفددة المراجعددة الداخليددةلدددك الشددركة 

ة. ويبدد ل يا   دارة المراجعة الداخليت اللي يللزم  ها كافة العاملاخالقياوك لك ا  الشركةداخل  ومسئولياتها  

 منوطة  هم.مهام ال  الجبة  ند  داجعة الداخلية العناية المهنية الوافريق المرا

 راجعة، وقد تم اللخبيط اعشبة وظيفة الم الدقة والأفايةا يلسم عباق و رامج خبط المراجعة  الشركة  كم

  جددداول  مددل تلضددما ااعشددبة جراإم  ت، وك لك  ها وفحاها وتو يرها  شأل سليمعراف  ليلية واحالداخ

  ردر لعملية المراجعة.ة، والوقت الملية المراجعاللي يجب مرا اتها والموا يد اللي سوف تبد   ها  م

ة جواعددب يتبددي كافدد والدد ي  ليددة،  و خيراً لدك الشركة عظام رقا ة الجودة  لي مهام وظيفة المراجعددة الداخ

. اً  شأل سددنوي،  مددا اللريدديم الخددارجي فيددلم كددل خمددس سددنواتاللرييم داخلي   عشبة المراجعة الداخلية ويلم

المدددير اللنفيدد ي، مجلددس احدارة، لجنددة المراجعددة،  حاع الماددالا  د معرول اصدد توكي    ا اللررير  ويوفر

  ش ر: (والمراجع الخارجي

 مراجعة الداخلية.ة ال الخبة السنوية حداركما  و مخبط لها  اخليةالدة تعمل وظيفة المراجع ▪

 وظيفة المراجعة الداخلية  أفا ة وفعالية.مهام و عشبة تؤدك  ▪

  .ير المسلمراللبواللدريب والداخلييا، ما خالل اللعليم وا ية المراجعي لد يم كفا ة وفعال  يوجد إ لمام ▪

 م المراجعة الداخلية مدير إداا                                              ائيس لرنة المراجعة      

 ......................... /اللوقيع                                     ........................ /اللوقيع

 ...... /  ...... / تحريراً في .....

 (. 2020عنا،  ؛2020ار،لبلارف ما الباحث،  اال لماد  لي دراسلي  س  :المصدا
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 السادس م القس

 الدااسة الميداةية بالبركات المقيد  بالبواصة المصرية 

جددودة وظيفددة   لإلفاددا   ددا  المرلددر لما تم  رضدده وتحليلدده فددي المحدداور السددا رة  شدد ر االطددار  اسلأماالً 

. يسلهدف لماريةلية اتخفيض مخاطر إعهيار ااسهم  سوق ااوراق المااععأاساته  لي  ، والمراجعة الداخلية

الخددارجي  ددا وظيفددة احفاددا  ، لريددا    ددر الفئات اللي تمثل مجلمع و ينددة البحددث  ا الرسم اسلررا  فأر  

اخلبددار   وسددعياً عحددو،  الماددرية  يدددة  البورصددة الشددركات المرااسهم  عيهار  إمخاطر    يالمراجعة الداخلية  ل

 اور اللالية:المح الرسم ا  في  يلناول الباحث ، شأل  مليفرو  البحث 

و سدداليب   ،، تاميم  داة المسا الميددداعيمساال: مجلمع و ينة  لضماتطبيعة ومنهجية المسا الميداعي و ▪

 اللحليل االحاائي المسلخدمة.

 البحثية. الفرو   واخلبار اائيةاالح تحليل النلائج ▪

 :كما يلي فيما يلي  ر  تفايلي له   المحاورو 

 :ةيداةيالم ةالدااسأويد: طبيعة ومنهرية 

 : الدااسة الميداةيةمرتمع وعينة   -1

دارة احمددا  ر عددة فئددات تضددم مسددئولي االدارة العليددا، وإدارة المراجعددة الداخليددة، و البحددثيلأددور مجلمددع 

، عظراً ار     الفئات  ددي ااكثددر ارتباطدداً  ملتيددرات وراق المالية الماريةثمريا  سوق ااوالمسل،  المالية

الثال ة   احدارة العليددا، مفردة موز ة  اللساوي  لي احدارات  250ينة البحث  واقع  ديد  وقد تم تح  .بحثال

رة للمسددلثمريا إسددلما 100 دددد  سددلمارة لأددل منهددا، وإ  50(  واقددع  إدارة المراجعة الداخلية، احدارة الماليددة

خددالل قائمددة  يددة مددازمددة الخلبددار الفددرو  البحثلجميددع البياعددات الال  وقددام الباحددث، البورصددة الماددرية 

الدراسددة تاددنيف  ينددة  (  2رقددم    ويعأس الجدددول اللدداليكوسيلة  ساسية لجمع البياعات ااولية،  االسلراا   

 .الخاصة  ها  وعسب االسلجا ة الميداعية

 ( 2م )جدوا اق 

 ةسترابوةسب اإل  الدااسةينة تصنيف ع

 الدااسة ات ةةةفئ م
ايستمااات  

 الموزعة 

ايستمااات  

 الصحيحة 

ة  ةةةةةةةةسب

 ايسترابة % 

 72 36 50 .احدارة العليا 1

 82 41 50 .إدارة المراجعة الداخلية 2

 78 39 50 .الماليةدارة اح 3

 74 74 100 .المسلثمريا  البورصة 4

 % 76 190 250 ةةةةيجمالاإل

 الباحث.ما إ داد    المصدا:      

و ي عسبة جيدددة تاددلا  %76ردة  نسبة فم 190ويلضا ما الجدول السا ق،  ر  دد االسلمارات الاحيحة 

 لللحليل االحاائي واخلبار الفرو  البحثية.

رات البحددث، فددي سددياق  ددر  وتحليددل الدراسددات السددا رة المرتببددة  ملتيدد :  قصةةاءستقائمة اإلتصميم    -2

ت البلبدد ممحددات جودة وظيفة المراجعددة الداخليددة، وصدارات المهنية الحاكمة لالمعايير واحسلناد  لي  حوا

  ر عددةفددي قائمددة اسلراددا  تشددمل الدراسددة الميداعيددة ، قام الباحث  بر  محلويددات  احفاا  الخارجي  نها

 و اللالي:وذلك  لي النحمحاور رئيسية تم ترتيبها  ما يخدم اخلبار الفرو  البحثية، 
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رات حصدددامحددات جودة وظيفة المراجعة الداخلية، في ضددو  ملبلبددات معددايير المراجعددة الحاكمددة وا - 

نظمة  .المهنية الم 

خليددة، فددي ضددو  احصدددارات المهنيددة ملبلبددات احفاددا  الخددارجي  ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الدا  -ع

 .والدراسات ااكاديمية

لمراجعة الداخلية، فددي ترعدديد قددرارات ااطددراف الداخليددة " جودة وظيفة ا دور احفاا  الخارجي  ا  -ت

 جعة ".المرالجنة  –احدارة العليا  –مجلس احدارة 

ت  ير احفاا  الخارجي  ا جودة وظيفة المراجعة الداخلية،  لددي تتيددرات  سددعار ااسددهم  البورصددة   -م

 المارية.

 لي:كما يإجا ات المسلراي منهم افرة موحديد درجات اسي لل لي مريا  ليأرت الخم  وقد اعتمد الباضث

ً  مقياس الرتب  ً فق تمغير موا غير موافق محايد  موافق   موافق تماما  اما

 1 2 3 4 5 الوز  النسبي 

 

 لمددد الباحددث  لددي إ  ،وفردداً لببيعددة البياعددات ومنهجيددة الدراسددة  :ضصةةائي المسةةتخدمةدوات التحليع اإلأ  -3

 صدار الثاعي والعشرور، وتلمثل     ااساليبحا SPSSة  برعامج اائية الملعلرمجمو ة ما ااساليب االح

 :في كل ما

 لمادية والثبات في المردداييس لللحرق ما درجة اح (Cronbach’s Alpha)عباخ معامل ارتباط  لفا كرو ▪

 سلراا .ملعددة المحلوك المسلخدمة في قائمة اح

، ANOVAويرمددز لدده  ددد ( one-way analysis of variance  سددلوع تحليددل اللبددايا ااحددادي  ▪

يسلخدم للمرارعة  يا الملوسبات  و اللوصل إلي قرار يلعلق  وجود  و  دم وجود فروق  يا ملوسددبات 

 .الفئات محل الدراسة

: يعلبددر  حددد  سدداليب تحليددل الملتيددرات الملعددددة (Discriminant analysis اخلبددار تحليددل اللمددايز ▪

ة كافيددة، كمددا يسددلخدم  درجدد   و ة فهددم العالقددات السددببية دة  ند صعالمشا  اتالسلأشاف  سباع االخلالف

المجلمعات الخاضعة لللحليددل مددا  يا  مييز  لللوصل إلي مجمو ة الملتيرات اللي لها ت  ير معنوي في الل

 Canonical Correlation، ومعامددل االرتبدداط ااساسددي  و اللددوافري  Chi-Squareخددالل اخلبددار

 ة.اللمايز  يا فئات الدراس ا في تحليلالنموذقوة برز وال ي ي  

مددا خددالل   الللددهلل كددد مددا ديددلم اولريا  درجة اللدد  ير  دديا ملتيددرات الدراسددة،  عحدار  تحليل احلوع   س ▪

وجود العالقة الخبية  دديا الملتيددرات موضددع في حالة الداللة يجب الل كد ما  و(  .Sigمسلوك المعنوية  

 جود  القة قوية. لي ودت قيمة   ا المعامل دلت وكلما ذا )2Rالبحث حيث يلم حساع معامل اللحديد  

د    :واختباا الذروو البحثية ضصائيةاإل النتائج تحليع: ثاةيا

 في المقاييس المستخدمة بأدام الدااسة:  Reliabilityم الثبات/ الصدق  تقيي -1

ار   كثددر  لبدد    Alpha Correlation Coefficientرتبدداط  لفددا قددام الباحددث  اسددلخدام  سددلوع معامددل اح

 حيددثمددع  عضددها الددبعض، مددا    البحددث، للل كد ما اتساق ملتيددرات  Reliabilityدية   لما ساليب تحليل اح

ً ة، وارتباط كافة الملتيرات  لتيرات داخل المجمو ة الواحدط المارتبا ، وما الملعارف  ليدده إحاددائياً  ر معا

بدداخ كروع ارتبدداط  لفددامعامددل  (3قددم  ر ل اللددالي. ويوضددا الجدددو0,6إحاائية االخلبار يجب  ال ترددل  ددا  

  .(  بارة 40محاور رئيسية  واقع   ر عةلملتيرات الدراسة   

( لأافددة 0,909(  المرحلددة ااولددي  واقددع  0,897( و 0,729ا كروعبدداخ مددا  دديا   لفدد ة  قيم  تراوحت  حيث

مددا الاددفر،   P- Value ريددةحيث اقلر ددت المعنويددة الحري %95ملتيرات الدراسة، وذلك  درجة  رة قدر ا 

ي الدد    الشأل  جيدةوتعلبر     الريم    0,953  ية مرتفعة لملتيرات البحث كأل حيث تبل ماداقوك لك درجة  

 س توافر اال لمادية والثرة  ملتيرات الدراسة وتؤكد صالحيلها لمراحل اللحليل اللالية.يعأ
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 ( 3جدوا اقم )

 . اليرات البحثلمت( Cronbach's Alpha) ةتائج اختباا الثبات والصدق

كود  

 ات المتالير
 ت البحث تاليرام

عةةةةةدد  

 العبااات 

 معامع الثبات 

Cronbach's 

Alpha 

معامع  

 الصدق 

 ي الوات

X1-X12 

محددات جودة وظيفة المراجعة الداخليدة، فدي ضدو  

ملبلبددات معددايير المراجعددة الحاكمددة واحصدددارات 

نظمة.  المهنية الم 

12 0,729 0,854 

X13-X24 

فاددا  الخددارجي  ددا جددودة وظيفددة بلبددات احمل

المهنيددة  المراجعددة الداخليددة، فددي ضددو  احصدددارات

 والدراسات ااكاديمية.

