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 مقدمة: -1
 االقتصييياد  شييي د  اليييذ  التطيييور ضيييو  وفييي  المصييير  الميييا  سيييو  لتطيييو ر محاولييي  فييي 
 ب يا المسيجم  المسياهم  الشيركات عمي  الميا  سيو  ه ئي  أكيدت المجياالت  كاف  ف  المصر 
 مضييمم  وغ يير واضييح  بصييورة والمسييترمر   لممسيياهم   الضييرور   المعمومييات تييوف ر بضييرورة

 المناسب. التوق ت وف 
 ال يييد  بيي   (FASB,2010:1) األمر كييي  المحاسييب  معييا  ر مجميييس عم يي  أكيييد مييا وهييذا
 الشيركات في  المصيال  وأصيحاب لممسيتددم   المعموميات تيوف ر هيو المال ي  لمتقيار ر الرئ سي 
 المناسيب  التوق يت في  المعموميات تمي  نشير  يت  أ  عمي  القيرارات  اتدياذ في  تسياعده  والت 
 الوصييف   الدصييائص ك حييد القييرارات اتديياذ مجييا  فيي  المالئميي  المعمومييات تميي  تفقييد  أ قبيي 

 المحاسب  . لممعمومات
 الرقيي  ميي  مز ييدا   تضييف  التيي  االتصييا  أداة الدييارج  المراجيي   صييدر  الييذ  التقر يير وُ عييد

 االعتميياد ميي  الشييرك  فيي  المصييال  أصييحاب ُ مكيي  بمييا المراجعيي   محيي  المال يي  القييوائ  عميي 
 ميد  عي  رأ ي  الديارج  المراجي   بيد  ح ث ب    المتعمق  القرارات م  العد د اتداذ ف  م  ع

 وعدالي  صيد  ميد  عمي  لمحكي  أداة  عتبير وب يذا لمشرك   المال   القوائ  عرض وعدال  صد 
 المال ي  القيوائ  ف ي  اعتبيرت اليذ  الحيد إلي  اليدور هيذا أهم ي  بمغيت وقيد  المال ي  القوائ  عرض
 الدارج . والمراج  لإلدارة مشتر  منتج

 انت يا  تيار   بي   الزمن ي  )الفتيرة Delay Audit المراجعي  تقر ير إصيدار فتيرة تي در ولكي 
 مجيا  في  المعموميات مال م  عم  تؤرر المراجع ( تقر ر إصدار وتار   لمشرك  المال   السن 
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 لمتديييذ  المعموميييات فائيييدة مييي   قمييي  مميييا المناسيييب  الوقيييت فييي  توف رهيييا لعيييد  القيييرارات اتدييياذ
 إلي  المعموميات تيدف  بيط  إلي   يؤد  لمشيركات المال   التقار ر عرض ت در أ  كما القرارات 
 ميييد  فييي   يييؤرر قيييد مميييا الشيييرك   أدا  عييي  المعموميييات تسييير ب أميييا  المجيييا  و فيييت  السيييو  
 اآلدر. حساب عم  المعمومات تم  م  البعض استفادة
 تقر ير فتيرة وأسيباب محيددات تناوليت التي  الدراسيات مي  كر يرال األد يرة اآلون  ش دت ولقد
 الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة ألرير والتحم ي  بالدراس  من ا البعض وتناو  الدارج   المراج 
 تيزا  ال التي  التسياؤالت م  العد د هنا  أ  إال الدارج    المراجع  تقر ر إصدار توق ت عم 
 المراجعيي  لنشيياط والم نيي  األكيياد م  المسييتو  عميي  طييوراتالت ظيي  فيي  والدراسيي  لمبحييث محييال  

 تقر ير إصيدار وفتيرة الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة بي   العالقي  طب عي  دراسي  ومن ا الدادم   
   الدارج . المراج 

 لمبحث: العام اإلطار -2
 البحث: مشكمة2/1

 المراجعييي  تقر ييير إصيييدار توق يييت عمييي  الدادم ييي  المراجعييي  جيييودة أرييير البحيييث هيييذا  تنييياو 
 ألهم يييي  متزا ييييد ت ك ييييد هنييييا  أصييييب  ح ييييث المصيييير    الم ن يييي  الممارسيييي  ب ئيييي  فيييي  الدارج يييي 
 مصير  في  الشيركات حوكمي  )دل ي  المصير   الشيركات حوكمي  في  ودورهيا الدادم ي  المراجع 
6106.) 
 جيييودة دراسيييات مييي  أصييي   جيييز  هييي  الديييارج  المراجييي  تقر ييير تييي د ر أسيييباب دراسييي  إ      
 أحيييد هيييو التوق يييت أ  المحاسيييب  الفكييير أشيييار فقيييد معموميييات  مييي  تكنييي  وميييا المال ييي  ائ القيييو 

 أ ضييا   المحاسييب  الفكيير أشييار كمييا المحاسييب    المعمومييات لجييودة ال اميي  الوصييف   الدصييائص
 عييييرض فيييي  التيييي د ر وأ  األسيييي   أسييييعار فيييي   يييينعكس المحاسييييب   المعمومييييات نشيييير أ  إليييي 

 ح يييث المييا   رأس سييو  عميي  سييمب   آرييار إلييي   ييؤد    المحاسييب المعمومييات عيي  واإلفصيياح
 فييي  تسييتغ  قييد والتيي  أدييير  مصييادر ميي  المعمومييات عييي  البحييث إليي  المسييتددمو   ضييطر
 األربييياح إلعيييال  مؤشيييرا    عتبييير المال ييي  القيييوائ  نشييير أ  المعميييو  أل  داصييي   مصيييال  تحق ييي 
 وبالتييال  الشييرك  ق ميي  قييد رت فيي  تسيياعد معمومييات  ييوفر أنيي  كمييا توز ع ييا   ييت  والتيي  المحققيي 
 األس  . أسعار
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 ونشيير الدييارج  المراجيي  تقر يير إصييدار بيي   المحاسييب  والفكيير المراجعيي  فكيير ربييط وقييد     
 المراجيييي  تقر يييير تييي د ر أسييييباب دراسييي  فيييي   وبالتييييال  األربييياح  عيييي  واإلعيييال  المال يييي  القيييوائ 

 االسيترمار قيرارات اتدياذ وجيودة مال ي ال القيوائ  بجودة لالهتما  ال ام  الروافد أحد هو الدارج 
 أ ضا . الدادم   المراجع  وجودة
 فتيرة تي در أسيباب لف ي  من يا محاولي  في  المراجعي  فكير تناول ا الت  الدراسات تنوعت ولقد
 المتغ ييرات عميي  التعيير  ب ييد  المراجعيي   محيي  الشييرك  عيي  الدييارج  المراجيي  تقر يير إصييدار
 الدراسييات بعييض ربطييت ح ييث المراجعيي   تقر يير إصييدار ةفتيير  عميي  تييؤرر أ  الممكيي  ميي  التيي 
 إصيدار وفتيرة المراجعي  تقر ير إلصيدار السيابق  السينوات في  دسيائر تحقي  التي  الشركات ب  

  (Carslaw and Kaplan,1991:25) دراسي  عم ي  أكيدت ميا وهذا الحال  المراجع  تقر ر
 أشيارتب نميا  (Ahmad and Kamarudin, 2003:51 )المراجعي ربح ي  الشيرك  محي  أو 

تتي رر بدطير  المراجعي أ  فتيرة إصيدار تقر ير  إلي  (Bamber, et al., 1993: 14 )دراسي 
مكان ييييي  تيييييوافر الظيييييرو  المرتبطييييي  ب صيييييدار المراجعييييي    فييييي  حييييي   تييييير  اليييييرأ  الميييييتحفظ وا 

أ  فتيرة إصيدار التقر ير تيزداد في  الشيركات  (Schwartz and Soo, 1996: 354)دراسي 
وجييدت  وفيي  نفييس السيي ا  فيي  وقييت متيي در ميي  السيين  المال يي   المراجيي  الدييارج التيي  تغ يير 

طيو  فتيرة توق يت إصيدار تقر يير ( أني   مكيي  التغميب عمي  Dao and Pham,2014دراسي  )
الناتجيي  عيي  ارتفيياع معييد  دورا  المراجيي  الدييارج  ميي  دييال  االرتبيياط ميي  شييركات  المراجعيي 

 Kent and Stewart)دراسييي  أميييا المراجعييي  المتدصصييي  فييي  مجيييا  صيييناع  الشيييرك   

 Rezaei and)  ب نميا تناوليت دراسي فقد ركزا عم  متغ ر حج  شرك  العم   (2010:173,

Mohd-Saleh, 2016)  المراجعييي  الدارج ييي  )شيييركات داصييي   شيييركات أرييير نيييوع شيييركات
عاميي ( ومسييتو  المنافسيي  فيي  سييو  دييدمات المراجعيي  الدارج يي  عميي  توق ييت إصييدار تقر يير 
المراجع   ووجدت أ  ز ادة حيدة المنافسي  في  سيو  ديدمات المراجعي  الدارج ي   ضيغط عمي  

دار تقر ييير شيييركات المراجعييي  الداصييي  أ  تكيييو  أكرييير كفيييا ة وارتيييبط ب يييا اندفييياض فتيييرة إصييي
( Baldacchimo, et al., 2016المراجعي  مقارني  بالشيركات العامي   ب نميا ركيزت دراسي  )

عم  محددات توق ت إصدار تقر ر المراجع  وه  حج  الشرك  مح  المراجع   حج  شيركات 
المراجعيي   ونييوع رأ  المراجيي  الدييارج   ومييد  ربح يي  الشييرك  ونييوع الصييناع   ووجييدت أن ييا 

 ,Hassan)في  تحد ييد تمي  الفتييرة  وهي  نفييس النتيائج التيي  توصيمت ل ييا دراسيت عوامي  مييؤررة 
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2016, Michele and Sellers, 2017)  واسيييتطردت الدراسيييات إلييي  أرييير تقيييد   المراجييي  
الديييارج  لديييدمات أدييير  بديييال  ديييدمات المراجعييي  الدارج ييي  عمييي  توق يييت إصيييدار تقر ييير 

( ح يييث وجيييدت أ  تقيييد   Walker and Hay, 2013المراجعييي   وهيييذا ميييا تناولتييي  دراسييي  )
المراج  الدارج  لددمات أدر  لينفس الشيرك  التي   راجي  قوائم يا المال ي    ترتيب عم ي  نشير 
المعرف  ب   العامم   ف  الشرك   وارتبط ب ا قصر فترة التقر ير ولكي  في  الفتيرات التال ي  لفتيرة 

 تقد   تم  الددمات.
المتغ ييرات التيي  تناول ييا فكيير المراجعيي  حييو  أسييباب تيي د ر وهييذ  مجييرد أمرميي  عميي  ماه يي   

 تقر ر المراج  الدارج .
 إصييدار توق ييت فيي  م مييا   دورا    معييب أ   مكيي  الدادم يي  المراجعيي  نشيياط أ  الباحييث و يير 