12 0,823 0,907 

X25-X30 

خارجي  ا جدودة وظيفدة المراجعدة ا  الدور احفا

      خليددة، فددي ترعدديد قددرارات ااطددراف الداخليددة الدا

 ".  المراجعة لجنة –احدارة العليا   –" مجلس احدارة  

6 0,822 0,907 

X31-X40 

ت  ير احفاا  الخارجي  ا جودة وظيفدة المراجعدة 

الداخليددة،  لددي تتيددرات  سددعار ااسددهم  البورصددة 

 المارية.

10 0,897 0,947 

 0,953 0,909 40 . البحث اليراتإجمالي مت --

 ما إ داد الباحث  اال لماد  لي علائج اللحليل االحاائي. المصدا:   

علددائج يسددلعر  الباحددث فددي  دد ا الجددز   :ضصةةائي واختبةةاا الذةةروو البحثيةةةع اإلئج التحليعرو ةتا  -2

،  هدددف اخلبددار مدددك صددحة فددرو  البحددث  لددي النحددو الدراسددة الميداعيددةاللحليل االحاائي لبياعات  

 فيما يلي.ا الموض

 نصي:  يةعة الداخلذة المراجمحددات جودم وظي  ببأ   ضصائي يختباا الذرو األوايع اإلةتائج التحل  -2/1

توجد اخلالفات ذات داللة معنوية  يا ارا   ينات الدراسة  ش ر الفر  ااول ما فرو  البحث   عه " 

ا معايير  منظور  ما  الداخلية  المراجعة  وظيفة  جودة  والبحوم  لمراجمحددات  والدراسات  الحاكمة  عة 

 اللالية:  خلباراتاحؤعرات علائج م ماد  لييمأا اال لخلبار مدك صحة   ا الفر  ال"، و يةااكاديم

ليا، إدارة المراجعة احدارة العذو داللة معنوية  يا الفئات محل الدراسة    اخلالفوجود    للتعرف على مدى  -أ

جددودة وظيفددة المراجعددة ( مددا حيددث محددددات  ريا  البورصددة الماددريةمسددلثمالالداخلية، احدارة المالية،  

مددا خددالل   Multiple Discriminant Analysisلمددايز الملعدددد حليددل الت ، تددم تببيددق  سددلوعالداخلية

( دوال 3الخاضددعة للدراسددة و لدد   دددد دوال اللمددايز    الفئدداتمجمو ددات ت مثددل     ر عةعموذا اعلمل  لي  

لة ااولي فرط واللي تحمل   لي معامل ارتباط ومسلوك معنوية كما يلضا فددي الدا  واكلفي الباحث  عر 

 (.4رقم   ليالجدول اللا

 ( 4جدوا اقم )
 مر ضيث   التصنيفدواا تحليع التماي  المتعدد ومصذوفة 

 . جودم وظيذة المراجعة الداخليةمحددات 

 األولى  التماي الة دةتائج  -أ

Eigen 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

0,983 59,2 0,704 0,283 228,51 36 0,000 

 %  97,9ة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بير فئات الدااسة   النسب -ب

 .  SPSSحاائي  لماد  لي علائج اللحليل احما إ داد الباحث،  اح المصدا:

، الفئات محل الدراسددةيف فيما  يا اللان ليه في     لمادالجدول السا ق إمأاعية قبول النموذا واح  ويتبير مر

( وذلددك  معامددل ارتبدداط قددوي  لدد  0,983( في دالة اللمددايز ااولددي  Eigen Valueجا يإحيث  لتت قيمة 
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( ، 51,228واللددي  لتددت قيملهددا  2( و ددو يلبددع توزيددع كددا,2830(، كما  لتت قيمة وليأس المدا  ,7040 

 محل  الفئاتذو داللة معنوية  يا    اخلالفل  لي وجود  ما يد( م=.0,000Sig وذلك  مسلوك معنوية مرتفع  

، كما  لتت النسددبة   معايير المراجعة الحاكمةفي ضو  لداخليةجودة وظيفة المراجعة امحددات   ش ر  الدراسة  

الفئددات   فيمددا  دديا  اخددلالفو ي عسبة مرتفعددة تعأددس وجددود    %97,9  لفئات الدراسةالدقيق    لللانيفالمئوية  

  .المخللفة
  
د معةةايير المراجعةةة الحاكمةةة، ء فةةي لةةو    يةجودم وظيذة المراجعة الداخللمحددات    يةالنسباألهمية    -ب وفقةةا

احدارة    محددل الدراسددةللفئددات    علددائج االخلالفددات(  5يوضا الجدول اللددالي رقددم    :للذئات محع الدااسة

 .(المارية والمسلثمريا  البورصةإدارة المراجعة الداخلية، احدارة المالية، ، العليا
 ( 5جدوا اقم )

 ودم جمحددات ضيث مر  دااسةالفئات بير  خت فاتاإل ةتائج
 المراجعة الحاكمةفي لوء معايير  وظيذة المراجعة الداخلية

في لةوء  جودم وظيذة المراجعة الداخليةمحددات 

 معايير المراجعة الحاكمة.

 المتوسط الحسابي  

 Fقيمة 
 

مستوى  
 الديلة 

يا 
عل
ال
م 
اا
إلد
ا

 

اا
إد

ة  
جع
را
لم
 ا
م

ية 
خل
دا
ال

 

ام
دا
إل
ا

 
ية 
ال
لم
ا

 

ثم
ست
لم
ا

ر 
ري

  

ص 
وا
لب
با

ة 
 

X1-  عأددس الهيأددل اللنظيمددي  الشددركة جددب  ر ي ي

، كمرتأز للحسيا إدارة المراجعة الداخليةإسلراللية  

   جودة  دا  المهام المنوطه  ها.
5,00 5,00 4,67 4,74 10,40 0,000 

X2-  وميثداق إدارة   الحاكمدةاللدوائا    ضرورة ت كيد

المراجعددة الداخليددة،  لددي  دددم مشدداركة المراجددع 

 شركة.ة  ال  مال تنفي ي  لداخلي فيا
4,53 4,83 4,21 4,77 12,45 0,000 

X3-    يد م مجلس احدارة ولجنة المراجعدة يجب  ر

اسدددلراللية وموضدددو ية إدارة المراجعدددة الداخليدددة 

المددراجعيا ، للعزيددز كفددا ة وفعاليددة  دا   الشددركة

 الداخلييا.

4,83 4,59 4,64 4,64 1,88 0,134 

X4-  مأدا إدارة المراجعدة ت كافيدة ت توجد صالحيا

الداخليدددة مدددا الوصدددول إلدددي كافدددة السدددجالت 

حسدددا ات وااصدددول والممللأدددات ت والوالمسدددلندا

 والعامليا  أافة إدارات و قسام الشركة.

4,58 4,59 4,49 4,62 0,579 0,629 

X5-  فريددق المراجعددة الداخليددةا ضددا   يحددقال ،

ه،  و ذوي صلة قرا  مراجعة   مال قام  ها  طراف  

 ماالا عخاية. معهتجم
4,75 4,83 3,51 4,30 13,38 0,000 

X6-   يجب  ر ال يل  ر المراجدع الدداخلي  العالقدات

 ند ممارسة المهدام ركة،  الشخاية مع موظفي الش

 الموكله إليه.
4,78 4,83 4,38 4,77 8,31 0,000 

X7-   ترريدر يجب  ر يروم المراجع الداخلي    دداد 

لي تدم تجميعهدا دور  ي لحرائق الفي ضو  اادلة وا

تحيزات عخاية، و رضها  لي مجلس احدارة  و 

 لجنة المراجعة  و كليهما معاً.

5,00 4,66 4,31 4,59 6,46 0,000 

X8-    ددد   ضدا  فريدق المراجعدة يجب  ر يأور 

ة  الشدددركة كددداف ادا  المهدددام وممارسدددة داخليدددال

 .ااعشبة  أفا ة وفعالية
4,67 4,51 4,79 4,42 3,73 0,012 

X9-  المراجعدددة الداخليدددة يلملدددع   ضدددا  فريدددق

 الشدددركة  مدددؤ الت  لميدددة   كاديميدددة ، مهنيدددة( 

و رامج ودورات تدريبية فنيدة وترنيدة، تمأدنهم مدا 

  دا  المهام  أفا ة.

4,42 4,56 4,23 4,27 1,82 0,145 
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 ( 5تابع جدوا اقم )

X10- خليدددة لددددك   ضدددا  فريدددق المراجعدددة الدا

ية ادا  مهدام المراجعدة الداخليدة خبرة كاف   الشركة

 . أفا ة وفعالية
4,33 4,76 4,56 4,45 2,61 0,053 

X11-  تحدددرص إدارة المراجعدددة الداخليدددة  لدددي

، للحسيا اللدريب المسلمر ا ضا  فريق المراجعة

 كفا ة وفعالية المراجعيا الداخلييا  الشركة. 
4,08 4,41 4,36 4,70 7,07 0,000 

X12- يدددق المراجعدددة الداخليدددة  ضدددا  فر لددددك 

ركة، إلمام كاف  المعايير واحصدارات المهنيدة  الش

 وفعالية.اللي تنظم طبيعة  ملهم  أفا ة 
4,25 4,76 4,46 4,55 5,45 0,001 

 0,000 6,48 4,57 4,38 4,69 4,60 اإلجمالي العام 

 .SPSSي ما إ داد الباحث،  اح لماد  لي علائج اللحليل اححاائ المصدا:  

ويددة  دديا  ينددات ة معنداللدد ذو  اخددلالفوجددد ي علةةى المسةةتوى اإلجمةةالي، أةةةه مر الرةةدوا السةةابقيتضح  و

صدددارات جودة وظيفة المراجعة الداخلية في ضددو  معددايير المراجعددة الحاكمددة واحمحددات    الدراسة  ش ر

 ملوسط الحسا ي ل  ال قدو، (=.0Sig, 000   مسلوك معنوية  (F   6,48قيمة  ت   لت  حيث،  المهنية المنظمة

 ، 4,60، 4,69  ، واحدارة الماليددةلثمريا  البورصددةلمسدد حدارة المراجعددة الداخليددة، واحدارة العليددا، وا

إلددي ت كيددد كافددة فئددات  اامددر الدد ي يشددير تمثل في مجملها ملوسبات قويددة،و  (  لي اللوالي4,38،    4,57

يمأددا تحديددد  على المستوى التذصيلي عه    كما.  لداخليةالدراسة  لي   مية محددات جودة وظيفة المراجعة ا

، الدراسةفئات     يا  قتفسير اللوافااكثر قدرة  لي    جودة وظيفة المراجعة الداخليةلمحددات  اا مية النسبية  

صالحيات كافية تمأا إدارة المراجعة الداخلية مددا الوصددول إلددي كافددة   وجود  جا  في المرتبة ااولي  حيث

 (X4   حسددا ات وااصددول والممللأددات والعددامليا  أافددة إدارات و قسددام الشددركةلندات والالسجالت والمسدد 

 ملوسددط المسددلثمريا  البورصددة (، لاددالا =.0,629Sig  ( ومسددلوك معنويددةF  0,579ريمددة  وذلددك 

حسددا ي  ملوسددط  واحدارة العليددا(، 4,59 ملوسددط حسددا ي  إدارة المراجعددة الداخليددة( و4,62حسددا ي  

يددة  الشددركة تملددع   ضددا  فريددق المراجعددة الداخل يليدده .(4,49 ملوسط حسا ي لمالية احدارة ا، و  (4,58 

  مؤ الت  لمية   كاديمية ، مهنية( و ددرامج ودورات تدريبيددة فنيددة وترنيددة، تمأددنهم مددا  دا  المهددام  أفددا ة

 X9).  قيمددة  تحيددث  لتددF  1,8220,145  (  مسددلوك معنويددةSig.=)،  لمراجعددة إدارة اوذلددك لاددالا

، (4,27( والمسددلثمريا  ملوسددط حسددا ي  4,42 ملوسط حسا ي   احدارة العليا( و4,56 ملوسط    لداخليةا

 فدددددددي حددددددديا جدددددددا ت  ددددددداقي الملتيدددددددرات. (4,23 ملوسدددددددط حسدددددددا ي  واحدارة الماليدددددددة 

 X1,X2,X3,X5,X6,X7,X8,X10,X11,X12ذات داللة معنوية ). 

بالردولير السابق  والتحليع  العرو  لوء  )   وفي  يمكر  5،4اقم  ضيث  قبوا(  األوا  توجد   "  الذرو 

اخت فات ذات ديلة معنوية بير آااء عينات الدااسة ببأ  محددات جودم وظيذة المراجعة الداخلية مر 

 ." وث األكاديميةوالبح منروا معايير المراجعة الحاكمة والدااسات 
 
 

جودم وظيذة المراجعة    فصاح عرتطلبات اإلم  ببأ   الثاةيضصائي يختباا الذرو  يع اإلةتائج التحل  -2/2

"  الثاعيالفر     نصي:  يةالداخل البحث   عه  فرو   ارا    ما  معنوية  يا  داللة  ذات  اخلالفات  توجد 

الم وظيفة  جودة  احفاا   ا  ملبلبات  الدراسة  ش ر  احفاا     راجعة ينات    –الداخلية  طبيعة 

احفاا    احفاا     -محلويات  احفاا  –وسيلة  ضو توقيت  في  الحاكمة    (  المهنية  احصدارات 

مؤعرات علائج   يمأا اال لماد  ليخلبار مدك صحة   ا الفر   ال"، و  والدراسات ااكاديمية المعنية

 اللالية: خلباراتاح

ليا، إدارة المراجعة احدارة العة معنوية  يا الفئات محل الدراسة  دالل  ذو  اخلالفوجود    للتعرف على مدى  -أ

 ملبلبددات احفاددا  الخددارجي  ددا( مددا حيددث  المسلثمريا  البورصة الماددريةالمالية،  احدارة    الداخلية،

، تددم في ضو  احصدارات المهنية الحاكمددة والدراسددات ااكاديميددة المعنيددة جودة وظيفة المراجعة الداخلية

ل اعددلممددا خددالل عمددوذا   Multiple Discriminant Analysisحليل اللمايز الملعدددد تببيق  سلوع ت

( واكلفي الباحث  عددر  الدالددة دوال  3دوال اللمايز     دد  لدراسة و ل ا  فئاتمجمو ات ت مثل     ر عة   لي

 (.6رقم   ااولي فرط واللي تحمل   لي معامل ارتباط ومسلوك معنوية كما يلضا في الجدول اللالي
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 ( 6جدوا اقم )
 باتتطلمضيث مر  التصنيفدواا تحليع التماي  المتعدد ومصذوفة 

 المراجعة الداخلية اح الخااجي عر جودم وظيذةاإلفص

 األولى  التماي الة دةتائج  -أ

Eigen 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

1,613 77,3 0,786 0,251 250,039 36 0,000 

 % 95,6   النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بير فئات الدااسة -ب

 .  SPSSحاائي  لماد  لي علائج اللحليل اح داد الباحث،  احما إ المصدا:
 

، الفئات محل الدراسددة ليه في اللانيف فيما  يا    لمادالجدول السا ق إمأاعية قبول النموذا واح  ويتبير مر

 لدد   رتبدداط قددوي( وذلددك  معامددل ا1,613( في دالة اللمددايز ااولددي  Eigen Valueيجا إحيث  لتت قيمة 

( ، 039,250واللددي  لتددت قيملهددا  2( و و يلبع توزيددع كددا,2510كما  لتت قيمة وليأس المدا    (،,7860 

محل   الفئاتذو داللة معنوية  يا    اخلالف( مما يدل  لي وجود  =.0,000Sig وذلك  مسلوك معنوية مرتفع  

نسددبة المئويددة تددت ال، كمددا  ليددةلداخلعددة اجودة وظيفة المراجاحفاا  المحاسبي  ا    ملبلباتالدراسة  ش ر  

  .الفئات المخللفة  فيما  يا اخلالفو ي عسبة مرتفعة تعأس وجود  %95,6 لفئات الدراسةالدقيق  لللانيف
  
وفردداً للفئددات محددل   ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة الخددارجياحفاددا    لملبلبات  األهمية النسبية  -ب

إدارة ، احدارة العليددا  محددل الدراسددةللفئددات    فدداتائج االخلالعلدد (  7قددم  : يوضا الجدول اللددالي رالدراسة

 .(المارية والمسلثمريا  البورصةالمراجعة الداخلية، احدارة المالية، 
 ( 7جدوا اقم )

 الخااجي اإلفصاح  متطلباتمر ضيث  الدااسةفئات بير  خت فاتةتائج اإل
 نرمة ية الم  اات المهناإلصدافي لوء  عر جودم وظيذة المراجعة الداخلية

ة وظيذةة جةةودمعةةر  الخةةااجياإلفصةةاح  متطلبةةات

 في لوء ايصدااات المهنية المراجعة الداخلية

 المتوسط الحسابي  

 Fقيمة 
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X13- لرريدددر يجدددب مرا ددداة الجواعدددب الشدددألية ل
  نددوار  فاددا   ددا جددودة المراجعددة الداخليددةاح

الماليدة محدل فلدرة  اللموجه إليده اللرريدر،  ير، االلرر
المراجعددة، المشدداركيا فددي  دا  مليددة المراجعددة، 

  (اللررير تاريختوقيعاتهم،  

4,50 4,61 4,23 4,66 4,753 0,003 

X14-    تررير احفادا   دا جدودة   يوضايجب  ر
لراللية إدارة مسددددلوك اسدددد المراجعددددة الداخليددددة،

 .المراجعة الداخلية  الهيأل اللنظيمي للشركة
4,42 4,68 4,15 4,54 6,764 0,000 

X15-    ر يوضا تررير احفادا   دا جدودة يجب
المراجعة الداخلية، مدك وجود ميثداق  مدل سدنوي 

 المراجعة الداخلية.إدارة يلضما خبط ومهام 
4,42 4,68 4,03 4,38 8,707 0,000 

X16-  ضدا  حفاا   ا مدك موضو ية  يجب ا  
فريق المراجعة الداخلية  ند تنفي  المهدام وااعشدبة 

  دددم وجددود  القددات عخاددية  و  الموكلدده إلدديهم
 را  معينة(.ت اغتحيزا

4,19 4,83 4,10 4,26 14,413 0,000 

X17-  ضدددرورة احفادددا   دددا محدددددات كفدددا ة
ؤ الت المراجعيا الداخلييا  الشركة ما حيث  المد

لميددة، البددرامج والدددورات اللدريبيددة، مسددلوك الع
لمدام ادا  المهدام، احوسنوات الخبرة، كفايدة العددد  

   المعايير ولوائا العمل(.
 

4,25 4,54 4,18 4,42 2,317 0,077 
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 ( 7)تابع جدوا اقم  

X18-  اري حدارة حسلشيجب احفاا   ا الدور ا
 الداخليددة  شدد ر عظددام الرقا ددةالمراجعددة الداخليددة، 

 اعشبة و مليات الشركة.  
4,58 3,85 4,13 4,19 4,015 0,008 

X19-   يجب احفاا   ا الدور احسلشاري حدارة
المراجعة الداخلية،  ش ر تبني وتنفي  قوا د واليدات 

 الحوكمة اعشبة و مليات الشركة.  
4,19 4,83 4,18 3,91 12,809 0,000 

X20-  دارة ح  لشاريساحفاا   ا الدور اح  يجب
المراجعددة الداخليددة،  شدد ر منهجيددة إدارة المخدداطر 

 اللي ترلرر   عشبة و مليات الشركة.  
4,22 5,00 4,26 3,92 24,941 0,000 

X21-  ضددرورة احفاددا   ددا الدددور اللوكيدددي
عظدام حدارة المراجعة الداخلية،  ش ر كفا ة وفعالية  
  الرقا ة الداخلية اعشبة و مليات الشركة. 

4,42 5,00 4,10 4,12 26,122 0,000 

X22-   دور اللوكيدددي  ددا الددضددرورة احفاددا
االللدزام   مددك  حدارة المراجعة الداخلية،  ش ر ترييم

 روا د واليات حوكمة  عشبة و مليات الشركة.    
3,97 4,83 4,18 4,20 17,598 0,000 

X23- ضددرورة احفاددا   ددا الدددور اللوكيدددي 
ش ر كفا ة وفعالية عظدام داخلية،   حدارة المراجعة ال

إدارة المخددداطر اللدددي تواجددده  عشدددبة و مليدددات 
 الشركة.  

4,42 4,83 4,28 4,43 10,439 0,000 

X24-   يجب  ر يشمل تررير احفاا   ا المراجعة
الداخليدددة، محدددددات جدددودة  دا  مهدددام المراجعدددة 

 الداخلية  دوريها احسلشاري واللوكيدي.
4,42 4,73 4,13 4,35 8,097 0,000 

 0,000 18,44 4,28 4,16 4,70 4,33 اإلجمالي العام 

 .SPSSما إ داد الباحث،  اح لماد  لي علائج اللحليل اححاائي المصدا:  

ويددة  دديا  ينددات ة معنداللدد ذو  اخددلالفوجددد ي علةةى المسةةتوى اإلجمةةالي، أةةةه مر الرةةدوا السةةابقيتضح  و

احصدددارات يفددة المراجعددة الداخليددة فددي ضددو  جددودة وظ  املبلبات احفاددا  الخددارجي  دد   الدراسة  ش ر

، (=.0Sig,  000    مسددلوك معنويددة  (F   18,44قيمددة  ت   لت  حيث،  والدراسات ااكاديمية  المنظمة  المهنية

لثمريا لمسدد وا ،واحدارة الماليددةحدارة المراجعددة الداخليددة، واحدارة العليددا،   لدد  الملوسددط الحسددا ي وقددد

اامددر الدد ي   تمثل في مجملها ملوسبات قويددة،و  (  لي اللوالي4,16  ،  4,28  ،  4,33،  4,70    البورصة

 كمددا. جودة وظيفة المراجعددة الداخليددة احفاا  الخارجي  اإلي ت كيد كافة فئات الدراسة  لي   مية    يشير

جددودة وظيفددة  لملبلبددات احفاددا  الخددارجي  ددايمأا تحديد اا مية النسددبية  على المستوى التذصيلي عه  

احفاددا   ددا محددددات   يجددب  حيددث،  الدراسددةفئات     يا  قتفسير اللوافااكثر قدرة  لي    الداخليةالمراجعة  

لمددؤ الت العلميددة، البددرامج والدددورات اللدريبيددة، مسددلوك "  كفا ة المراجعيا الداخلييا  الشركة ما حيددث  

( F  2,317ريمة  وذلك    (X17   "لوسنوات الخبرة، كفاية العدد ادا  المهام، احلمام  المعايير ولوائا العم

المسددلثمريا و(،  4,54 ملوسط حسا ي إدارة المراجعة الداخلية  (، لاالا  =.0,077Sig   ومسلوك معنوية

 ملوسددط  ماليددةواحدارة ال(، 4,25 ملوسددط حسددا ي  رة العليدداواحدا( 4,42 ملوسددط حسددا ي   البورصددة 

 فدددددددددددددددي حددددددددددددددديا جدددددددددددددددا ت  ددددددددددددددداقي الملتيدددددددددددددددرات . (4,18حسدددددددددددددددا ي  

 X13,X14,X15,X16,X18,X19,X20,X21,X22,X23, X24ذات داللة معنوية ). 
 