 المراجعيييي  نشيييياط فيييي  المحييييددات ميييي  مجموعيييي  تييييوافرت إذا وذليييي  الدارج يييي  المراجعيييي  تقر يييير
 األنشيط  عمي  االعتمياد عمي  الديارج  المراجي  تشيج  المراجعي  معا  ر وأ  داص  الدادم   

 المراجعي  عمم ي  في  لي  كمسياعد   اسيتددام   أو الشيرك  في  الدادم    المراجع   نفذها الت 
 المراجعيييي  نشيييياط جييييودة بز ييييادة الدييييارج  لممراجيييي  قناعييييات تييييوافرت مييييا إذا وذليييي   الدارج يييي 
 توق ييت عميي  وكييذل  الدييارج  المراجيي  تقر يير إصييدار توق ييت عميي   يينعكس قييد ممييا الدادم يي  
 المال  . التقار ر

والتي  تير  أني  عمي   (Prawitt,et; al.2009)و يدل  الباحيث عمي  اليرأ  السياب  بدراسي  
 أني  إال الدارج ي  المال ي  التقيار ر عمم ي  عمي  الدادم ي  ل يا تي ر ر كب ير مراجعي الاليرغ  مي  أ  
البحيث   مي  القيدر الكياف  تني  لي  المحتممي  العالقي  هيذ  في   المناسيب  الب انيات نظيرا  لينقص

 تقتيرح الدراسيات عامي  أني  بصيف  إال القضي   هيذ  تناوليت التي  الدراسات قم  م  الرغ  وعم 
 سيمو  مي  في  الحيد هيا  دورا أ  تمعيب  مكي  الدادم   المراجع  أ  المجا  هذا ف  التطب ق  
وبالتال  الحيد مي  الوقيت المسيتغر  في  المفاوضيات  المال    التقار ر ف  التالعب نحو اإلدارة

ذلي    تبي  أ  المناسيب ومي  ب   اإلدارة والمراج  الدارج  إلجرا  تعد الت ف  القوائ  المال   
 مسيتو  جيودة عمي  تتوقي  سيو  ذلي  في  الدادم ي  دور المراجعي  قيوة أ  وهيو هيا  اسيتنتاج
 تؤد  ا.  الت  الددمات

نقطيي  فارقيي  فيي   6116الصييادر عييا   Sarbanes-Oxley Act (SOX)و عتبيير قييانو  
تييار   أهم يي  المراجعيي  الدادم يي  فيي  الوال ييات المتحييدة األمر ك يي   ح ييث منيي  المراجيي  الدييارج  
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ميي  هييذا  414دييدمات المراجعيي  الدادم يي  ليينفس العم يي   كمييا تتطمييب الفقييرة  ميي  الق ييا  بتقييد  
  أ  تقيو  إدارة الشيرك  بتور ي   التق ي   والتقر ير (Sarbanes-Oxley Act, 2002)القيانو 

ع  فعال   المراجع  الدادم   كجز  م  نظا  الرقاب  الدادم ي  ضيم  التقيار ر المال ي  المنشيورة  
الديارج  أ   قيو  بتق ي   رأ  اإلدارة في  نظيا  الرقابي  الدادم ي   ومري   كما تتطمب م  المراج 

هذ  المتطمبات الت   فرضي ا هيذا القيانو  تيؤد  إلي  تيدع   الرقي  في  نشياط المراجعي  الدادم ي  
ك حييد مكونييات نظييا  الرقابيي  الدادم يي  بالشييرك   وبالتييال  ميي  المحتميي  أ  تييزداد رغبيي  المراجيي  

عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي   وهييو مييا قييد  يينعكس عميي  فتييرة إصييدار  الدييارج  فيي  االعتميياد
 تقر ر المراجع .
جيودة  بي   عكسي   عالقي  هنيا  بي   لالعتقياد تيدعو أسيباب هنيا  أ  الباحث ول ذا  توق  

 المراجعي  الدادم ي  أنشيط  كانيت وفتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  فكمما الدادم ي  المراجعي  أنشيط 
المراجي  الديارج  عمي   اعتميادز يادة إمكان ي   إلي  ذلي  أد  كمميا عال ي  بجيودة تنف يذها  يت 

دفيض الفتييرة الزمن يي  الالزميي  لمراجعيي  القييوائ   وبالتييال  الم يا  التيي  نفييذها المييراجع   الييدادم   
 .ف  أقصر وقت ممك    وبالتال  إصدار تقر ر المراجع  المال 

الدييييارج  عميييي  عميييي  أو اسييييتددا  نشيييياط وممييييا سييييب   مكيييي  القييييو  أ  اعتميييياد المراجيييي  
المراجع  الدادم    ترتب عم   ز ادة كفا ة عمم   المراجع   مما  ؤد  إلي  تدفي ض الميدة بي   
إعييداد القييوائ  المال يي  والتوق يي  عم  ييا ميي  المراجيي  الدييارج  )تييار   التقر يير(  وهييذا مييا أكييدت 

 المراجعي  أنشط  عم  الدارج راج  ( ب   قرار اعتماد لممFelix, et al., 2001عم   دراس  )
 بشيييك  المراجعييي  عمم يي  وفعال ييي  كفيييا ة عميي  وانعكاسيييات هامييي  اقتصيياد   تبعيييات لييي  الدادم يي 
 داص.

 الدادم ي  المراجعي  نشياط جودة ب   الربط لمحاول  البحث هذا   ت  سب   ما عم  وت س سا  
 فييي  هيييذ  اليييربط عمم ييي  نيييدرة ظييي  فييي  داصييي  الديييارج   المراجييي  تقر ييير وتيييار   الشيييرك  فييي 

 الباحيييث  عمييي  حيييدود فييي  داصييي  مصييير وعمييي  عامييي  العربييي  العيييال  مسيييتو  عمييي  األبحييياث
 قواعيد ظي  ف  الدادم   لممراجع  الم مو  بالدور المصر   الشركات ع د حدار  إل  باإلضاف 
 مصر. ف  الشركات حوكم 
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 التالي: الرئيسي البحثي السؤال ضوء في البحث مشكمة صياغة يمكن وبالتالي
 الدييارج  المراجيي  إصييدار فتييرة عميي  الشييرك  فيي  الدادم يي  المراجعيي  نشيياط جييودة تييؤرر هيي 
 الت ر ر؟ هذا أسباب ه  وما المراجع ؟ لتقر ر

 التالية: الفرعية األسئمة عمى اإلجابة الباحث يحاول الرئيسي، السؤال هذا عمى ولإلجابة
 المراجي  تقر ير إصيدار توق يت عمي  الدادم   المراجع  نشاط وموضوع   استقال   ؤرر ه  -0

 الدارج ؟
 عميي  الدادم يي  المراجعيي  نشيياط عميي  لمقييائم   الم ن يي ( )المقييدرة الم ن يي  الكفييا ة تييؤرر هيي  -6

 المراجع ؟ لتقر ر الدارج  المراج  إصدار توق ت
 راجيي الم تقر يير إصييدار توق ييت عميي  الدادم يي  المراجعيي  نشيياط م ييا  تنف ييذ جييودة  ييؤرر هيي  -3

 الدارج ؟
 بتوق يت عالقتي  في  الدادم ي  المراجعي  نشياط عمي  الديارج  المراج  اعتماد ت ر ر مد  ما -4

 الدارج ؟ المراج  تقر ر إصدار
 الدادم يي  المراجعيي  نشيياط جييودة بيي   لمعالقيي  المصيير   الم ن يي  الممارسيي  ب ئيي  واقيي  هييو مييا -5

 الدارج ؟ المراج  تقر ر إصدار وتوق ت
 البحث: أهداف2/2

 المراجي  تقر ير إصيدار توق يت بي   العالقي  دراسي  ف  البحث ل ذا الرئ س  ال د   تمر       
 وبالتييال  مسييتقم   كمتغ ييرات الدادم يي  المراجعيي  نشيياط جييودة ومحييددات تيياب  كمتغ يير الدييارج 
 تقر يييير إصييييدار توق ييييت عميييي  التيييي ر ر فيييي  الدادم يييي  المراجعيييي  بيييي  تقييييو  الييييذ  الييييدور اسييييتنباط
 التال  : الفرع   األهدا  دال  م  ال د  هذا تحق   مك و  المراجع  

 لفكييير وفقيييا   المحيييددات ل يييذ  النسيييب   واألهم ييي  الدادم ييي   المراجعييي  جيييودة محيييددات دراسييي  -
 الصم . ذات والمعا  ر والتوص ات المراجع 

 المراجيي  تقر يير إصييدار وفتييرة الدادم يي  المراجعيي  نشيياط جييودة محييددات بيي   العالقيي  دراسيي  -
 العالق . هذ  شك  وتحد د ج  الدار 

 المراجع . تقر ر إصدار فترة عم  ت ر را   المحددات هذ  أكرر معرف  -
 الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة محيددات تفع   ف  المراجع  لجن  ت ر ر مد  عم  التعر  -

 المراجع . تقر ر إصدار فترة عم  ذل  وانعكاس
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 بيييي   العالقييي  طب عيييي  عييي  المصيييير   الب ئييي  واقيييي  مييي  م ييييدان  دل ييي  عميييي  الحصيييو  -
 المراجع . تقر ر إصدار وفترة الدادم   المراجع  نشاط جودة محددات

 البحث: أهمية2/3
 عمم ي  وجيودة المال ي  القيوائ  بجيودة المتعمقي  لمدراسيات امتيدادا   باعتبار  البحث أهم   ترج     

 ل يذا المال ي   القيوائ  جيودة عناصير أحد  مر  التوق ت أ  باعتبار والدارج   الدادم   المراجع 
 أحييد  عتبيير الدارج يي  المراجعيي  تقر يير إصييدار وفتييرة الدادم يي  المراجعيي  جييودة بيي   الييربط فيي  

 القيرارات اتدياذ عمي  لمقيائم   المناسيب التوق يت في  المعمومات توف ر عم  ا  ترتب الت  السب 
 األمريييي  التدصيييي ص ميييي ع اانعكاسييييات  ل ييييا سيييي كو  والتيييي  الشييييرك   فيييي  المصييييال  وأصييييحاب
 ح يث االسيترمار  قيرارات مي  بي   يرتبط وميا الميا  رأس سيو  تطيو ر محياوالت ودعي  لمميوارد 

 ف يي  عيي  تبحييث المعييا  ر تضيي  التيي  والج ييات الدادم يي  المراجعيي  توظيي  التيي  الشييركات أ 
 عي المراج بجيودة عالقت يا ضو  ف  الدارج  المراج  تقر ر إصدار فترة ف  تؤرر الت  العوام 
 المصر  . الب ئ  ف  داص  بصف  الشركات حوكم  أركا  أحد باعتبارها الدادم   
 الديارج  المراجي  تقر ير إصيدار فتيرة عمي  والميؤررة ال ام  العوام  ادتبار بحث ف   ول ذا