( اقم  بالردولير  السابق  والتحليع  العرو  لوء  يمكر  7،6وفي  توجد    "  ضيث   الثاةيالذرو    قبوا( 

ة ذات ديلة معنوية بير آااء عينات الدااسة ببأ  متطلبات اإلفصاح عر جودم وظيذة المراجع  اخت فات 

توقيت اإلفصاح( في لوء اإلصدااات   –وسيلة اإلفصاح    -حتويات اإلفصاح  م  –فصاح  اخلية )طبيعة اإلالد

 . " المهنية الحاكمة والدااسات األكاديمية المعنية
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التحل  -2/3 اإلةتائج  الذرو  يع  يختباا  عر  ببأ   الثالثضصائي  الخااجي  اإلفصاح  وظي  دوا  ذة  جودم 

الداخل البحث   عه   الثالثالفر     نصي:  داخليةقرااات األطراف ال  ترشيدفي    يةالمراجعة     ما فرو  

معنوي"   داللة  ذات  اخلالفات  الدراسة  ش ر  توجد  ارا   ينات  وظيفة دور  ة  يا  جودة  احفاا   ا 

الداخلية   واللوكيدية  فيالمراجعة  االسلشارية  الخدمات  الداخلية  ش ر  ااطراف  قرارات  "،    ترعيد 

 اللالية: خلباراتاحمؤعرات علائج  ليال لماد  يمأا اة   ا الفر  دك صحخلبار مالو

ليا، إدارة المراجعة احدارة العذو داللة معنوية  يا الفئات محل الدراسة    اخلالفوجود    للتعرف على مدى  -أ

ة جددودة وظيفدد   فاددا   ددادور اح( مددا حيددث  المسددلثمريا  البورصددة الماددريةالداخلية، احدارة المالية،  

حليددل اللمددايز الملعدددد ، تددم تببيددق  سددلوع ترات ااطددراف الداخليددةترعدديد قددرافددي  راجعددة الداخليددةالم

Multiple Discriminant Analysis   الفئدداتمجمو ددات ت مثددل   ر عددةما خالل عموذا اعددلمل  لددي 

لي تحمددل ط وال( واكلفي الباحث  عر  الدالة ااولي فردوال  3الخاضعة للدراسة و ل   دد دوال اللمايز  

 (.8رقم   مسلوك معنوية كما يلضا في الجدول اللاليارتباط و   لي معامل

 ( 8جدوا اقم )
 دوا اإلفصاح الخااجي  مر ضيث  التصنيفدواا تحليع التماي  المتعدد ومصذوفة 

 . في ترشيد قرااات األطراف الداخلية جودم وظيذة المراجعة الداخلية عر

 األولى  التماي الة دةتائج  -أ

Eigen 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

0,767 75,6 0,659 0,449 147,456 18 0,000 

 %  97,4النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بير فئات الدااسة    -ب

 .  SPSSحاائي  لماد  لي علائج اللحليل احما إ داد الباحث،  اح المصدا:

، الفئات محل الدراسددة ليه في اللانيف فيما  يا    لمادول النموذا واحة قبي ق إمأاعالجدول السا  ويتبير مر

( وذلددك  معامددل ارتبدداط قددوي  لدد  0,767( في دالة اللمددايز ااولددي  Eigen Valueيجا إحيث  لتت قيمة 

( ، 456,147واللددي  لتددت قيملهددا  2( و و يلبع توزيددع كددا,4490(، كما  لتت قيمة وليأس المدا  ,6590 

محل   الفئاتذو داللة معنوية  يا    اخلالف( مما يدل  لي وجود  =.0,000Sig ك معنوية مرتفع   مسلووذلك  

فددي ترعدديد قددرارات ااطددراف   لداخليددةجددودة وظيفددة المراجعددة ا ا    جيالخاراحفاا     دورالدراسة  ش ر  

  . %97,4 لفئات الدراسةالدقيق  لللانيف، كما  لتت النسبة المئوية الداخلية

قةةرااات فةةي ترشةةيد  عةةر جةةودم وظيذةةة المراجعةةة الداخليةةة  الخةةااجياإلفصةةاح    لةةدوا  همية النسةةبيةاأل  -ب 

د للذئات محع الدااسةاألطراف الداخلية   محددل للفئددات  علددائج االخلالفددات( 9يوضا الجدول اللالي رقم    :وفقا

 .(المارية يا  البورصةوالمسلثمردارة المالية، ة، احإدارة المراجعة الداخلي، احدارة العليا  الدراسة
 ( 9جدوا اقم )

 الخااجي عر جودم  اإلفصاح لدوا  الدااسةفئات بير  ةتائج ايخت فات
 قرااات األطراف الداخلية  في ترشيد وظيذة المراجعة الداخلية

جودم وظيذة المراجعة عر    الخااجياإلفصاح    دوا

  الداخليةطراف ة في ترشيد قرااات األالداخلي

 ي  سط الحسابالمتو 
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X25-  الخارجي  ا جدودة وظيفدة فاا   اح  يسا د
، واحدارة العليددامجلددس احدارة  المراجعددة الداخليددة

اليددة  يأددل يم فعاللريدديم الدد اتي للحوكمددة، وتريددفددي 
   الشركة. ية ة الداخلالرقا

4,42 5,00 4,08 4,65 26,85 0,000 

X26-   يسا د احفاا  الخارجي  ا جدودة وظيفدة
المراجعددة الداخليددة مجلددس احدارة واحدارة العليددا، 

عمداذا تريديم فعاليدة إدارة اادا  والمسدائلة  ندا   في  
 .داخل الشركة

4,42 4,39 4,31 4,49 0,522 0,668 
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 ( 9تابع جدوا اقم )

X27-   احفاا  الخدارجي  دا جدودة وظيفدة   د مي
خليددة مجلددس احدارة واحدارة العليددا، الدا المراجعددة

الرديم إ دال   اليدات تعزيدز ااخالقيدات وضدع  و  في
 .داخل الشركة

4,25 4,12 4,36 4,58 5,164 0,002 

X28-  الخارجي  دا جدودة وظيفدة فاا   اح  يساعد
يددا، دارة العلالمراجعددة الداخليددة مجلددس احدارة واح

والشدفافية  ندد   ملبلبات احفادا في تحديد وتنفي   
 .يةالسنوخبة المراجعة    نا 

4,25 4,68 4,41 4,58 4,083 0,008 

X29-   ي مأا احفاا   ا جودة المراجعة الداخليدة
لجار المراجعة، ما ترييم مسلوك تببيق الحوكمدة، 

 وإحأددام الرقا ددةدور الشددركة فددي إدارة المخدداطر و
 ها.   لي 

4,42 4,20 4,13 4,59 6,193 0,000 

X30-   ي مأا احفاا   ا جودة المراجعة الداخليدة
تريدديم كفددا ة وفعاليددة  يأددل  لجددار المراجعددة، مددا

واحعددراف  لددي إ ددداد الرددوائم ، الداخليددةقا ددة الر
 المالية والحد ما اللحريفات الجو رية  ها.

4,42 4,44 4,21 4,50 2,623 0,052 

 0,003 4,788 4,57 4,25 4,47 4,36 عام اإلجمالي ال

 .SPSSما إ داد الباحث،  اح لماد  لي علائج اللحليل اححاائي المصدا:  

ويددة  دديا  ينددات ة معنداللدد ذو  اخددلالفوجددد ي علةةى المسةةتوى اإلجمةةالي، أةةةه مر الرةةدوا السةةابقيتضح  و

د قددرارات ااطددراف فددي ترعددية  جودة وظيفة المراجعددة الداخليدد   احفاا  الخارجي  ا  دور  الدراسة  ش ر

  مسلوك معنوية (F  4,788قيمة ت  لت حيث، "العليااحدارة  –المراجعة لجار  –الداخلية " مجلس احدارة  

 003  ,0Sig.=)  ،حدارة المراجعددة الداخليددة، واحدارة و ،لثمريا  البورصةلمسل  ل  الملوسط الحسا ي  وقد

 تمثل في مجملها ملوسبات قويددة،و  (  لي اللوالي4,25  ،  4,36  ،  4,47،  4,57   ،واحدارة الماليةالعليا،  

جددودة وظيفددة  إلفاددا  الخددارجي  ددال فعال وجود دورإلي ت كيد كافة فئات الدراسة  لي  اامر ال ي يشير

لداخلية ما خالل ترديم االسلشارات والل كيدات الموضو ية في ترعيد قرارات ااطراف ا  المراجعة الداخلية

 يأل الرقا ة الداخلية، واالللزام  روا د واليات حوكمددة ااعشددبة والعمليددات، وال سدديما ا فعالية   ش ر كل م

يمأا تحديد اا مية   على المستوى التذصيلي عه    كما.  منهجية إدارة المخاطر وفق  سس سليمة وموضو ية

اف الداخليددة، رات ااطددرفي ترعيد قرا جودة وظيفة المراجعة الداخلية احفاا  الخارجي  ا  لدورالنسبية  

يسددا د احفاددا  الخددارجي  ددا جددودة   حيددث،  الدراسةفئات     يا  قتفسير اللوافااكثر قدرة  لي  واللي تعد  

وظيفة المراجعة الداخلية مجلس احدارة واحدارة العليا، في  نددا  عمدداذا تريدديم فعاليددة إدارة اادا  والمسددائلة 

 X26)  ريمددة  وذلددكF  0,5220,668  يددة( ومسددلوك معنوSig.= المسددلثمريا  البورصددة (، لاددالا

 ملوسددط إدارة المراجعددة الداخليددة و (،4,42 ملوسددط حسددا ي  رة العليدداواحدا( 4,49 ملوسددط حسددا ي  

جددودة المراجعددة  يليددة تمأدديا احفاددا   ددا . (4,31حسددا ي   ملوسددط  ماليددةواحدارة ال(، 4,39حسددا ي 

 يأل الرقا ة الداخلية، واحعراف  لي إ داد الرددوائم الماليددة وفعالية    ما ترييم كفا ة  الداخلية لجار المراجعة

(، =.0,052Sig   ( ومسددلوك معنويددةF   2,623ريمددة   وذلددك    (X30 والحد ما اللحريفات الجو رية  هددا

(، 4,44 ملوسط حسا ي إدارة المراجعة الداخلية  و(  4,50 ملوسط حسا ي  المسلثمريا  البورصة  لاالا  

فددي حدديا جددا ت  دداقي   .  (4,21حسددا ي   ملوسط    ماليةواحدارة ال  (،4,42ط حسا ي  ملوس  ليارة العواحدا

 .( ذات داللة معنويةX25,X27,X28,X29   الملتيرات
 

 ( اقم  بالردولير  السابق  والتحليع  العرو  لوء  يمكر  9،8وفي  توجد   "  ضيث   الثالثالذرو    قبوا( 

الدا عينات  آااء  بير  معنوية  ديلة  ذات  ببأ   اخت فات  المراجعة دوا  اسة  وظيذة  جودم  عر  اإلفصاح 

 . " ات ايستبااية والتوكيديةالخدماات األطراف الداخلية ببأ  ترشيد قرا فيالداخلية 
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التحل  -2/4 اإلةتائج  الذرو  يع  يختباا  عر  ببأ   الرابعضصائي  الخااجي  اإلفصاح  وظيذة    تأثير  جودم 

الداخل األسه  يةالمراجعة  أسعاا  تاليرات  "  الرا عفر   ال  نصي :  معلى  البحث   عه  فرو   يوجد   ما 

المراجعة الداخلية، وتتيرات  سعار ااسهم  سوق   وظيفةت  ير ذو داللة معنوية  يا احفاا   ا جودة  

المارية المالية  وااوراق  الفر   ال "،  صحة   ا  مدك  اال لماد  ليخلبار  علائج   يمأا  مؤعرات 

 اللالية: خلباراتاح

 ليا، إدارة المراجعةاحدارة العذو داللة معنوية  يا الفئات محل الدراسة    اخلالف  وجود  مدى  للتعرف على  -أ

جددودة   احفاددا  الخددارجي  ددات  ير  ( ما حيث  المسلثمريا  البورصة الماريةخلية، احدارة المالية،  الدا

يل اللمددايز حل سلوع ت، تم تببيق ااسهم  البورصة المارية سعار   لي تتيرات    وظيفة المراجعة الداخلية

مو ددات ت مثددل مج عددة ر ما خالل عموذا اعددلمل  لددي   Multiple Discriminant Analysisالملعدد 

( واكلفي الباحث  عر  الدالة ااولي فرط واللي دوال  3الخاضعة للدراسة و ل   دد دوال اللمايز    الفئات

 (.10قم  ر اللالي تحمل   لي معامل ارتباط ومسلوك معنوية كما يلضا في الجدول

 ( 10جدوا اقم )
 جودم   صاح عراإلف  تأثيرمر ضيث  التصنيفدواا تحليع التماي  المتعدد ومصذوفة 

 صة المصريةعلى تاليرات أسعاا األسهم بالبوا وظيذة المراجعة الداخلية

 األولى  التماي الة دةتائج  -أ

Eigen 

Value 

Variance 

% 

Canonical 

Correlation 

Wilk's 

Lambda 

Chi-

square 
D.F Sig. 