 عي  تعم ميات إلي  الوصيو  لمحاولي  الطر ي  هيذا عمي  هامي  دطوة تعتبر المصر   الب ئ  ف 
 ب ئيي  عميي  الدييارج  المراجيي  تقر يير إصييدار وفتييرة الدادم يي  المراجعيي  ودةجيي بيي   العالقيي  طب عيي 
 مصر. ف  المراجع  ب ئ  وه  محددة 

مجيا   في  الحد ري  التطيورات  سيا ر كوني  مي  العمم ي  أهم تي  البحيث هيذا  كتسيبوأد يرا  
 كفيا ة تحق ي  في  ودورهيا الدادم ي  المراجعي  أنشيط  جيودة عمي  تركيز التي  المحاسب   البحوث
 المراجع . عمم   وفعال  

 البحث: حدود 2/4
 يمي: فيما البحث حدود تتمثل

 وتيار   المال ي  القيوائ  إعيداد تيار   بي   الفتيرة المراجعي   تقر ير إصيدار بفتيرة الباحث  قصد -0
 تمتييد األوليي  الفتييرة فتييرت    إليي  المراجعيي  تقر يير إصييدار فتييرة تنقسيي  ح ييث المراجعيي   تقر يير
 المراجعي  تقر ير عمي  الديارج  المراجي  توق ي  وحتي  لمشيرك  المال   السن  ن ا   تار   م 
 مي  االنت يا  تيار   مي  تمتيد الران ي  والفتيرة لمشيرك   المال ي  القيوائ  مراجعي  مي  نت ا اال أو



 .......تقرٌر المراجع الخارجًإصدار  توقٌتالمراجعة الداخلٌة على أنشطة أثر جودة           د/عبد الحميد العيسوي محمود 

244 
 

 األوليي  الفتييرة عمي  البحييث و ركييز المال ي   القييوائ  نشير تييار   وحتيي  المال ي  القييوائ  مراجعي 
 الران  . الفترة دو 

         المراجعييييي لجنييييي  ودور الدادم ييييي  المراجعييييي  أنشيييييط  جيييييودة محيييييددات عمييييي  البحيييييث  ركيييييز -6
 اآلل يييات تنييياو  دو  المراجعييي   تقر ييير إصيييدار بفتيييرة وعالقت يييا المحيييددات هيييذ  تفع ييي  فييي 

 محي  تكيو  قيد والتي  البحيث  أهيدا  تديد  التي  الحدود ف  إال الشركات لحوكم  األدر 
 أدر . أبحاث اهتما 

 :البحث تنظيم 2/5
 الريان  عيرض القسي   تنياو  :التيال  النحيو عمي  البحيث مي  تبقي  ميا تنظي    يت  سيو 
متغ يرات وفيروض  ف تضيم  الراليث القسي  أميا  البحيث بموضيوع المرتبطي  السيابق  لمدراسيات

وأد ييرا   تنيياو  القسيي  الدييامس ميي  البحييث  م دان يي ال الدراسيي  الدراسيي   ف مييا  تنيياو  القسيي  الرابيي 
  عرض لنتائج وتوص ات البحث.

 البحث: بموضوع المرتبطة السابقة الدراسات -3
 مجموعاات ثاثث إلاى البحاث بموضاوع المرتبطاة الساابقة الدراساات بتصنيف الباحث قام

 التالي: النحو عمى
 المراجع . تقر ر إصدار بفترة المرتبط  السابق  الدراسات 3/0
 الدادم  . المراجع  نشاط جودة بمحددات المرتبط  السابق  الدراسات 3/6
 إصيدار وفتيرة الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة بي    العالقي تناوليت التي  السيابق  الدراسات 3/3

 وتنقس  هذ  المجموع  إل  نوع   م  الدراسات: المراجع   تقر ر
 دراسات تناولت الربط ب   جودة المراجع  الدادم   وفترة إصدار تقر ر المراجع . -3/3/0
دة المراجعي  دراسات تناولت دور لجن  المراجع  ف  تفع   العالقي  بي   محيددات جيو  -3/3/6

 الدادم   وفترة اإلصدار.
 المراجعة: تقرير إصدار بفترة المرتبطة السابقة الدراسات 3/1

 إلي  Lag Report Audit or Delay Auditالديارج  المراجي  تقر ير إصيدار فتيرة تش ر
 هيذ  وتنيا  المراجعي   تقر ير إصدار وتار   لمشرك  المال   السن  ن ا   تار   ب   الزمن   الفترة
المصال  ف  الشرك   ح ث أشارت بعيض الدراسيات أ  هيذ   أصحاب م  داص اهتما  الفترة

 ,Chambers and Penman)الفترة قد تؤرر ف  رد فع  السو  ع  اإلفصياح عي  األربياح 
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  (Mande and Son, 2011)  وقيد  ترتيب عم  يا تغ  ير المراجي  الديارج  لمشيرك  (1984
وتوفر بعض الدراسات أدل  تجر ب   ع  أ  طو  فترة إصيدار تقر ير المراجي  الديارج   ترتيب 

فيييي  رد فعيييي  السييييو  عنييييد ق ييييا  الشييييرك  باإلفصيييياح عيييي  األربيييياح  Lukewarmعم يييي  فتييييور 
(Chambers and Penman , 1984; Kross and Schroeder, 1984)  كميا أ  

ع  الفترات الطب ع ي     one standard deviationز ادة فترة التقر ر بوحدة انحرا  مع ار  
 تعمي  بميد   قد  ترتب عم   إعادة إصدار القوائ  المال    وارتفياع احتميا  صيدور رأ  ميتحفظ

%  كميا أ  طيو  هيذ  الفتيرة 38-60قدرة الشرك  عم  االستمرار وهذا االحتميا   يزداد بنسيب  
 Carmichael et)بشك  غ ر طب ع  ارتبط ب  تغ  ر المراج  الدارج  ف  السنوات التال ي  

al., 2011). 
لمراجعيي  ا ونظييرا لمعواقييب التيي  تترتييب عميي  طييو  فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   حيياو  فكيير

بصيييورة مضيييطردة بحيييث العوامييي  التييي  تسييياه  فييي  طيييو  أو قصييير تمييي  الفتيييرة ومعظييي  تمييي  
 ,.Ashton et al)الدراسات تمت ف  الوال ات المتحيدة األمر ك ي   ومن يا عمي  سيب   المريا  

; Schwartz and Soo, 1996; Knechel and  Alali and Elder, 20141987; 
Payne, 2001; Ettredge et al., 2006; Lee et al., 2009) 

و مك  لمباحث تمد ص العوام  التي  تناولت يا تمي  الدراسيات وتيؤرر في  فتيرة إصيدار تقر ير 
المراجع  ف  ريالث مجموعيات  األولي  تيرتبط بالشيرك  محي  المراجعي   والران ي  تيرتبط بمكتيب 

المجموعييي  الرالرييي   المحاسيييب  والمراجعييي  القيييائ  عمييي  مراجعييي  التقيييار ر المال ييي  لمشيييرك   وأد يييرا  
 ترتبط بمحتو  اإلفصاح لمتقار ر المال  .

ف ما  تعم  بالمجموع  األول  ف ن ا تربط ب   فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  ومجموعي  مي  و 
مريي  حجيي  الشييرك    الدصييائص المرتبطيي  بالشييرك  محيي  المراجعيي  ومييد  تعقييد العمم ييات ب ييا

  وأدطييار عييدد الشييركات التابعيي   وجييود عمم ييات فيي  فييروع أجنب يي   وأتعيياب المراجيي  الدييارج 
المراجعيي  الناتجيي  عيي  تركييز الممك يي  ومؤشييرات الضييغوط المال يي   ز ييادة نسييب  الحسييابات ذات 

الميؤررة األدطار المرتفع  مر  حسابات المدزو  والعمال   أما المجموع  الران ي  مي  العوامي  
ف  طو  أو قصر فترة إصدار تقر ر المراجع  والت  ترتبط بمكتب المراجع  نجيد حجي  مكتيب 
المراجعيي   معييد  دورا  المييراجع   فيي  المكتييب  التدصييص القطيياع  لممكتييب فيي  صييناعات 

  Non-audit servicesمع نييي   ميييد  تقيييد   المكتيييب لديييدمات أدييير  ال تيييرتبط بالمراجعييي  
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وجيود  مري  رالر  تركز عم  مضمو  ومحتو  اإلفصاح ف  التقيار ر المال ي وأد را  المجموع  ال
هام  نسب ا  ف  نظ  الرقابي  الدادم ي   وجيود مؤشيرات قو ي  نحيو وجيود ممارسيات الغيش  رغرات

وعييد  دعيي  اإلدارة لمقيي   األدالق يي   وجييود معالجييات محاسييب   غ يير اعت اد يي  لييبعض العناصيير 
 ,.Rezaei and Mohd-Saleh, 2016; Su-ltana, et al)قبيي  ن ا يي  السيين  المال يي 

2015; Baldacchimo, et al., 2016; Hassan, 2016; Michele and Sellers, 
2017; Walker and Hay, 2013; Ab-ernathy, et al., 2014; Dao and 

Pham, 2014 ). 
وأحد التطورات الحد ر  الت  تناول يا فكير المراجعي  في  مجيا  فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  
هييو األدييذ فيي  االعتبييار دور األطييرا  المكونيي  لحوكميي  الشييركات وت ر رهييا عميي  فتييرة إصييدار 
تقر يير المراجعيي   ولقييد تنوعييت مسييارات البحييث فيي  هييذا المضييمار  ف حييد مسييارات البحييث ركييز 

ومييد  ت ر رهييا عميي  فتييرة إصييدار   الييذ   مكيي  أ  تمعبيي  لجنيي  المراجعيي   عميي  الييدور المحييور 
التقر يييير ميييي  دييييال  تنيييياو  بعييييض المتغ ييييرات مريييي  عييييدد اجتماعييييات لجنيييي  المراجعيييي  والدبييييرة 

 Mohamad-Nor et)المحاسيب   وغ ير المحاسيب   التي   تمتي  ب يا أعضيا  لجني  المراجعي 
al., 2010; Abernathy et al., 2011)  أدر لمبحث ركز عمي  اليدور اليذ   مكي   مسار

أ  تمعبيي  إدارة الشييرك  فيي  دفييض الفتييرة الزمن يي  إلصييدار تقر يير المراجعيي  وميي  تميي  الدراسييات 
(Knechel et al.,2012) ح ث أوضحت تمي  الدراسي  و تفي  مع يا الباحيث بي   ميد  قيوة  

اجعييي   مكييي  أ  ه كييي  الحوكمييي  ليييد  العم ييي  عمييي  مسيييتو  كييي  مييي  إدارة الشيييرك  ولجنييي  المر 
 ساعد ف  دفض مستو  التحر فات ال ام  نسب ا  ف  التقار ر المال ي  وبالتبع ي  دفيض مسيتو  
ادتبارات المراجع  الت   قو  ب ا فر   المراجع  الدارج    مما  ؤد  إلي  دفيض فتيرة إصيدار 

 تقر ر المراجع .
المراجعيي  كانعكيياس ولقييد ظ يير اتجييا  متنييام  ميي  الدراسييات  نظيير إليي  فتييرة إصييدار تقر يير 

لمعالقييي  بييي   نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  والمراجعييي  الدارج ييي   و نظييير هيييذا االتجيييا  إلييي  نشييياط 
 ,.Pizzini et al)المراجع  الدادم   ك حد المحددات المؤررة ف  فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  

2012; Abbott et al., 2012a,b)أرير   األمير اليذ  اسيترع  اهتميا  الباحيث نحيو دراسي  
 جودة المراجع  الدادم   عم  فترة إصدار تقر ر المراجع .
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 الداخمية: المراجعة نشاط جودة بمحددات المرتبطة السابقة الدراسات 3/2
 نظييير وج ييي  ديييال  مييي  إميييا الدادم ييي  المراجعييي  نشييياط جيييودة محيييددات الباحيييث  سيييتعرض

 مي  المراجعي   وأدب يات فكير نظير وج ي  مي  أو المراجعي   م ني  تنظ  الت  الم ن   المنظمات
 اسيييتدالص ب يييد  وذلييي  الدادم ييي   المراجعييي  نشييياط جيييودة لمحيييددات النسيييب   األهم ييي  تنييياو 

 التال : النحو عم  الباحث  تناول  ما وهذا لالدتبار  القابم  المستقم  المتغ رات مجموع 
 جودة نشاط المراجعة الداخمية من وجهة نظر المنظمات المهنية:3/2/1

 والدارج ي  الدادم ي  المراجعي  مي  لكي  الم ن ي  المعيا  ر حيددت قيدمسيتو  الم ني   فعمي  ال
والتي  تتطميب مي  المراجي  الديارج   نشاط المراجع  الدادم   جودة لضما  الضرور   العوام 

( 65) رقي  المراجعي  مع يار حيددح يث   أدذها ف  االعتبار عند تق    نشاط المراجع  الدادم ي 
حيال  وتوسي   لممع يار رقي  ) ( والصيادر عي  المع يد األمر كي  لممحاسيب   9الذ  ُ عيد تنقي   وا 

تحييييت عنيييوا  ااعتبييييارات المراجييي  الديييارج  بالنسييييب  لنشييياط المراجعيييي   0990 القيييانون    عيييا 
(  والت  تتطمب مي  المراجي  AICPA, SAS (65) 1991الدادم   عند مراجع  القوائ  المال   )

)مي  ديال  تق ي   كي  مي  المسيتو  التعم مي   Competenceج  تق ي   كي  مي  الكفيا ة الدار 
جيييرا ات  والشييي ادات الم ن ييي  التييي  حصييي  عم  يييا فر ييي  المراجعييي  الدادم ييي  بالشيييرك   بيييرامج وا 
وس اسيات المراجعي   الم يا  المحيددة والموزعي  عمي  الميراجع    اإلشيرا  عمي  ومتابعي  عمي  

تور ييي  أورا  العمييي  والتقيييار ر والتوصييي ات  وتق ييي   أدا  الميييراجع    المراجعييي  الدادم ييي   جيييودة
)ميييي  دييييال  تحد ييييد الج يييي  التيييي  ترفيييي  إل  ييييا تقييييار ر  Objectivityالييييدادم   (  الموضييييوع   

المراجعييي  الدادم ييي   والج ييي  المسيييئول  عييي  القيييرارات المتعمقييي  بنشييياط المراجعييي  الدادم ييي  مرييي  
سيات تضيم  الموضيوع  (  وجيودة العمي  اليذ   يت  الق يا  التع    وتحد يد األجيور  ووجيود س ا

)م  دال  بيرامج التيدر ب  ومجيا  أو نطيا  عمي   Quality of Work Performanceب  
 ,AICPA) المراجعييي  الدادم ييي   بيييرامج المراجعييي   أورا  العمييي   وتقيييار ر بنتيييائج أدا  العمييي (

1991, SAS No 65)  وبصورة مشاب    حيدد مع يد الميراجع   اليدادم    األمر كي  عوامي  
  اليذ  ركيز عمي  0011جودة نشاط المراجع  الدادم   ف  االستقال  )وهيذا ميا تناولي  المع يار

الوضيي  التنظ ميي  لممراجعيي  الدادم يي  بيي   تتبيي  رئيي س مجمييس اإلدارة أو العضييو المنتييدب ميي  
قر ر لمجنيي  المراجعيي  (  الموضييوع  )وهذا مييا تناوليي  المع ييار الناح يي  التنظ م يي   وأ  تقييو  بييالت

وبييذ   Proficiency  مي  ديال  عيد  االرتبيياط بي   م يا  مكميي  بمراجعت يا(  البراعي  0031
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  وركيييز عمييي  الحيييرص فييي  الق يييا  بم يييا  المراجعييي  0611العنا ييي  الم ن ييي  )و تناول يييا المع يييار
 (.IIA, 2003الدادم  ( )

والرقابي  عمي   المحاسيب اإلشيرا   ( الصيادر عي  مجميس5مراجع  رقي  ) شج  مع ار الو      
 Public Company Accounting Oversightالمحاسيييييب  فييييي  الشيييييركات العامييييي  

Board(PCAOB)   االعتماد عم  نشاط المراجع  الدادم    وذلي  إذا عم  المراج  الدارج
الدادم ييي  و جيييد المراجييي  الديييارج  تيييوافرت معيييا  ر محيييددة فييي  أنشيييط  وممارسيييات المراجعييي  

  وهييذ  المعييا  ر تتمريي  فيي  الكفييا ة الم ن يي   الموضييوع   وفعال يي  الكفييا ة فيي  االعتميياد عم  ييا
  وهيي  نفييس االعتبييارات التيي  نييص عم  ييا مع ييار المراجعيي  (POCAB, 2007) أدا  العميي 

(AICPA, SAS (65), 1991). 
أ  تقييييو  إدارة  6116عييييا   ( الصييييادر(SOXميييي  قييييانو   414كمييييا تتطمييييب الفقييييرة 

الشييرك  بتور يي   التق يي   والتقر يير عيي  فعال يي  نظييا  الرقابيي  الدادم يي  ضييم  التقييار ر المال يي  
المنشييورة  كمييا تتطمييب ميي  المراجيي  الدييارج  أ   قييو  بتق يي   رأ  اإلدارة فيي  نظييا  الرقابيي  

اجعيي  الدادم يي  الدادم يي   ومريي  هييذ  المتطمبييات قييد تييؤد  إليي  تييدع   الرقيي  فيي  نشيياط المر 
Sarbanes-Oxley)ك حيييييد مكونيييييات نظيييييا  الرقابييييي  الدادم ييييي  بالشيييييرك    Act, 2002)  

وبالتيييال  توقييي  الباحيييث باعتمييياد المراجييي  الديييارج  عم  يييا مميييا قيييد  ييينعكس عمييي  توق يييت 
 إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .

مع يار المراجعي  ( الت  تناولت أرير إصيدار Santanu, et., 2015وهذا ما أكدت  دراس  )
  6100حتييي  عييييا   6116( عمييي  توق يييت إصييييدار تقر ييير المراجعييي  لمفتيييرة ميييي  عيييا  5رقييي  )

 6100حتي  عيا  6117ووجدت الدراس  اندفاض فترة إصدار تقر ر المراجع  لمفتيرة مي  عيا  
  وداصيي  بالنسييب  لمشييركات التيي  ال  وجييد ب ييا أوجيي  قصييور جوهر يي  فيي  6116مقارنيي  بعييا 

دادم يي   ولكيي   نتفيي  هييذا األريير فيي  ظيي  وجييود أوجيي  قصييور جوهر يي  فيي  نظييا  نظييا  الرقابيي  ال
 الرقاب  الدادم  .

وال  فوتنييا فيي  هييذا المقييا  اسييتطالع رأ  المعييا  ر المصيير   فيي  مجييا  تحد ييد العواميي  التيي  
عنيييد تق ييي   نشييياط المراجعيي  الدادم ييي   وهيييذا ميييا تناولييي     دييذها المراجييي  الديييارج  فييي  االعتبييار

( ا اسييتددا  عميي  المراجعيي  الدادم يي ا  و تطمييب هييذا المع ييار ميي  المراجيي  601رقيي  )المع ييار 
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الديييارج  أ    ديييذ فييي  اعتبيييار  عنيييد تق ييي   نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  بالشيييرك  مجموعييي  مييي  
 (6118  601العوام  الت  تتمر  ف : )معا  ر المراجع  المصر    المع ار 

الدادم يي  فيي  ال  كيي  التنظ ميي  لمشييرك  وتيي ر ر موقيي  أنشييط  المراجعيي  الوضااع التنظيمااي:  -
ذل  عمي  موضيوع ت ا  مي  األديذ في  االعتبيار المسيتو  اليذ  ترفي  إل ي  تقيار ر المراجعي  
الدادم    ودراس  أ  ق ود أو محياذ ر تفرضي ا اإلدارة عمي  أعميا  المراجعي  الدادم ي   وأ  

  الدييارج   وهيذا  ينعكس عميي   تمتي  المراجي  الييدادم  بحر ي  كاممي  فيي  االتصيا  بيالمراج
 استقال  وموضوع   نشاط المراجع  الدادم  .

طب عيي  وميد  الم يا  المكمفي  ب ييا المراجعي  الدادم ي   وميد  اسييتجاب  اإلدارة نطاا  العمال:  -
لتوصيي ات المراجعيي  الدادم يي   وك ف يي  تور يي  ذليي   وهييذا  يينعكس عميي  جييودة األدا  الم نيي  

 لممراجع  الدادم  .
و تنيياو  مسييتو  التييدر ب التقنيي  الكفييا ة التيي   تمتيي  ب ييا فر يي  المراجعيي  لفنيااة: الكفاااءة ا -

الدادم يي   وفحييص س اسييات التع يي   وتييدر ب المييوظف   ودبييرات   ومييؤهالت   الم ن يي   وهييذا 
  نعكس عم  المقدرة الم ن   لنشاط المراجع  الدادم  .