0,780 68,00 0,662 0,404 164,736 30 0,000 

 %  96,8النسبة المئوية اإلجمالية للتصنيف الدقيق بير فئات الدااسة    -ب

 .  SPSSحاائي  لماد  لي علائج اللحليل احما إ داد الباحث،  اح المصدا:

، الفئات محل الدراسددةانيف فيما  يا يه في الل ل   لمادالجدول السا ق إمأاعية قبول النموذا واح  ويتبير مر

قددوي  لدد   رتبدداط( وذلددك  معامددل ا0,780( في دالة اللمددايز ااولددي  Eigen Valueيجا إحيث  لتت قيمة 

( ، 736,164واللددي  لتددت قيملهددا  2( و و يلبع توزيددع كددا,4040(، كما  لتت قيمة وليأس المدا  ,6220 

محل   الفئاتذو داللة معنوية  يا    اخلالفيدل  لي وجود    ( مما=.0,000Sig وذلك  مسلوك معنوية مرتفع  

، كمددا  لي تتيرات  سعار ااسددهم خليةلداا  جودة وظيفة المراجعة ا    الخارجياحفاا     ت  يرالدراسة  ش ر  

فيمددا  اخددلالفو ي عسبة مرتفعددة تعأددس وجددود   %96,8  لفئات الدراسةالدقيق    لللانيف لتت النسبة المئوية  

  .للفةفئات المخال  يا

 لددي تتيددرات  سددعار    ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة  الخددارجياحفاا     لل  ير  األهمية النسبية  -ب 

 علددائج االخلالفددات(  11: يوضددا الجدددول اللددالي رقددم  حل الدراسةئات موفراً للفااسهم  البورصة المارية  

 .(والمسلثمريا  البورصةحدارة المالية، داخلية، اإدارة المراجعة ال، احدارة العليا  محل الدراسةللفئات 
 ( 11جدوا اقم )

 الخااجي عر جودم  اإلفصاح  تأثيرمر ضيث  الدااسةفئات بير  ةتائج ايخت فات
 على تاليرات أسعاا األسهم بالبواصة المصرية ة المراجعة الداخليةوظيذ

وظيذةةةة تةةةأثير اإلفصةةةاح الخةةةااجي عةةةر جةةةودم 

سةةعاا األسةةهم تاليةةرات أ المراجعةةة الداخليةةة علةةى

 بالبواصة المصرية

 المتوسط الحسابي  

 Fقيمة 
 

مستوى  
 الديلة 

يا 
عل
ال
م 
اا
إلد
ا

 

اا
إد

ة  
جع
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لم
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م

ية 
خل
دا
ال
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دا
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ا

 
ية 
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لم
ا

 

س 
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ا
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ري
ثم
ت

  

صة 
وا
لب
با

 

X31-   جودة المراجعة  ا    الخارجي  فاا سهم احي
 المعلومدات الماليدةزيادة كفا ة وفعاليدة  الداخلية في  

  للرعيد قرارات المسلثمريا. ر الماليةوغي 
4,42 4,71 4,44 4,73 4,610 0,004 

X32-  احفاا  الخارجي  ا جودة المراجعدة   يردم
 شدد ر للمسددلثمريا ت كيدددات موضددو ية الداخليددة 
ارقدام والبياعدات الموجدودة  اللردارير دقة اصحة و
 .المالية

4,19 4,59 4,23 4,55 6,417 0,000 
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 ( 11)تابع جدوا اقم  

X33- جدددودة  دددا  الخدددارجي فادددا اح يسدددا د
الحدددد مدددا  ددددم تما دددل الداخليدددة فدددي المراجعدددة 

 ددديا ااطدددراف الداخليدددة  المعلومدددات المحاسدددبية
 والخارجية  المسلثمريا(.

4,19 4,07 4,15 4,53 7,382 0,000 

X34-  جودة المراجعدة  ا    الخارجي  فاا اح  ي حد
ممارسدات ، وت التدش واالحليدالا حداالمالداخلية  

 دارة اار ا  ما قبل احدارة.إ
4,19 4,05 4,23 4,50 2,768 0,043 

X35-  وظيفدة  احفاا  الخدارجي  دا جدودة  يؤ ر 
 ش ر كفا ة وفعالية عظدام الرقا دة المراجعة الداخلية  

الداخليددة  الشددركة،  لددي الريمددة السددوقية اسددعار 
 ااسهم. 

4,03 4,12 4,36 4,26 1,477 0,222 

X36-  ة مراجعالخارجي  ا جودة الاحفاا     يؤ ر
 الشددركة،   شدد ر قوا ددد واليددات الحوكمددةالداخليددة 

  لي الريمة السوقية اسعار ااسهم. 
4,19 4,12 4,26 4,27 0,508 0,677 

X37-  احفاا  الخارجي  ا جودة المراجعة   يؤ ر
 شدد ر منهجيددة إدارة المخدداطر  الشددركة، الداخليددة 

 . ار ااسهم لي الريمة السوقية اسع
4,19 4,05 4,23 4,20 0,501 0,682 

X38- اجعة المر  احفاا  الخارجي  ا جودة ي سهم
في إضافة قيمة للشركة، تنعأس  لي الريمة الداخلية  

 السوقية اسعار ااسهم. 
4,19 4,02 4,21 4,64 8,068 0,000 

X39- احفادددا  الخدددارجي  دددا جدددودة  يضدددما
عدرات و ية المؤسدالمة وموضد المراجعة الداخليدة

الماليددة اللددي تلعلددق  مسددلويات السدديولة والر حيددة 
ية الريمة السوقواللي تنعأس  لي  والأفا ة والنشاط.  

 سعار ااسهم.ا

4,19 4,29 4,51 4,27 1,485 0,220 

X40-   احفادددا  الخدددارجي  دددا جدددودة  سدددا دي
 لوجهددات الشددركة  و فددي اللنبدد المراجعددة الداخليددة
 –سياسددات  – لراتيجياتاسدد –المسددلربلية  خبددط 

موارد مالية وغير ماليدة( للريديم مددك قددرتها  لدي 
الريمددة السددوقية واللددي تددنعأس  لددي . االسددلمرارية

 اسعار ااسهم.

4,19 4,29 4,36 4,82 11,18 0,000 

 0,013 3,666 4,48 4,30 4,23 4,20 جمالي العام اإل

 .SPSSاائي حليل اححما إ داد الباحث،  اح لماد  لي علائج الل المصدا:  

ويددة  دديا  ينددات ة معنداللدد ذو  اخددلالفوجددد ي علةةى المسةةتوى اإلجمةةالي، أةةةه مر الرةةدوا السةةابقيتضح  و

 لددي تتيددرات  سددعار ااسددهم جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة  احفاا  الخارجي  ا  ت  ير  الدراسة  ش ر

 لدد  الملوسددط   وقددد،  (=.0Sig,  013    مسلوك معنويددة  (F   3,666قيمة  ت   لت  حيث  ، البورصة المارية

، 4,48  حدارة المراجعددة الداخليددة، واحدارة العليدداو ،واحدارة الماليددة ،لثمريا  البورصددةلمسدد ل الحسددا ي

إلددي ت كيددد كافددة  اامر ال ي يشير تمثل في مجملها ملوسبات قوية،و  (  لي اللوالي4,20،    4,23  ،  4,30

 لي تتيرات   جودة وظيفة المراجعة الداخلية  رجي  افاا  الخاإلل  ت  ير معنويوجود  فئات الدراسة  لي  

ما خالل ترديم االسلشارات والل كيدات الموضو ية  ش ر كل ما فعاليددة    سعار ااسهم  البورصة المارية

 يأل الرقا ة الداخلية، واالللزام  روا د واليات حوكمة ااعشبة والعمليات، وال سيما منهجية إدارة المخاطر 

احفاا    ل  يرليمأا تحديد اا مية النسبية    على المستوى التذصيلي عه    كما.  وموضو ية   سس سليمةوفق  

ااكثددر قدددرة  لددي ، واللددي تعددد  لددي تتيددرات  سددعار ااسددهم جودة وظيفة المراجعة الداخلية  الخارجي  ا

 شدد ر منهجيددة الداخلية جودة المراجعة يؤ ر احفاا  الخارجي  ا    حيث،  الدراسةفئات     يا  قتفسير اللواف

( ومسددلوك F   0,501ريمددة   وذلددك    (X37   إدارة المخاطر  الشركة،  لي الريمة السددوقية اسددعار ااسددهم

المسددلثمريا  البورصددة ، و (4,23حسددا ي   ملوسددط  ماليددةاحدارة ال(، لاددالا =.0,682Sig  معنويددة

 ملوسددط جعددة الداخليددة ارة المراإدو (،4,19 ملوسددط حسددا ي  رة العليدداواحدا( 4,20 ملوسددط حسددا ي  

احفاا  الخارجي  ا جودة المراجعة الداخلية  شدد ر قوا ددد واليددات الحوكمددة ر  ت  ييلية    .(،4,05حسا ي 

 ( ومسددلوك معنويددةF  0,508ريمددة  وذلددك  (X36   الشددركة،  لددي الريمددة السددوقية اسددعار ااسددهم
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 0,677Sig.=  حسددا ي  ملوسط  ماليةواحدارة ال( 4,27ي   ملوسط حسا المسلثمريا  البورصة  (، لاالا

(، 4,12 ملوسددط حسددا ي إدارة المراجعددة الداخليددة و.(،4,19 ملوسددط حسددا ي  رة العليدداواحدا (4,26 

خليددة  شدد ر كفددا ة وفعاليددة عظددام الرقا ددة احفاا  الخددارجي  ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الدا  ت  يروك لك  

( ومسددلوك معنويددة F   1,477( وذلددك  ريمددة  X35   سددهماسعار ااالداخلية  الشركة،  لي الريمة السوقية  

 0,222Sig  والمسددلثمريا  البورصددة  ملوسددط 4,36.=(، لاددالا احدارة الماليددة  ملوسددط حسددا ي ، )

واحدارة العليددددا  ملوسددددط  (،4,12لوسددددط حسددددا ي وإدارة المراجعددددة الداخليددددة  م( 4,26حسددددا ي  

ة ا جددودة المراجعددة الداخليددة سددالمة وموضددو يالخددارجي  دد احفاددا   ، و خيددراً ضددمار(4,03حسددا ي 

واللددي تددنعأس  لددي الريمددة  المؤعرات المالية اللددي تلعلددق  مسددلويات السدديولة والر حيددة والأفددا ة والنشدداط

.=(، لاددالا 0,220Sig( ومسددلوك معنويددة  F  1,485( وذلددك  ريمددة X39  السددوقية اسددعار ااسددهم

والمسددلثمريا   (،4,29لوسط حسا ي إدارة المراجعة الداخلية  مو( ،  4,51احدارة المالية  ملوسط حسا ي  

فددي حدديا جددا ت  دداقي  . (4,19واحدارة العليددا  ملوسددط حسددا ي  ،(4,27 البورصددة  ملوسددط حسددا ي  

 .( ذات داللة معنويةX31,X32,X33,X34,X38,X40   الملتيرات

 

اإل  ةتائج  -جة   لتأثير  تحليع  المتعدد  اةحداا  جااجلخ اإلفصاح  عر  على  ي  الداخلية  المراجعة  وظيذة  ودم 

 ا جودة احفاا   ت  ير  (  12رقم    اللالي  الجدول  يوضا  :ة المصريةتاليرات أسعاا األسهم بالبواص

 وظيفة المراجعة الداخلية  لي تتيرات  سعار ااسهم  البورصة المارية. 
 