والفحيييص والتور ييي  ألعميييا  ميييا إذا كيييا  التدطييي ط واإلشيييرا   العناياااة المهنياااة الواجباااة: -
المراجعيي  الدادم يي   ييت  بصييورة مناسييب   ودراسيي  مييد  وجييود أدليي  لممراجعيي  وبييرامج لمعميي  
وأورا  العميي   هييذا عميي  المسييتو  الم نيي   وهييذا  يينعكس عميي  جييودة أدا  م ييا  المراجعيي  

 الدادم  .  
ادات التي    ديذها وح ث أ  المعا  ر المصر   تتف  م  المعا  ر الدول ي   ليذل  في   اإلرشي

المراجييي  الديييارج  فييي  االعتبيييار عنيييد تق ييي   نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   والسييياب  تناول يييا  هييي  
 ,International Auditing Standard (ISA))( 601) نفس ا الموجودة ف  المع ار اليدول 

No. 610, 2012)  وعمي  نفييس السيي ا  وباسييتددا  نفيس اإلرشييادات كانييت معييا  ر المراجعيي  
 Auditing Standards and Assuranceوالتوك يد االسيترال    ح يث أفيرزت لي  المع يار 

(ASA, No. 610, 2013)   والذ  ركز عم  الموضوع    نطا  العم   والكفيا ة الم ن ي  
  ول   وجد بي  تغ  ير جيوهر  عي  المعيا  ر Due Professional Careوبذ  العنا   الم ن   

 الدول  . 
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وممييا سييب    يير  الباحييث أ  المنظمييات الم ن يي  سييوا  كييا  المع ييد األمر كيي  لممييراجع   
الييييدادم    أو المنظمييييات األديييير  السيييياب  تناول ييييا  ركييييزت عميييي  مواصييييفات مييييددالت نشيييياط 

لييي   حيييد ميييا عمييي  مواصيييفات المراجعييي  الدادم ييي  )الدصيييائص الشدصييي   لممراجييي  اليييدادم ( وا 
العمم ييات التشييغ م   لممراجعيي  الدادم يي  )الموقيي  التنظ ميي  ودييط التقر يير مييرال(  وأهممييت بشييك  
واض  إمكان   اسيتددا  المراجي  الديارج  لكفيا ة وفاعم ي  مدرجيات نشياط المراجعي  الدادم ي   

 يييذ توصييي ات بمعنييي  النتيييائج القابمييي  لممالحظييي  كمدرجيييات لقسييي  المراجعييي  الدادم ييي  )ميييد  تنف
نشاط المراجعي  الدادم ي  ميرال (  وهيذا األمير قيد  كيو  مجيا  دصيب  مكي  االعتمياد عم ي  في  

 تق    نشاط المراجع  الدادم  . 
 المراجعة: جودة نشاط المراجعة الداخمية من وجهة نظر فكر 3/2/2

ة أما عم  مستو  فكير المراجعي   فمقيد تنوعيت مسيارات البحيث التي  تناوليت محيددات جيود
نشياط المراجعيي  الدادم يي   ح ييث ادتمفيت وج ييات نظيير البيياحر   حيو  تحد ييد معييا  ر تق يي   كيي  

التيي   الدراسييات ميي  سمسييم  أجر ييتولقييد   محييدد ميي  محييددات جييودة نشيياط المراجعيي  الدادم يي 
 عامي  كي  تق ي   في  الديارج  المراجي   سيتددم ا  المعيا  ر التي وتق ي   أهم ي  تحد يد إلي  أدت

وهي  الكفيا ة والموضيوع   ومجيا  العمي    نشياط المراجعي  الدادم ي  لجودة الرالث م  العوام 
 وهذا ما  تناول  الباحث عم  النحو التال : 

 المقدرة المهنية )الكفاءة( لمقائمين بالمراجعة الداخمية: 3/2/2/1
لألفييييراد القييييائم   عميييي  نشيييياط  Competenceأو  هييييذ  المحييييددات هييييو المقييييدرة الم ن يييي  

المراجع  الدادم   كنواح  شدص   ترتبط بالمراج  الدادم    بمعن  المعيا  ر المسيتددم  في  
  و طميي  عم  ييا الييبعض كفييا ة نشيياط Competenceتق يي   المقييدرة لنشيياط المراجعيي  الدادم يي  

الصييفات الشدصيي    المراجعيي  الدادم يي   و عميي  الباحييث ذليي  بيي   الكفييا ة تتنيياو  العالقيي  بيي  
لممراجييي  اليييدادم  )الميييددالت( فييي  عالقت يييا بالمدرجيييات  بمعنييي  أ  جيييودة نشييياط المراجعييي  
الدادم يي  كمدرجييات تكييو  إليي  حييد مييا داليي  لمييددالت النييواح  الشدصيي   المرتبطيي  بييالمراج  
الييدادم   ولييذا  فضيي  الباحييث أ   طميي  عم  ييا المقييدرة الم ن يي  كمييز ج ميي  الدبييرات والمسييتو  

 تعم م  والعمم  الت   تمت  ب ا أفراد المراجع  الدادم   لمق ا  بالم ا  المكمف   ب ا.ال
وتتمريييي  المحيييييددات الفرع يييي  لممقيييييدرة الم ن ييييي  لممراجيييي  اليييييدادم  فيييي  الدمف ييييي  التعم م ييييي    

الش ادات الم ن    برامج التدر ب الدادم   مد  تدع   الشرك  لمتدر ب المسيتمر  وجيود نظيا  
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ئول ات  مراجع  إجرا ات وأورا  العم   التدط ط لمعم   الدبيرة والمعرفي  بالشيرك    حدد المس
 . (Desai, et al., 2005)الدبرة والمعرف  ف  مجا  المراجع 

السيابق  المحيددة لمكفيا ة الم ن ي   ولقيد ادتمفيت أدب يات المراجعي  في  تحد يد أ  مي  العناصير 
ب   معرفي   Clark, et al., 1980) ح ث أشار تحت  أهم   م  وج   نظر المراج  الدارج  
جيرا ات الشيرك    عمي  الحكي في   أهم ي  األكرير المعيا  ر مي   عتبيرالمراجي  اليدادم  بعمم يات وا 

لي  وج ي  نظير أدير   ح يث  ير   (Brown, 1983  إال أ  )نشياط المراجعي  الدادم ي  جيودة
أ  تق    كفا ة نشياط المراجعي  الدادم ي   عتميد عمي  البيرامج التدر ب ي  والشي ادات الم ن ي  التي  

 (Messier and Schneider, 1988) حصي  عم  يا المراجي  اليدادم   و ضي   كي  مي  
بعييدا  آديير ب نيي  ميي  وج يي  نظيير المراجيي  الدييارج  تحتيي  الدبييرة فيي  مجييا  المراجعيي  الدادم يي  
عميي  قيييدر كب يير مييي  األهم يي  عنيييد تق يي   كفيييا ة نشيياط المراجعييي  الدادم يي   وبنيييا  عميي  دراسييي  
مسييح   عميي  مييد ر  المراجعيي  الدادم يي   المييد ر   المييال     وأعضييا  مجمييس اإلدارة  توصييمت 

إلي  أ  الحصيو  عمي  الشي ادات الم ن ي   (Gramling and Myers, 1997)دراس  ك  مي  
  كو  ل ا انعكاسات إ جاب   عم  كفا ة المراج  الدادم . CIAمر  

ولكييي  ك ييي  تيييؤرر المقيييدرة الم ن ييي  لمقيييائم   عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  عمييي  توق يييت 
اعيات ليد  المراجي  الدييارج  إصيدار تقر ير المراجعي  الدارج ي ؟  توقي  الباحيث  إذا تيوافرت قن

بارتفاع مستو  المقدرة الم ن   لمقائم   عم  نشاط المراجع  الدادم    ف ن ا قد تيؤرر في  ميد  
إمكان يييي  اعتميييياد المراجيييي  الدييييارج  عميييي  الم ييييا  التيييي  نفييييذها المييييراجع   الييييدادم    أو حتيييي  

شيراف   داصي  وأ  استددام   كمساعد   ل  ف  تنف يذ بعيض م يا  المراجعي  الدارج ي  تحيت إ
المعيا  ر الم ن ي  ال تمني  ذلي   وبالتيال  تيوف ر وقيت المراجي  الديارج  مميا  ينعكس عمي  فتييرة 

 إصدار تقر ر المراجع   كذل   توق  الباحث أ   كو  العكس صح  . 
 استقثل وموضوعية نشاط المراجعة الداخمية: 3/2/2/2

ميي  المحييددات الجوهر يي  التيي   عتمييد عم  ييا المراجيي  الدييارج  فيي  تق يي   أنشييط  المراجعيي  
الدادم ييييي  نجيييييد اسيييييتقال  وموضيييييوع   المراجعييييي  الدادم ييييي   ح يييييث تشيييييت  الديييييدمات الت ك د ييييي  
واالستشار   الت   وفرها نشياط المراجعي  ق مت يا والرقي  ف  يا مي  االفتيراض األسياس اليذ  تقيو  

  الييييذهن  واالسييييتقال  فيييي  الواقيييي   وفيييي  السيييينوات الحد ريييي  زادت أهم يييي  عم يييي  وهييييو االسييييتقال



 .......تقرٌر المراجع الخارجًإصدار  توقٌتالمراجعة الداخلٌة على أنشطة أثر جودة           د/عبد الحميد العيسوي محمود 

252 
 

اسييتقال  وموضييوع   نشيياط المراجعيي  الدادم يي   وكييا  الييداف  ورا  هييذ  األهم يي  أ  المراجعييي  
 الدادم   تعتبر الرك  الرك   أو حجر األساس ف  ممارسات حوكم  الشركات.

المراجع   الدادم    الذ  أصيب  مقبيوال   ولع  تعر   المراجع  الدادم   الصادر ع  مع د
ومتعار  عم    ألص  االستقال  والموضيوع   بالديدمات االستشيار   والت ك د ي  التي  تقيدم ا  
ح يييث عييير  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  ب ن يييا نشييياط استشيييار  وت ك يييد  مسيييتق  وموضيييوع   

اف ا  باالرتكياز إلي  مصم  إلضاف  ق م  وتحس   عمم ات الشيرك  ومسياعدت ا في  تحق ي  أهيد
 (.IIA, 1999مدد  منظ  لتق    وتحس   فعال   إدارة المداطر والرقاب  وعمم ات الحوكم  )

و فييير  قييياموس معيييا  ر المراجعييي  الدادم ييي  بييي   مف يييوم  االسيييتقال  والموضيييوع    ح يييث 
عيير  االسييتقال  ب نيي  تحييرر المراجيي  الييدادم  ميي  الظييرو  التيي  ت ييدد الموضييوع   أو مييا قييد 
 تطمبييي  تحق ييي  الموضيييوع    ومرييي  هيييذ  الت د يييدات  جيييب إدارت يييا عمييي  المسيييتو  الشدصييي   

دادم   كميا عير  الموضيوع   ب ن يا عيد  التح يز اليذهن  التي  والتنظ مي  لممراجي  الياليوظ ف  
تسييم  لممراجيي  الييدادم  ألدا  م ييا  االرتبيياط بطر قيي   عتقييد عييد  دضييوع  أل  ضييغوط تجعيي  

وهيييذا  التعر فيييا   قترحيييا  أ  الموضيييوع   هييي  حالييي  (  (IIA, 1999أحكامييي  تابعييي  ل دييير  
    ب    عم  بموضوع  . ج  الدادم ذهن    أما االستقال  ف و الوض  الذ   سم  لممرا

وتتطميييب معييييا  ر المراجعيييي  الدادم يييي  ف مييييا  تعميييي  بالموضييييوع   ميييي  المراجيييي  الييييدادم  أ  
 ميارس مسييتو  مرتفي  ميي  الموضيوع   الم ن يي  فيي  جمي   تق يي   وتوصي   المعمومييات المتعمقيي  

أ  نشياط   كيذل  تتطميب عيد  مشياركت  في  (IIA, 2009a)بالعمم   أو النشاط مح  الفحيص 
أو قبوليي  أ  شيي   قييد  ضييع  أو  ضيير أحكاميي  وأ   فصيي  عيي  كيي  الحقييائ  الجوهر يي  التيي  

 والت  قد تشو  التقر ر ع  األنشط  مح  الفحص. -إذا ل   ت  اإلفصاح عن ا – عمم ا 
ذا كا  مع يار المراجعي  الدادم ي  رقي  ) ( مي  معيا  ر الصيفات الصيادرة عي  مع يد 0001وا 

   أكييييد عميييي  االسييييتقال  والموضييييوع   ميييي  دييييال  قييييدرة مييييد ر المراجعيييي  المييييراجع   الييييدادم  
الدادم يييي  لموصييييو  المباشيييير وغ يييير المق ييييد لممسييييتو ات العم ييييا وأ   تمتيييي  هييييذا النشيييياط بوضيييي  

( تطمييب ميي  0061تنظ ميي   سييم  ليي  الق ييا  بمسييئول ت   فيي   مع ييار المراجعيي  الدادم يي  رقيي  )
عييارض المصييال   كييذل  تنيياو  مع ييار المراجعيي  المراجيي  الييدادم  أ   كييو  محا ييد و تجنييب ت

( اإلفصيييياح الكيييياف  إليييي  المسييييتو ات المالئميييي  عيييي  أ  شيييي    ضيييير 0031الدادم يييي  رقيييي  )
باسيييتقالل   وموضيييوع ات    و تطميييب عيييد  ق يييا  المراجييي  اليييدادم  بتق ييي   نشييياط  كيييو  مسيييئو  
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و  لمسييجالت  عني   تجنييب تعيارض المصييال  الشدصيي    حيدود المييوارد والمجييا   تق  يد الوصيي
 (.IIA, 2009a)أو األفراد والممتمكات 

ولقيييد قيييا  مع يييد الميييراجع   اليييدادم    بعمييي  إطيييار إرشييياد  عييي  االسيييتقال  والموضيييوع    
وعم  المستو  الشدص  تناو  الت د دات الت   مك  أ  تضر بموضيوع   المراجعي  الدادم ي  

اليدادم  سيوا  مي  ق بي  الشيرك   والت  تتمر  ف  الضغط االجتماع  الذ   تعيرض لي  المراجي 
المال ي  في  الشيرك    أو م  ق ب  أطرا  أدر   المصال  الشدص   والت  تنيتج عي  مسيتحقات 

أو أ   قو  المراج  اليدادم  بمراجعي  عمي  شيدص  كيو  مسيئو  عني  أو أ   كيو  لي  سيمط  
عميي  المراجيي  الييدادم   وتجنييب التح ييز الرقيياف  وأد ييرا  التح ييز المعرفيي  والنيياتج عيي  األفكييار 

 (.IIA, 2009b)المسبق  أو تبن  منظور فس ولوج  مع   ف  أدا  م ا  المراجع  الدادم   
 كمع يار( التقر ير عالقي ) نشاط المراجع  الدادم   و ستدد  عادة المراج  الدارج  استقال 

 Clark, et al., 1980; Brown, 1983; Messier) موضيوع ت ا تق ي   في  أهم ي  أكرير
and Schneider, 1988) ف  ح    ر  DeZoort, et al., 2001))  أن  م  وج ي  نظير

المراج  الدارج   في   موضيوع   نشياط المراجعي  الدادم ي  تتوقي  عمي  كي  مي  مجيا  عمي  
المراجعيييي  الدادم ييييي  )المراجعييييي  المال ييييي  أو تقيييييد   االستشيييييارات(  وه كييييي  المكافييييي ت )رابتييييي  أو 

م  ( تر  أ  محددات الموضوع   لممراجي  اليدادDesai, et al., 2005)متغ رة(  ولك  دراس  
تتمر  ف  أهم   توص ات المراجع  الدادم   لمشرك   إمكان ي  الوصيو  لمجني  المراجعي   القيدرة 
عمييي  إدضييياع أ  نشييياط فييي  الشيييرك  لممراجعييي   عيييد  تعيييارض الم يييا  المكمييي  ب يييا المراجييي  
اليدادم   المسييتو  الييذ   ييت  تقييد   التقييار ر ليي   المسييتو  الييذ  تقييد  ليي  نتييائج تقييار ر المراجعيي  

 م  .الداد
وأحيييد مسييييارات البحييييث األدييير  لمموضييييوع   واالسييييتقال  ركيييزت عميييي  الوضيييي  التنظ ميييي  
لممراجع  الدادم   وعالقت  بمجن  المراجع   فمك   تمك  المراج  الدادم  م  ممارسي  أنشيطت  
بطر ق  مستقم   ف جب أ   تمت  بوض  تنظ م  مع   ف  الشرك   ح يث أ  المراجي  اليدادم  

كموظيي  فيي  الشييرك  ومييا  تحمميي  ميي  مسييئول   لتقييد ر ورقابيي  القييرارات التيي  فيي  موقيي  فر ييد 
تتدييذها اإلدارة وتقييد   النصييائ  لييإلدارة بشيي   مييد  كفا يي  وفعال يي  الرقابيي  الدادم يي   وليي س ميي  

دار  .  المستغرب أ   واج  المراج  الدادم  ت د دات اجتماع   وا 
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حيييوكم  هيييا  فييي  التنسييي   واإلشيييرا  وفيي  السييينوات الحيييداث  أديييذت لجنييي  المراجعيي  دور 
عمييي  االتصييياالت بييي   اإلدارة والمراجييي  اليييدادم  والمراجييي  الديييارج   و تفييي  الباحيييث مييي  ميييا 

( بي   جيودة العالقي  بي   نشياط المراجعي  Gramling, et al., 2004توصيمت إل ي  دراسي  )
أنشييط  المراجعيي   الدادم يي  ولجنيي  المراجعيي  تسيياه  فيي  تييدع   وتييوف ر الب ئيي  المالئميي  لممارسيي 

الدادم يي   وبالتييال   نظيير إليي  لجنيي  المراجعيي  عميي  أن ييا ضييما  رئ سيي  لموضييوع   المراجيي  
الدادم   وجودة هذ  العالق  تتوق  عم  مجموع  م  العوام  من ا أ   كو  عم  األقي  أحيد 

الت أعضا  لجن  المراجع  ل  دبرة ف  مجا  المحاسب  والتمو   وعد  وجود ق يود عمي  المقياب
 ب   المراجع  الدادم   ولجن  المراجع  وأ  تكو  هذ  المقابالت داص .

وغالب يي  األبحيياث التيي  تناولييت الوضيي  التنظ ميي  لممراجعيي  الدادم يي   ركييزت عميي  عالقيي  
  وه  دراسات مسح   أو تجر ب   تت  عم  الميراجع   لجن  المراجع  بنشاط المراجع  الدادم  

( الت  تمت عم  مد ر  لجا  المراجعي  Carcello, et al., 2002  )الدادم     باسترنا  دراس
وتقييار ره  فيي  الشييركات األمر ك يي   ووجييدت الدراسيي  أ  محتييو  تقييار ر لجييا  المراجعيي  تعطيي  

% ميي  ع نيي  51أهم يي  أكبيير لممراجعيي  الدارج يي  مقارنيي  بالمراجعيي  الدادم يي   كمييا أ  أقيي  ميي  
 الدادم   وتعقد مع   مقابالت داص .الدراس  ترف  ل ا تقار ر المراجع  

 (Leung et al. 2004; Burnaby et al.,2007)وف  نفيس المسيار  أكيدت دراسيات 
ب   غالب   المستجوب   مي  ميد ر  المراجعي  الدادم ي   قوميو  بيالتقر ر لمجيا  المراجعي  و تياح 
 ل يييييي  إجييييييرا  مقييييييابالت داصيييييي   و سيييييي   الوصييييييو  لمجنيييييي  المراجعيييييي   كمييييييا ركييييييزت دراسيييييي 

(Christopher et al., 2009)  في  عالقتي   عم  العوام  الت  ت دد استقال  المراج  اليدادم
باإلدارة ولجن  المراجع   عم  ع ن  م  الشيركات االسيترال    ومي  العوامي  التي  ركيزت عم  يا 
وت دد اسيتقال  وموضيوع   المراجعي  الدادم ي  عيد  التقر ير اليوظ ف  إلي  لجني  المراجعي   كميا 

قال  أعضا  فر   المراجعي  أ   لجن  المراجع  ل ست ه  الج   الوح دة المسئول  ع  تع    وا 
 الدادم   وأد را  نقص الدبرة المحاسب   لد  أعضا  لجن  المراجع .

دراسييات أديير  ركييزت عميي  مكونييات لجنيي  المراجعيي  فيي  عالقت ييا بقييوة العالقيي  بيي   لجنيي  
المراجعيييي  ونشيييياط المراجعيييي  الدادم يييي   ففيييي  دراسيييي  مسييييح   لمييييد ر  المراجعيييي  الدادم يييي  فيييي  

بتقيد ر األرير المشيتر  لكي  مي   (Raghunandan et al., 2001)الشيركات األمر ك ي   قيا  
  ووجيييدت أ  اسيييتقال  لجنييي  عييي  وتفاعم يييا مييي  المراجعييي  الدادم ييي ودبيييرة لجنييي  المراج اسيييتقال 
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المراجعيي  وتضييم   المجنيي  عميي  األقيي  عضييوا  ذو دبييرة فيي  المحاسييب  والتمو يي   يينعكس عميي  
طو  مدة االجتماع ب   المراجع  الدادم   ولجن  المراجع  وكذل  تكرار المقيابالت مي  الميد ر 

 التنف ذ  لممراجع  الدادم  .
ل ييا وج يي  نظيير أديير  تعييارض مييا  (O’Leary and Stewart, 2007)راسيي  إال أ  د

سيييب   ح يييث تميييت عمييي  ع نييي  مييي  الميييراجع   اليييدادم    فييي  اسيييترال ا لفحيييص عمم ييي  اتدييياذ 
القييرارات ميي  الناح يي  األدالق يي   وأشييارت إليي  أ  وجييود لجنيي  مراجعيي  فعاليي   تيير  أرييرا  ضييع فا  

  . عم  إدرا  المراج  الدادم  ع  موضوع ت
تضييم   لجنيي  المراجعيي  فيي  القييرارات ومن ييا قييرار إقاليي  المييد ر التنف ييذ  الباحييث أ   ر و يي 

لممراجع  الدادم   هو مؤشر عم  استقال  المراج  الدادم  واليذ  مي  الممكي  أ   ركيز عم ي  
 ,Goodwin)المراجيي  الدييارج  عنييد اتديياذ قييرار االعتميياد  وهييذا كييا  محيي  اهتمييا  دراسيي  

ح ث أكدت عم  أ  تضم   لجن  المراجع  ف  مر  هيذ  القيرارات   عتبير دل ي  لي س  (2003
 فقط عم  استقال  المراج  الدادم   ب  أ ضا  دل   عم  استقال  لجن  المراجع .