لإلفاا   ا جودة  يرية  القة الل صالحية النموذا المسلخدم في اخلبار الع  التاليمر الردوا    يتبير ▪

واللوكيدي  لي   االسلشاري  الداخلية  دوريها  المراجعة  ااسهم  البورصة  تتيراوظيفة  ت  سعار 

قيمة ف  المارية حيث  لتت  ما  0.000ة  معنوي(  مسلوك  17.170،  و ي  قل  مما  0.05(   )

   ر اللا ع.يعني  ر   ا النموذا  ملتيراته المسلرلة صالا لللنبؤ  ريم الملتي

التاليو ▪ الردوا  ا   وفي ر    يولح  له ا  اللفسيرية  الملتير الردرة  اللتير في  لنموذا واللي توضا عسبة 

حيث   المسلرلة.  الملتيرات  تفسر ا  اللي  المسلرلة    معامل ر  اللا ع  الملتيرات  الملعدد  يا  االرتباط 

اللا ع  ل    المعدل  ل   0.845والملتير  اللحديد  ومعامل  يع(0.714(،  و  ا  الملتيرات .  ني  ر 

الداخلية "  المسلرلة   المراجعة  الخارجي  ا    "X1-X12محددات جودة وظيفة  وملبلبات احفاا  

  % 71,4( تفسر ما مردرا   "X13-24صدارات المهنية "  جودة وظيفة المراجعة الداخلية في ضو  اح

و ي عسبة مرتفعة ،  "X31-40"     سهم الشركات المريد   البورصة المارية  ما اللتيرات في  سعار

 غير راجعة للادفة. 

ظيمي  الشركة إسلراللية إدارة المراجعة الداخلية، كمرتأز للحسيا الهيأل اللن  تضمياما    أ  كعكما   ▪

المنوطه  ها المهام  ت  ير  جودة  دا   ذات  حيث    سلبي  جا ت  معنوي            المحسو ة   Tقيمة     رغير 

احدارة    ك لك، و(0,526( وذلك  مسلوك معنوية  0,636-  اسلراللية د م مجلس  المراجعة  ولجنة 

الداخلييا المراجعيا  للعزيز كفا ة وفعالية  دا   الداخلية  الشركة،  المراجعة  إدارة  حيث   وموضو ية 

تررير احفاا   ا     يار  وال سيما  (،0,308( وذلك  مسلوك معنوية  1,023   المحسو ة  Tقيمة     ر

 Tقيمة     رحيث    سلراللية إدارة المراجعة الداخلية  الهيأل اللنظيمي، مسلوك اجودة المراجعة الداخلية

معنوية  1,061   المحسو ة وذلك  مسلوك  ضرورة  (،0,290(  مدك   فضال  ا  احفاا   ا 

 Tحيث  ر قيمة  موضو ية   ضا  فريق المراجعة الداخلية  ند تنفي  المهام وااعشبة الموكله إليهم  

معنوية  وذلك  مسل(  1,769-المحسو ة   ضرورة  (،0,079وك  الدور   و خيراً  احفاا   ا 

و مليات  ترلرر   عشبة  اللي  المخاطر  إدارة  منهجية  الداخلية،  ش ر  المراجعة  حدارة  احسلشاري 

 . (0,064( وذلك  مسلوك معنوية  1,868-  المحسو ة Tقيمة   رحيث  ،الشركة
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 ( 12جدوا اقم )

 ة المراجعة الداخلية وظيذ ر اإلفصاح عر جودمتأثيلعدد ةموذج ايةحداا المت

 على تاليرات أسعاا األسهم بالبواصة المصرية

 ات المتالير
معامع  

 ايةحداا 

معامع  

ايةحداا  

المعيااح  

Beta 

 Tقيمة " 
 " المحسوبة

مستوى  

 المعنوية 

الديلة  

 اإلضصائية 

 معنوي 0,000 6,12 -- 3,340 ة الدال ثابت

X1-   نظيمي  الشدركة لهيأل الل عأس اجب  ر ي ي
، كمرتأددز إدارة المراجعددة الداخليددةإسددلراللية 

   للحسيا جودة  دا  المهام المنوطه  ها.
-0,07 -0,051 -0,636 0,526 

غير 

 معنوي

X2- وميثدداق  الحاكمددةاللددوائا  ضددرورة ت كيددد
إدارة المراجعددة الداخليددة،  لددي  دددم مشدداركة 

 شركة.ة  الالمراجع الداخلي في   مال تنفي ي 
 معنوي 0,000 4,860 0,503 4,37

X3-  يدددد م مجلدددس احدارة ولجندددة يجدددب  ر
المراجعة اسلراللية وموضو ية إدارة المراجعة 

، للعزيددز كفددا ة وفعاليددة  دا  الداخليددة  الشددركة
 المراجعيا الداخلييا.

0,083 0,082 1,023 0,308 
غير 

 معنوي

X4-  توجدددد صددددالحيات كافيددددة تمأددددا إدارة
مددا الوصددول إلددي كافددة  الداخليددة المراجعددة

حسددا ات وااصددول ت والالسددجالت والمسددلندا
 الشركة.والممللأات والعامليا  أافة إدارات 

 معنوي 0,001 3,474- 0,280- 0,27-

X5-    فريق المراجعة الداخليةا ضا     يحقال ،
ذوي صددلة مراجعددة   مددال قددام  هددا  طددراف 

 ماالا عخاية. مقرا ه،  و تجمعه
 معنوي 0,022 2,318- 0,196- 0,08-

X6-  يجددددب  ر ال يلدددد  ر المراجددددع الددددداخلي
 ندد ركة،   العالقات الشخاية مع مدوظفي الشد

 ممارسة المهام الموكله إليه.
 معنوي 0,000 5,658- 0,481- 0,50-

X7-  يجددب  ر يرددوم المراجددع الددداخلي    ددداد
اللدي تدم تجميعهدا دور في ضو  اادلدة    تررير 

 لدي مجلدس ، و رضدها   ي تحيزات عخادية
ً  احدارة  و لجنة المراجعة  و كليهما  .معا

 معنوي 0,000 4,605 0,559 0,392

X8-  ددددد   ضدددا  فريدددق يجدددب  ر يأدددور 
ة  الشدركة كداف ادا  المهدام داخليدالمراجعة ال

 .وممارسة ااعشبة  أفا ة وفعالية
 معنوي 0,006 2,788 0,219 0,177

X9-  الداخليددة المراجعددةيلملددع   ضددا  فريددق 

 الشددركة  مددؤ الت  لميددة   كاديميددة ، مهنيددة( 

و رامج ودورات تدريبيدة فنيدة وترنيدة، تمأدنهم 

 ما  دا  المهام  أفا ة.

 معنوي 0,001 3,532- 0,356- 0,24-

X10- خليددة لدددك   ضددا  فريددق المراجعددة الدا
 الشددركة خبددرة كافيددة ادا  مهددام المراجعددة 

 .الداخلية  أفا ة وفعالية
 معنوي 0,000 4,327 0,627 0,433

X11-  تحددرص إدارة المراجعددة الداخليددة  لددي
اللدددريب المسددلمر ا ضددا  فريددق المراجعددة 
الداخليددة، للحسدديا كفددا ة وفعاليددة المددراجعيا 

 الداخلييا  الشركة. 

 معنوي 0,000 4,606- 0,632- 0,44-

X12- لدددك   ضددا  فريددق المراجعددة الداخليددة 
صدددارات عددايير واحركة، إلمددام كدداف  الم الشدد

 وفعالية.المهنية اللي تنظم طبيعة  ملهم  أفا ة 
 

 معنوي 0,001 3,511 0,359 0,310
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X13-  يجددب مرا دداة الجواعددب الشددألية للرريددر
  ندوار   احفاا   ا جودة المراجعة الداخليدة

الماليددة فلددرة اللموجدده إليدده اللرريددر، يددر، االلرر
 المراجعددة، المشدداركيا فددي  دا  مليددةمحددل 

  (اللررير  تاريخ، توقيعاتهم، المراجعة

 معنوي 0,000 6,415- 0,850- 0,69-

X14-  ترريددر احفاددا   ددا  يوضددايجددب  ر
جددودة المراجعددة الداخليددة، مسددلوك اسددلراللية 

 .إدارة المراجعة الداخلية  الهيأل اللنظيمي
0,103 0,119 1,061 0,290 

غير 

 معنوي

X15-   ر يوضددا ترريددر احفاددا   ددا يجددب
اجعددة الداخليددة، مدددك وجددود ميثدداق جددودة المر

إدارة  مدددل سدددنوي يلضدددما خبدددط ومهدددام 
 المراجعة الداخلية.

 معنوي 0,000 5,661 0,849 0,694

X16-  يجددب احفاددا   ددا مدددك موضددو ية
  ضددا  فريددق المراجعددة الداخليددة  نددد تنفيدد  

  دددم وجددود  المهددام وااعشددبة الموكلدده إلدديهم
 ة(.را  معين غت ا القات عخاية  و تحيزا

-0,16 -0,197 -1,769 0,079 
غير 

 معنوي

X17-   ضرورة احفادا   دا محدددات كفدا ة
المدددراجعيا الدددداخلييا  الشدددركة مدددا حيدددث 
 المددددؤ الت العلميددددة، البددددرامج والدددددورات 
اللدريبية، مسلوك وسنوات الخبرة، كفاية العددد 

  لمام  المعايير ولوائا العمل(.ادا  المهام، اح

 معنوي 0,000 10,812 0,929 0,674

X18- اري حسلشدديجدب احفادا   ددا الددور ا
 شد ر عظدام الرقا دة حدارة المراجعة الداخليدة،  

 الداخلية اعشبة و مليات الشركة.  
 معنوي 0,024 2,278- 0,216- 0,11-

X19-  يجدب احفادا   ددا الددور احسلشدداري
حدارة المراجعددة الداخليددة،  شدد ر تبنددي وتنفيدد  

 عشبة و مليات الشركة.  الحوكمة اقوا د 
 معنوي 0,000 3,681- 0,745- 0,45-

X20- لشددارياحفادا   ددا الددور احس يجدب 
حدارة المراجعة الداخليدة،  شد ر منهجيدة إدارة 
 المخاطر اللي ترلرر   عشبة و مليات الشركة.  