      ( بتحم يييي  إدرا  مييييد ر  االئتمييييا James, 2003وفيييي  سيييي ا  مماريييي   قامييييت دراسيييي  )
درة المراجعيي  الدادم يي  فيي  منيي  غييش القييوائ  المال يي   في  البنييو  عيي  أريير ه كيي  التقر يير عميي  قي

ووجيدت الدراسي  أ  نشياط المراجعي  الدادم ي  التيي  تقيد  تقار رهيا إلدارة الشيرك  تكيو  أقي  قييدرة 
عم  من  اكتشا  غش التقار ر المال   مقارن  بمر مت يا التي  تقيد  تقار رهيا إلي  لجني  المراجعي  

 مباشرة. 
ترك ييز االنتبييا  إليي  طب عيي  العالقيي  بيي   اإلدارة ونشيياط المراجعيي  وحاولييت بعييض الدراسييات 
عميي  اسييتقال  المراجيي  الييدادم  وأريير ذليي  عميي  قييرار االعتميياد  الدادم يي  وانعكيياس هييذ  األميير

لممراجيي  الدييارج   إال أ  هييذا االتجييا  البحريي  ليي   مقيي  االهتمييا  الكيياف  نظييرا  لنييدرة األبحيياث  
ميدد  دراسي  الحالي  عمي  دميس  (Sarens and de Beelde, 2006)فمقيد ن جيت دراسي  

شييركات بمج ك يي   الستكشييا  طب عيي  العالقيي  بيي   اإلدارة ونشيياط المراجعيي  الدادم يي   ووجييدت 
الدراسيييي  أ  تيييييدع   اإلدارة العم ييييا فييييي  الشييييرك  لنشييييياط المراجعيييي  الدادم ييييي  ُ ضييييع  اسيييييتقال  

ني  المراجعي   كميا أ  توقعيات اإلدارة وموضوع   المراجع  الدادم    ب  و ضيع  عالقت يا بمج
 ,.Christopher et al)تؤرر ف  سمو  المراج  اليدادم   وفي  نفيس السي ا   وجيدت دراسي  

أ  مي  العواميي  التيي  ت ييدد موضييوع   واسيتقال  المراجيي  الييدادم  طب عيي  العالقيي  ميي   (2009
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لمراجعيي  الدادم يي   اإلدارة العم ييا  وكييذل  تضييم   المييد ر المييال  فيي  وضيي  دطييط وموازنييات ا
( بي   العالقي  الور قي  Van Peursem, 2004و تفي  الباحيث مي  ميا توصيمت إل ي  دراسي  )

دارة الشيييرك  تضييي  اسيييتقال   Close Relationshipوالوط يييدة  بييي   المراجعييي  الدادم ييي  وا 
المراجي  الييدادم  فيي  دطيير  بيي  وأ  المشيياركو  فيي  هييذ  الدراسيي   ييرو  أن يي   حيياولو  تحق يي  

  ف  المصيال  المتضيارب  بي   الميد ر   وميا تتطمبي  م ني  المراجعي  الدادم ي   ولكي  في  التواز 
كر ر م  األح ا  تكو  مصال  اإلدارة ه  األكرر أهم    وهيو ميا  تير  أريرا  سيمب ا  عمي  قيرار 

 االعتماد. 
وأد را  ف ما  تعم  بالموضوع    تؤكد بعيض الدراسيات عمي  انعكياس الديدمات االستشيار   

لتيي  تقييدم ا نشيياط المراجعيي  الدادم يي  عميي  موضييوع ات   واسييتقالل    ح ييث  تفيي  الباحييث ميي  ا
( ب ن  عم  الرغ  م  المناف  الت  قد تعود عم  الشيرك  Schneider, 2003ما توص  إل   )

م  جرا  هذا األمر  إال أ  النت ج  المباشرة لتضم   المراج  الدادم  ف  النشياط االستشيار  
  فيي  الحييوافز والمكافيي ت وميين  ممك يي  األسيي    وقييد تيي  ت ك ييد هييذ  الممارسيي  ميي  هيي  مشيياركت

DeZoort et al., 2001; Dickins and O’Reilly)دراسيات أدير   ح يث   (2009 , 
متاحييي  لمميييراجع   اليييدادم   فييي  شيييركات    وتمييي  الحيييوافز  أكيييدتا عمييي  أ  المكافييي ت والحيييوافز

وغ رهييييييا تعتمييييييد عميييييي  األدا  العييييييا  لمشييييييرك   وأدا  قسيييييي  المراجعيييييي  الدادم يييييي  وكييييييذل  األدا  
الشدص   و ر  المستجوب   أ  مر  هذ  األجيور المتغ يرة تمري  ت د يدا  لموضيوع   واسيتقال  

 المراج  الدادم .
عالقي  طرد ي  بي   مسيتو  اسيتقال  وموضيوع   المراجعي   ومما سب    توق  الباحث وجود

مكان ييي  اعتميياد المراجييي  الدييارج  عمييي  الم ييا  التييي  نفييذها المراجييي  الييدادم   كميييا  الدادم يي  وا 
 توق  الباحث وجود عالق  عكس   ب   مسيتو  اسيتقال  وموضيوع   المراجعي  الدادم ي  والفتيرة 

ارج ييي  )فتيييرة إصيييدار تقر ييير المراجعييي  الدارج ييي (  الزمن ييي  الالزمييي  إلنجييياز م يييا  المراجعييي  الد
بمعنيي  أنيي   مكيي  النظيير إليي  قييرار المراجيي  الدييارج  باالعتميياد عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  
كمتغ ييير وسييي ط  تييي رر بمسيييتو  االسيييتقال  والموضيييوع   لممراجعييي  الدادم ييي  و يييؤرر فييي  الفتيييرة 

 الزمن   الالزم  إلنجاز م ا  المراجع  الدارج  . 
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 جودة تنفيذ مهام المراجعة الداخمية: 3/2/2/3
 (Clark, et al. 1980)أشيار  نشياط المراجعي  الدادم ي   م يا  أدا  بجيودة  تعمي  وف ميا

نشياط  عمي  جيودة أدا  تق ي   في  الديارج  المراجي   سيتددم  اليذ  األساسي  المع يار أ  إلي 
 Brown, 1983))   ووجيدالدادم ي  لنشياط المراجعي  العم يا اإلدارة دعي  هيو المراجعي  الدادم ي 

 عي  رضيائ  ميد  عمي  نشياط المراجعي  الدادم ي   عتميد عمي  ألدا  الدارج  المراج  تق    أ 
 وأ   نشاط المراجع  الدادم   عم  عم  واإلشرا  المطبق   المتابع  إجرا ات الساب   اأدائ 
 أهم ي  العوامي  أكرير تعتبير اليدادم  وموضيوع   المراجي  الدادم ي  المراجعي  عمي  أدا  جيودة
 بي   جيوهر  تفاعي  أ  وجيود عي  تكشي  الدراسي  ولي  الراليث  المركيز  في الكفيا ة  م  ميا
 .الرالث العوام 

 كانت الرقي  إذا ما (Krishnamoorthy, 2001) ادتبر التحم م   الدراسات مجا  وف 
عمي  نشياط المراجعي   ألدا  الديارج  المراجي  تق ي   عمي  تؤرر الدادم   المراجع  إجرا ات  ف

نشياط المراجعي   وموضيوع   كفيا ة مسيتو  عمي   توقي  التق ي   هيذا كيا  إذا وميا الدادم ي  
 الدادم ي  المراجعي  إجرا ات ف  تكو  الرق  عندما أن  إل  الدراس  هذ  نتائج أشارت  الدادم  

  المراجعي  الدادم ي نشاط  وموضوع   كفا ةمستو   عم   توق  ال األدا  تق    فا  مندفض  
  توقي  األدا  تق ي   فيا   مرتفعي  الدادم ي  إجيرا ات المراجعي  في  الرق  كانت إذا أن  ح   ف 

 ,Desai)  و تف  الباحث م   دراس  نشاط المراجع  الدادم   وموضوع   كفا ة مقا  س عم 
et al., 2005 )  المسيئول ات  مراجعي  وجود نظا   عر  ب   محددات جودة العم  تتمر  ف

اإلجيييرا ات وأورا  العمييي   التدطييي ط لمعمييي   الوقيييت المنقضييي  فييي  عمم يييات المراجعييي   عيييدد 
األنشييط  التيي  تيي  فحصيي ا  مييد  إمكان يي  اسييتددا  أسييموب الع نييات  التور يي  الكميي  والنييوع  

 .(6118ألورا  العم   جودة تقار ر المراجع  الدادم   وهذا ما أكدت عم   دراس  )ع س   
تقيد ر جيودة المراجعي  الدادم ي  ك حيد   (Akinteye, et al., 2015)ولقيد حاوليت دراسي  

أركيييا  حوكمييي  الشيييركات وذلييي  عمييي  ع نييي  مييي  الشيييركات المسيييجم  أو المدرجييي  فييي  بورصييي  
ن ج ر يا  وتمرمييت محييددات جييودة المراجعيي  الدادم يي  التيي  تيي  تناول ييا لق يياس ت ر رهييا عميي  جييودة 

مييد ر المراجعيي  الدادم يي   المراجعيي  الدادم يي  فيي  كفييا ة القييائم   عميي  المراجعيي  الدادم يي   دبييرة
ف  مجا  المحاسب  والمراجع   والشي ادات الم ن ي  الحاصي  عم  يا  والتيدر ب المسيتمر  حجي  
نشاط المراجع  الدادم    االستقال   العالق  ب   المراجع   الدادم    ولجني  المراجعي   وميد  



 .......تقرٌر المراجع الخارجًإصدار  توقٌتالمراجعة الداخلٌة على أنشطة أثر جودة           د/عبد الحميد العيسوي محمود 

258 
 

اسيي  فيي  أ  كيي  المتغ ييرات ترك ييز المراجعيي  الدادم يي  عميي  النييواح  المال يي   وتمرمييت نتييائج الدر 
التيي  تيي  تناول ييا تعتبيير جوهر يي  فيي  تحد ييد جييودة المراجعيي  الدادم يي   وأ  تييوافر هييذ  المحييددات 
 ز يييد مييي  فعال ييي  حوكمييي  الشيييركات الن ج ر ييي   داصييي  أ  الدراسييي  وجيييدت ارتفييياع المؤشيييرات 

جم  فيي  ن ج ر ييا  المتعمقيي  بجييودة المراجعيي  الدادم يي  والتيي  تناولت ييا الدراسيي  فيي  الشييركات المسيي
و رو  أ  تم  المعمومات ذات ق م  لمقائم   عمي  تنظي   الم ني  والممارسي   والمسيترمر   في  

م  الدراس  السابق   وتؤكد عمي  أهم ي  العالقي   (Chambers, 2014)ن ج ر ا  وتتف  دراس  
اجعيييي  بيييي   المييييد ر التنف ييييذ  لممراجعيييي  الدادم يييي  ولجنيييي  المراجعيييي  ك حييييد محييييددات جييييودة المر 