-0,12 -0,181 -1,868 0,064 
غير 

 معنوي

X21-  للوكيددي ضرورة احفاا   دا الددور ا
دارة المراجعة الداخلية،  شد ر كفدا ة وفعاليدة ح

 عظام الرقا ة الداخلية اعشبة و مليات الشركة.  
 معنوي 0,000 6,05- 0,43- 0,33-

X22-     دور اللوكيددي  دا الدضرورة احفاا
 مدددك حدارة المراجعددة الداخليددة،  شدد ر تريدديم

  مليات الشركة.  حوكمة روا د االللزام   
 معنوي 0,000 4,592 0,424 0,34

X23-  ضرورة احفاا   دا الددور اللوكيددي 
حدارة المراجعة الداخلية،  شد ر كفدا ة وفعاليدة 

 الشركة.  عظام إدارة المخاطر اللي تواجه 
 معنوي 0,000 5,076- 0,405- 0,41-

X24-  يجددب  ر يشددمل ترريددر احفاددا   ددا
مهدام المراجعدة جدودة  دا   المراجعة الداخليدة،  

 وريها احسلشاري واللوكيدي.داخلية  دال
 معنوي 0,000 5,890 0,536 0,455

  المؤشرات العامة للنموذج:  ▪

 R 0,845 معامل االرتباط الملعدد ✓

 2R              0,714معامل اللحديد  ✓

 17,170 قيمة ف المحسو ة  ✓

 189 ( 1 –  ر  درجات الحرية ✓

 0,000 مسلوك المعنوية  ✓

 .ئييل اإلحصا : نتائج التحلالمصدر  
بالردو     السابق  والتحليع  العرو  يمكر  12،11،10)  أاقام  اوافي لوء       ضيث  الرابعالذرو    قبوا( 

ية، وتاليرات أسعاا األسهم يوجد تأثير ذو ديلة معنوية بير اإلفصاح عر جودم وظيذة المراجعة الداخل"  

 ." بسوق األوااق المالية المصرية
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 القسم السابع

 لية الدااسات المستقبات ووصيالتتائج والنو الخ صة
 

، يمأددا هفدد تحرددق   داو تجيددب  لددي تسدداؤالت البحددث،اللددي ر  ر  وتحليل المحاور الرئيسددية اطإفي  

  لي النحو اللالي:ة بليسات المسلررالوصيات والدوترديم ال  ر  خالصة البحث

 : ئج البحث وةتا خ صةأويد: 

 الرقا ددة  ناصر ما  فا ل  ناركع  الشركات  لاالا  ملتع  إدارية  وظيفة  ةيالداخل  المراجعة  وظيفةتعد    -1

 تلبيددة  مددا  ماددداقيلها  لسبتأو  المخاطر،  حدارة  موضو ي  ومنهج  الحوكمة،  اليات  وإحدك  الداخلية،

 ضددو هائهددا وخ دا دةجددو فددي  داخليدداً وخارجيدداً( منها المسلفيديا  و رة  ،الماالا   صحاع  اتاحلياج

 .مرالمسل  للرييمل

 وظيفددة  جددودةل  رئيسددية  محدددداتوجددود  ددالم     لدديصدرات المهنيددة  احواديمية  اسات ااكالدر   كدت  -2

 ياللمددراجع المهنيددة ةالأفددا  ،اللنظيمددي االسلراللالموضو ية و  في تمثلت  واللي  ،الداخلية  المراجعة

 (.المهام في تن جودة ،ياالداخلي

 عددفافية  مسددلوك  تعزيددز  في  ةالداخلي  ةالمراجع  عشبة    ا  رجياالخ  فاا اح  ات ملبلب  للزاماحم  سهي    -3

  صددحاع  رة زيادة وك لك الداخلييا،  للمراجعيا  والمحاسبة  ا لةالمس  مسلوك  وزيادة  المالية،  اللرارير

  .الشركات حوكمة ، وضمار تفعيل الياتالداخلية الرقا ة فعالية في الخارجييا الماالا

 مجدداالت  واللوكيدددي  سلشددارياح   دددوريها  الداخليددة  راجعددةمال  عشددبة    ددا  رجيالخا  حفاا ا  يشمل  -4

 و مليددات   عشددبة ترلددرر اللددي المخدداطر وإدارة والعمليددات، بةااعشدد  وحوكمددة الداخليددة، الرقا ددة

 ا سددو(  مسددلربلية  حاليددة،  تاريخيددة،   مالئمددة  معلومددات   لددي  تحلددوي  ريرترا  ترديم  خالل  ما  الشركة،

 .واالسلثمارية احدارية اتالررار ما العديد ترعيد يف تسهم ،مالية و /و  ةكمي  و/و فيةوص

 معلومدداتال عظددام  ل يأدد   جددودة   لي  احفاا  الخارجي لجودة وظيفة المراجعة الداخلية  ةرتأز فعاليت  -5

وتبني   ،ةلمهنيا  والأفا ة  والخبرة  الل  يل  ما   ال  قدر   لي   موظفيا  السلعاعةا  خالل  ما  الخاص  ها،

 .اللبوير المسلمروللدريب عالة لفسات  سيا

 كميددة فددي اللوسددع يحرددق إخلياري إفاا  الداخلية  المراجعةوظيفة    جودة  معلومات   ا  حفاا ا  يعد  -6

 الداخليددة ااطددراف   دديا  المعلومات  تما ل   دم  مشاكل  ما  الحد  في  ويسهم  فاا ،اح  وتوقيت  وعو ية

 .والخارجية

 خليددةعددة الدادة المراجحفاددا  الخددارجي  ددا جددوافعالية  م  ل  مااللي ترف حائديات  توجد  عض اللح  -7

 ارةإد تلحملهددا اللددي اللأدداليف زيددادةو الشددركة، ضددد اللراضددي مخاطر مسلوك زيادة  احلمالية    مها:

 العددب  مددا مزيدددوإلرددا     ،الداخليددة  المراجعددة  للرددارير  ماتيالمعلو  المحلوك  ترديم  في  للوسعل  الشركة

 واللوكيدددي اريسلشدد اح  الدددوريا تددرتبط اللددي  المعلومددات  كثددرة  جددةليع  دياالمسددلفي   لي  وماتيالمعل

  الشركة.  والعمليات ااعشبة لمخللف

 كما كبذت الدااسة الميداةية عر مرموعة مر النتائج أهمها مايلي:
 

اخلالفات ذات داللة معنوية  يا ارا   ينات الدراسددة  شدد ر محددددات جددودة وظيفددة المراجعددة   وجود  -8

 Fحيددث  لتددت قيمددة  ،  ت والبحوم ااكاديميددةوالدراسا  الداخلية ما منظور معايير المراجعة الحاكمة

 .(=.0Sig, 000(  مسلوك معنوية  6,48 

الدراسة  ش ر ملبلبات احفاا   ا جودة وظيفة  اخلالفات ذات داللة معنوية  يا ارا   ينات  وجود  -9

 ( فددي توقيت احفاددا  –وسيلة احفاا     -محلويات احفاا     –المراجعة الداخلية  طبيعة احفاا   

( F   18,44حيددث  لتددت قيمددة  ،  احصدارات المهنية الحاكمة والدراسات ااكاديمية المعنيددة "  ضو 

 .(=.0Sig, 000 مسلوك معنوية  

ر احفاددا   ددا جددودة وظيفددة اخلالفات ذات داللة معنوية  يا ارا   ينات الدراسة  شدد ر دو   ناك  -10

، الخدددمات االسلشددارية واللوكيديددة "  خليددة  شدد رالمراجعة الداخلية في ترعيد قرارات ااطراف الدا

 .(=.0Sig, 000(  مسلوك معنوية  F  4,788حيث  لتت قيمة 

يوجد ت  ير ذو داللة معنوية  يا احفاا   ددا جددودة وظيفددة المراجعددة الداخليددة، وتتيددرات  سددعار   -11

رات المسددلرلة يا الملتيدد الرتباط الملعدد  حيث  ر معامل ا،  ااسهم  سوق ااوراق المالية المارية "

 (. 0.714(، ومعامل اللحديد المعدل  ل   0.845والملتير اللا ع  ل   
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اددا   ددا   لإلفطددار المرلددرحليليددة واسددلخالص احالل الدراسددة محاور ر   في ضو     ت:صياتوال  ثاةياد:

ة بسدد ة المحا اً  مهندد إرتردداة المعاصددرة ولدوليدد بددورات اوتمشياً مددع اللة الداخلية، جودة وظيفة المراجع

 ما اللوصيات   مها: مجمو ةتوجد ، المراجعة الداخلية  وظيفةلفعاليات والمراجعة وتبويراً  

 تأددويا  طبيعة:  ما  كل ا  للرارير  المعلوماتي  وكالمحل  ايضمإدارة المراجعة الداخلية  ل  رومت   ر  يجب  -1

  ددةالرقا   يأددل   شدد ر  يديددةواللوك  سلشدداريةحا  لخدددماتوا  ية،لداخلا  المراجعة  ةإدار  ومهام  ومسئوليات

 .المخاطر إدارة ومنهجية الحوكمة، واليات وقوا د الداخلية،

للواكددب ،  عددة الداخليددةظيفددة المراج يأددل وبددوير  ت  البورصة الماددريةالشركات المريد     يجب  لي  -2

 لي.الحالوقت لمنافسة في اائم االلبورات اللأنولوجية اللي  صبحت  حد د 

، مددا حيددث سلشدداري واللوكيددديدوريها اح دد يددة لمراجعددة الداخالوظيفددة  وموا مددة ضددرورة تأييددف -3

نهجيددة  تبددادل مية والمالية معاً(، وتتيير  رافة وماسلخدام ترنيات جديدة للحليل البياعات  الوصفية والأ

رامج  بدد لددي ال لمدداد  االديا  ارير للمسددلفيواللردد ة توصدديل المعلومددات  عات، وك لك تتييددر منهجيدد البيا

 ل كية.نظم اوال

االسددلدامة  ترددارير عددادات والل كيدددات  شدد ررترديم اال  مراجعة الداخلية  ليال  وظيفة  زضرورة تركي  -4

ي اللرتيبددات ااساسددية السددلمرارية اا مددال فددي ،  دالً ما اللعليددق  لدد للشركةة المضافة  وخلق الريم

 وضع اللرليدي.ال

ر واسددلباقي  شدد ر نيموقددف مسددل و ا ددت إلدديداخلية ما عهج ضيق لجعة االمرا  فةوظي ر تلوسع    جبي  -5

عددزز قيمددة وازعدداً وعددواتج ت  كثددر توالعمل  لي ترديم ترارير    ،(الرقمنةوالمسلحد ة  اللرليدية  عمليات  ال

 .واالسلثمارية داريةلومات للرعيد الررارات احتأنولوجيا المع

للحليددل، ا  البرا ة،ما حيث    الداخليةيق المراجعة  ررات فومهارات  د لنمية ق  كاتالشر  ضرورة قيام  -6

ات ة اللحددديم  شددأل  فضددل ومواكبدد للعزيز قدرتهم  لي  دا  المهددار(  اللرميز، ال كا  الرقمي، اللعاو

 .اللي يفرضها  ار الرقمنة

اددا  ف اح ةيبورصددة الماددرة  الالشددركات المريدددم  لزا دد الرقا يددة و االعددرافيةالجهات   قيامرورة  ض  -7

يددة ملبلبددات ااطددراف ذوي الماددالا الخارجيددة، داخلية، لللبمراجعة الجودة وظيفة الجي  ا  خارلا

 المحلمليا.وخاصة حملة ااسهم والمسلثمريا 

كافددة   مة لخبط واجرا ات تنفي  المراجعة الداخلية للشددملدارات المهنية الم نظصوير المعايير واحتب  -8

اددا   نهددا  شددأل فإلفعالددة لليددات  نددي اتب، وت الرقميددة المسددلحد ةاللرنيدد اية وليدمهام اللرة والااعشب

 .ل طراف ذوي الماالا دوري

خليددة اجعددة الداودة وظيفددة المرمحددات جدد خااة  ش ر  بية الملالندوات العلمية والبرامج اللدري رد    -9

ل جديددد مددا يدد ج  يددلل  ، لهافاا   نة اح، وكيفيو مليات اللحول الرقمي  اللرنيات المسلحد ة  في ظل

 ت اللأنولوجية السريعة  المؤسسات الخاصة والعامة.اللتيرالبورات ولالمراجعيا يواكب ا

 البحث:   بمرايت  المستقبلية التي ترتبطالدااسات    ثالثاد:

 ي:يل    مها ما بحث موضوع الترتبط  ا الدراسات والبحوم اللي جرا  مزيد مإحثيا يمأا للبا

 .ار  البنوك اللجاريةمنا االئلمارات ي قريفة المراجعة الداخلية  لظدة وجو   ا ا    ر احفاقيا -1

اما السدديبراعي  ش ر إدارة مخاطر الداخلية  اا  الخارجي  ا  عشبة المراجعة ا   لإلفمدخل مرلر  -2

 .الماريةلألروعية: مع مسا ميداعي  البيئة  ئم احوالجرا

ريمددة العادلددة الي قيددا  سدداتها  لدد ععأايفة المراجعة الداخليددة واظو دةجو مل  االملأا  فاا اليات اح  -3

 مارية.مريدة  البورصة ال الشركات ال

ت إدارة اار ددا : خلية  لي الحددد مددا ممارسدداراجعة الدا  ر احفاا  الخارجي  ا جودة وظيفة الم  -4

 شركات المريد   البورصة المارية. الة تببيرية  مع دراس

 الشددركات أدداليف ارة اللإدتفعيددل  راجعددة الداخليددة فددية الموظيفدد  ةجددود ارجي  دداخال  دور احفاا  -5

 الانا ية  البيئة المارية.

 واععأاسدداتها  الرقمددي  اللحددول  حوكمددة  تعزيددز  فددي  ةالداخلي  المراجعة  احفاا   ا  لدور  مرلر   إطار  -6

 .المارية البورصة في المريدة  الشركات المالية اللرارير جودة  لي

 الددنظم  مخدداطر  تريدديم   لددي  الرقمددي  ولحالل  آلليات  ةالداخلي  المراجعة   عشبة  فعيلت   را  ر مرل  مدخل  -7

 .ميداعية دراسة مع: المارية   الشركات  االلألروعية المحاسبية
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 ث ددلبحع ادددمراج
 :المراجع العربية -أ

 ظيفددةخارجي لولا اداالسنار مدخل كمي مرلر  للرعيد قر(، 2017محمد   العزيز مد  بد  و العال، مح .1
مجلددة ، لزرا دديا واالئلمددارة  نددك اللنميدد   ي لدد دراسة حالددة    وكالة:ال  في ظل مخاطر  الداخليةاجعة  المر

لددد سددأندرية، المجكليددة اللجددارة، جامعددة اال  سبة والمراجعددة،م المحاقس،  حاسبيةاالسأندرية للبحوم الم
 .549-475دد ااول، صد صد ااول، الع

المحاسددبة لحددد مددا ا فدديلجنددة المراجعددة  فعيددل دورر  للمرلاطار (، 2019  جوك مجديع،    و الفلو  .2
 ،20يد، المجلددد  ور سع  عةارة، جام، كلية اللجلبحوم المالية واللجاريةمجلة ا،  داعية ية دراسة مياال دا

 .25-20صد صد ل، الجز  ااوالعدد ااول، 
دة إصدددار ا إ ددامدد   ا فددي الحدددرودو  الداخليةجودة المراجعة    ،(2016   حمد جوك محمود  ع،  ل و جب  .3

المحاسددبة والمراجعددة، كليددة   ، قسددملمحاسددبيةجلددة البحددوم ام،  يليددة وتجريبيددةسة تحلدراالروائم المالية  
 .116-57، صد صد الثاعيدد ، العالثالثلد ا، المجنبجامعة ط اللجارة،

 ارة المخدداطردفددي إ لداخليددةالمراجعددة ا تحليليددة لدددور ( دراسددة2021  جوك محمددود  حمدددع،    و جبل .4
كليددة اللجددارة،  ،ارة واللمويددلالعلمية لللجالمجلة ، ة كوروعاجائح دياتة قيمة للمنش ة للحد ما تحوإضاف

 .28-1صد صد ااول، د ، العد41جامعة طنبا، المجلد 
سددة مرلر  ودرا جعة الداخلية إطار وعموذاندسة  ملية المراإ ادة  (،  2018   اروق شام ف،   يارياال .5

عددة، كليددة المحاسددبة والمراج  ، قسددمسددبيةلبحددوم المحامجلددة ا،  لماددريةمددال ا فددي  يئددة اا  افيةاسلأش
 .56-1د صد ، العدد ااول، صالخامس، المجلد نباطجارة، جامعة الل

راجع الددداخلي فددي رجي  لي  عشبة المجع الخاراطبيعة ا لماد الم(،  2021    خيت محمد حمد  ،   حمد .6
عددة  ددور جام  جددارة،، كليددة اللماليددة واللجاريددةوم المجلددة البحدد ،  ةيلماددرلبورصة االشركات المريد   ا

 .280-245 ، صد صدالثاعي، العدد 22د سعيد، المجل
تما ددل ة ودور ددا فددي الحددد مددا  دددم  مراجعددة الداخليدد جودة ال،  (2021   يدمحمد  زام  بد المج،   حمد .7

، الثالثالعدد  ،  22  سعيد، المجلد   ور  ة، جامعة، كلية اللجاروم المالية واللجاريةمجلة البح،  معلوماتال
 .691-663صد صد 

 لددي ة ع الددداخلي  مدددخل المراجعددة المسددلمراللددزام المراجدد ترييم   ددر  ،  (2019   جيهار  ادل،  مير  م .8
جددارة، جامعددة  دديا والمراجعة، كلية اللمحاسبة  ، قسم الة الفأر المحاسبيمجل،  الداخلية  لمراجعةا  جودة

 .95-44صد صد  ،ثالثال العدد، 23عمس، المجلد 
رقا ددة اللداخليددة فددي  لمراجعددة اي لفعاليددة الدددور الحددوكم   اقيدد (،  2020   شير، الفاتا  شير إدريددسالب .9

ليددة جعددة، ك، قسددم المحاسددبة والمراسبيلة الفأر المحامج،  عيةدادراسة ميالداخلية  الماارف السوداعية  
 .878-833، صد صد الثالث، العدد 24يا عمس، المجلد اللجارة، جامعة  

ات (، تدد  ير اليدد 2021   ميددرة صددال   حمددد ،د؛  يددوميبد الحميد؛ فددار ، د ددا  سددعي   حساالعبار،   .10
لمسا مة المارية  لي الشركات ا  اللببيق   الداخليةلوجيا المعلومات  لي جودة المراجعة  حوكمة تأنو

-15 لثاعي، صد صددداعدد  ازيق، الرة، جامعة الزق، كلية اللجااريةمجلة البحوم اللجرية،  امبريدراسة    –
48. 

  ر ددا  لددي عددة الداخليددة ووظيفددة المراجالعوامددل المحددددة لجددودة  (،  2017   الزامل، عوال خالد محمد .11
جامعة طنبا، ارة،  ، كلية اللججارة واللمويللة العلمية لللالمجة،  عياسة ميدادر  –تفعيل حوكمة الشركات  

 .166-131ول، صد صد العدد اا
لشددركات   حوكمددة االداخليددة فددي تحسدديا  داجعددة االمردور (، 2018  هللاال   بددد حسا، يوسددف صدد  .12

كليددة   ة،والمراجعدد ، قسم المحاسبة  ية للبحوم المحاسبيةمجلة االسأندر،  اع الماارف اللببيق  لي قب
 .246-189، صد صد ااولعدد ، اليالثاعاالسأندرية، المجلد للجارة، جامعة ا
ل  دددم تما دد  لددي    جنة المراجعددةائص لخا  ر  (،  2018   ري شير  أ  ،،  سعد المبارك؛  جيبحسيا .13

 والمراجعددة، كليددة اللجددارة، جامعددة  ددياقسددم المحاسددبة  ،  ر المحاسبيمجلة الفأ،  ت المحاسبيةاالمعلوم
 .495-471صد صد العدد الثالث، ، 22لد مجعمس، ال

جهة عظر وما  ي جودتهاادر عشاط المراجعة الداخلية  ل  ر م(، 2018ام الديا  ع  اراغب، رحا .14
كليددة  ،غيددر منشددورة رسددالة ماجسددليرالماددرية،  لددي البيئددةدراسددة ميداعيددة  مع   –االا  ع الم صحا
 ، جامعة طنبا.اللجارة
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وظيفددة  ر إفاا  الشددركات  ددا إللزامهددا الرياسددي  ملبلبددات جددودة (،  2020سلبار، ميادة محمود   .15
 لددي الشددركات المريددد  يبيددة داعية وتجرمي راسةملأية: دالمراجعة الداخلية  لي الريمة السوقية لحروق ال

 ، كلية اللجارة، جامعة دمنهور.غير منشور   رسالة دكلوراة، يرصة المار البو
 معلومدداتعددة فددي ترليددل  دددم تما ددل الور جددودة المراجد(، 2020  حمددد قاسددم، وليددد عددحاتة مسددليمار .16

اجعددة، كليددة لمرواسددم المحاسددبة ق،  بير المحاسمجلة الفأ،  ر اعهيار  سعار ااسهمواععأاسها  لي مخاط
 .832-796، صد صد ثالثال، العدد 24لمجلد ا  يا عمس، اللجارة، جامعة

وريها االسلشدداري  دددعددة الداخليددة لمراجا سددناد وظيفددةطددار مرلددر  الإ( 2020   ة، عددحاتة السدديدعحات .17
مؤتمر لمة لدل مرورقة  م  الوحدات الاتيرة وملوسبة الحجم، جال إدارة المخاطر فيي في مواللوكيد

كليددة االقلاددادية،    حريددق اللنميددةا مال ودور ددا فددي تة او ات ريادمشر  ، تمويل وإدارةالرا ع  ميلعلا
 .، جامعة طنبااللجارة

جائحة كوروعددا، يثة في  الحد  مجاالت المراجعة الداخليةة  دوار ومافوف  (2021   السيد  حاتةع،  عحاتة .18
 .18-1صد  ، العدد ااول، صد41لمجلد ابا، رة، جامعة طنااللج، كلية لالمجلة العلمية لللجارة واللموي

 هدف ارير المراجعة الداخلية  خارجي  ا ترفاا  الر  لإلطار مرلإ(،  2020    لي  با   لي،  عنا .19
الدراسددات  -  لميةالمجلة الع،  ميداعيةسة  درا  –دارات المهنية المعاصرة  في ضو  االص  اتلررارا  ترعيد

 .611-574، صد صد يالثاعقناة السويس، العدد  جامعةالسما يلية،  ارة  ية اللجا، كلالمحاسبية
حلوك لما(، 2019  رالفلا ؛   و زيد،  بة عار الديا  ديي، إيمار  بد  يم؛ الجمهودرضا إ را،  صالا .20

شركة مع دراسة ميداعيددة  بيئددة راف ذوي المالحة خارا ال طارير المراجعة الداخلية لالمعلوماتي للر
اول، ، العدددد االشيخكفر جامعة اللجارة،  ، كلية  المعاصرة  اللجارية  راساتالدمجلة  ،  يةرالمااا مال  
 .628-597صد صد 

مراجعددة الداخليددة  لددي جددودة وظيفددة ال   ر،  (2018لرادر  حسام  بد ا امر،  ،  عس  بد الرادر؛   امر .21
 دديا   لجددارة، جامعددةليددة ااجعددة، كل، قسددم المحاسددبة والمرالمحاسددبيمجلة الفأددر  ة الخارجية،  اجعالمر
 .40-10د ، صد صاعيالث، العدد 22مس، المجلد ع

 االفاددا   دداالعالقة  يا خاائص لجنة المراجعددة و  تحليل(،  2019   ك  بد الرحماسلو،   بد الدايم .22
الدراسددات   –مجلة العلميددة  ال،  ريا مع دراسة ميداعيةثمو  ر ا  لي قرارات المسل  مات المسلربليةلمعلوا
 .401-315د ، صد صلااولعدد ، اقناة السويس، جامعة ةليسما ي اال اللجارة كلية، حاسبيةالم

بددار خلدراسددة وا، (2021  سددلبار، ميددادة محمددودة السدديد؛  عددحاتة، عددحات؛  د الو دداع عاددر ب،   لي .23
 ملبلبات جودة وظيفة المراجعددةصة المارية الفعلي  البور   ة اللزام الشركات المريدةلعالقة  يا درجا

، قسددم المحاسددبة يةالمحاسددبة للبحددوم مجلددة االسددأندري، ملأيلهدداق لحرددو ريمددة السددوقيةلة واالداخليدد 
 .49-1 صد صد، الثاعيعدد ، الالخامسامعة االسأندرية، المجلد ية اللجارة، جالمراجعة، كلو

ة ة المالي  لدك الهيئة العامة للرقا منش ة مراقب الحسا ات وقيد حجم(، 2021  مود  حمد  حمدمح لي،   .24
، ةدراسددة تجريبيدد يهددا     اال لمدداد  لة وقددراراة الداخليئل اسناد وظيفة المراجع دا يا    دديا للعالقةحكم
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