الدادم ييي   وكيييذل  عمييي  أهم ييي  متطمبيييات المعيييا  ر الدول ييي  لممارسييي  م نييي  المراجعييي  الدادم ييي   
والتيي  تتطمييب وجييود برنييامج لتحسيي   وت ك ييد الجييودة  تقييد ر جييودة المراجعيي  الدادم يي  بصيييورة 
دور    وأ   ت  هذا التقد ر م  ج ي  دارج ي   والتقر ير عي  نتيائج هيذا التقيد ر لميد ر  الشيرك  

 لجن  المراجع .و 
وميي  دييال  عييرض فكيير المراجعيي  السيياب  فيي  مجييا  جييودة تنف ييذ م ييا  المراجعيي  الدادم يي   
فيي   الباحييث  توقيي  وجييود عالقيي  بيي   جييودة تنف ييذ الم ييا  المكميي  ب ييا المراجيي  الييدادم  والفتييرة 

 الزمن   الالزم  لتنف ذ إجرا ات المراجع  الدارج  .
سييييات المحاسييييب   ادتمفييييت حييييو  تحد ييييد المعييييا  ر التيييي  و يييير  الباحييييث أنيييي  إذا كانييييت الدرا

 سيتددم ا المراجي  الديارج  فيي  تق ي   كي  محييدد مي  محيددات نشيياط المراجعي  الدادم ي   فمقييد 
زاد الدييييال  ُعمقييييا  عنييييد تنيييياو  األهم يييي  النسييييب   لتميييي  المحييييددات ميييي  وج يييي  نظيييير المراجيييي  

ارج  باالعتمياد عمي  نشياط المراجعي    وهذا  ؤكد الطب عي  المعقيدة لقيرار المراجي  الديالدارج 
الدادم    وبالتيال  ت ر رهيا عمي  طب عي  الم يا  التي   قيو  ب يا الميراجع   اليدادم    لتيوف ر ج يد 

 المراج  الدارج  والتبك ر ف  إصدار تقر ر المراجع .
األمر الذ   سو  الباحث نحو التوق  ب   محددات جودة نشياط المراجعي  الدادم ي  السياب  

ل يا قييد تييؤرر فيي  قييرار المراجيي  الديارج  باالعتميياد أو عييد  االعتميياد عميي  نشيياط المراجعيي  تناو 
الدادم ييي  فييي  م مييي  ميييا أو فييي  كييي  الم يييا   وأ  هيييذا القيييرار باالعتمييياد مييي  عدمييي  هيييو عمم ييي  
موقف يي   قييدرها المراجيي  الدييارج  لكيي  حاليي  عميي  حييدة فيي  ضييو  المقييدرة الم ن يي  وموضييوع   

لييدادم  وجييودة أدا  م ييا  المراجعيي  الدادم يي   والتيي  قييد تييؤرر عميي  الوقييت واسييتقال  المراجيي  ا
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اليييالز  إلنجييياز م يييا  المراجعييي  الدارج ييي   وهيييو ميييا قيييد  تييير  أريييرا  عمييي  توق يييت إصيييدار تقر ييير 
 المراجع  الدارج  .

 وفتاارة الداخميااة المراجعااة جااودة بااين العثقااة تناولاات التااي السااابقة الدراسااات 3/3
 اجعة:المر  تقرير إصدار
 تقر ير إصيدار وفتيرة الدادم ي  المراجعي  نشياط محيددات بي   اليربط الدراسيات بعيض حاوليت
 فتييرة عمي  وتيي ر ر  المحيدد نيوع ح ييث مي  الدراسيات هييذ  نتيائج ادتمفيت ولقييد الديارج   المراجي 
 تفع ييي  فييي  المراجعييي  لجنييي  دور الدراسيييات مييي  بعيييض تناوليييت كميييا المراجعييي   تقر ييير إصيييدار
  تنياو   مي  وف ميا المراجعي   تقر ير إصيدار وفترة الدادم   المراجع  ودةج محددات ب   العالق 
   الدراسات: تم  م  النوع   كال الباحث

دراسااات تناولاات الااربط بااين جااودة المراجعااة الداخميااة وفتاارة إصاادار تقرياار  3/3/1
 المراجعة:

 :(Ettredbe, et al., 2006)دراسة  3/3/1/1
تركيييز هيييذ  الدراسييي  عمييي  أحيييد أبعييياد فتيييرة إصيييدار تقر ييير المراجعييي   ح يييث قيييد  يييؤد   

اإللتييزا  بالمعييا  ر الم ن يي  أو المتطمبييات القانون يي  إليي  التيي ر ر عميي  طييو  أو قصيير فتييرة تقر يير 
مي  قيانو  السياربنز األمر كي   414المراجع   وبالتال  تتناو  هذ  الدراس  أرير االلتيزا  بيالفقرة 

(SOX)  مجا  تق    جودة الرقاب  الدادم   عم  فترة إصدار تقر ر المراجع . ف 
و عتمييد الجانييب التطب قيي  فيي  هييذ  الدراسيي  عميي  المعمومييات التيي   ييت  اإلفصيياح عن ييا فيي      

( وهو األمير اليذ   قودنيا نحيو K-10التقار ر الت  تتطمب ا بورص  األورا  المال   األمر ك   )
 اس .الرق  ف  نتائج هذ  الدر 

وميي  النتييائج التيي  توصييمت ل ييا الدراسيي  أنيي  عنييدما  فصيي  تقييد ر المراجيي  الدييارج  لجييودة     
نظيي  الرقابيي  الدادم يي  عيي  وجييود قصييور جييوهر  فيي  هييذ  اليينظ   ييرتبط ب ييا طييو  فتييرة إصييدار 
تقر ر المراجعي   كميا أ  نيوع القصيور )كوني   يرتبط بمشياك  رقاب ي  تتعمي  بياألفراد  العمم يات  

 ا ات  والفص  ب   الم ا  والواجبات(  رتبط ب  طو  فترة إصدار تقر ر المراجع .اإلجر 
 :(Hajiha and Rafiee, 2011)دراسة   3/3/1/2

تناولت هذ  الدراس  أرر جودة نشاط المراجع  الدادم   عمي  فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  
شرك  مق دة في  بورصي  ط يرا   وفي  هيذ  الشيركات  قيو  نشياط المراجعي   57عم  ع ن  م  
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الدادم يي  بييالتقر ر لمجمييس اإلدارة أو لجنيي  المراجعيي   وميي  المقييا  س التيي  تيي  توظ ف ييا لق يياس 
راجعييي  الدادم ييي  فييي  تمييي  الدراسييي  موضيييوع   وكفيييا ة وحجييي  نشييياط المراجعييي  جيييودة نشييياط الم

 الدادم  .
وتمرمييييت النتييييائج التيييي  توصييييمت ل ييييا الدراسيييي  فيييي  وجييييود تيييي ر ر جييييوهر  لكيييي  ميييي  كفييييا ة 
وموضييوع   نشيياط المراجعيي  الدادم يي  عميي  فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   ولكيي  ليي   ييؤرر حجيي  

 إصدار تقر ر المراجع .  نشاط المراجع  الدادم   عم  فترة
 (:Al-Shetwi, et al., 2011دراسة ) 3/3/1/3

ت يد  هيذ  الدراسي  إلي  تنياو  العالقي  بي   جيودة نشياط المراجعي  الدادم ي  كمحيور رئ سي  
فييي  حوكمييي  الشيييركات وجيييودة التقيييار ر المال ييي  فييي  الشيييركات السيييعود   المسيييجم  فييي  بورصييي  

 األورا  المال   السعود  .
اس  أ  ت ر ر جودة نشاط المراجع  الدادم   عمي  جيودة القيوائ  المال ي   كيو  دالي  وتر  الدر 

وتيي  الحصييو  عميي  المعمومييات   لممقييدرة الم ن يي  واالسييتقال  ومجييا  عميي  المراجعيي  الدادم يي 
الرئ س   والرانو   الالزم  إلجرا  الدراس  الم دان   مي  ديال  قيوائ  االستقصيا  والمقيابالت مي  

 الدادم    والدارج   . المراجع  
وتوض  النتائج ضع  العالق  ب   جودة نشاط المراجعي  الدادم ي  وجيودة التقيار ر المال ي   
وأرجييي  البييياحرو  هيييذا الضيييع  إلييي  نيييدرة اسيييتددا  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  دادييي  الشيييركات 

 د .لتدع   هد  الرق  ف  القوائ  المال   الصادرة ع  الشركات ف  سو  الما  السعو 
 :(Abbott, et al., 2012a) دراسة 3/3/1/4

تناولت هذ  الدراس  أرير المسياعدة التي   قيدم ا نشياط المراجعي  الدادم ي  لممراجي  الديارج  
ميد ر مراجعي   034عم  فترة إصدار تقر ر المراجع   م  دال  قيوائ  استقصيا  مطبقي  عمي  

 دادم  .
وم  النتائج الت  توصمت ل ا الدراس  أن   وجد عالق  عكس   بي   المسياهم  أو المسياعدة 
الت   قدم ا نشياط المراجعي  الدادم ي  وفتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  بصيورة عامي   وعمي  وجي  
التحد ييد عنييدما  قييد  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  مسيياعدة لممراجيي  الدييارج  فيي  مراجعيي  التقييار ر 

 6.5%  تيندفض فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  الدارج ي  بمقيدار 75-%65ف  حيدود المال   
  و . 
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 (:Gras-Gil, et al., 2012دراسة ) 3/3/1/5
ت د  هيذ  الدراسي  إلي  دراسي  العالقي  بي   جيودة نشياط المراجعي  الدادم ي  وجيودة التقيار ر 

و  بي   الميراجع   اليدادم    المال   ف  قطاع البنو  األسيبان    مي  ديال  الترك يز عمي  التعيا
 والدارج    وانعكاس ذل  عم  جودة التقار ر المال  .

وتميييت الدراسييي  التطب ق ييي  مييي  ديييال  قائمييي  استقصيييا  تييي  إرسيييال ا إلييي  ميييد ر  المراجعييي  
الدادم   ف  البنو  مح  الع ن   وم  النتائج الت  توصيمت ل يا الدراسي  أ  البنيو  التي  تتم يز 

ائ  المال يي  ل ييا  تتصيي  بوجييود تعيياو  بيي   المييراجع   الييدادم    والدييارج    بارتفيياع جييودة القييو 
ف  مجا  مراجع  القيوائ  المال ي  ل يذ  البنيو   كميا أ  تضيم   الميراجع   اليدادم   في  مجيا  

 فحص والمراجع  الدارج   لمقوائ  المال    ؤد  إل  ز ادة جودة التقار ر المال   السنو  .
التنسييي   بييي   المراجعييي  الدادم ييي  والمراجييي  الديييارج   ترتيييب عم ييي   كميييا ا  ز يييادة مسيييتو 

المال    وهذ  النت ج  تصيب  جم ي  عنيدما تتيزام  المسياعدة التي   اندفاض فترة إصدار التقار ر
 ز ادة مستو  التنس   ب   المراجع  الدادم   والدارج  . م تقدم ا المراجع  الدادم   

إصيييدار تقر ييير المراجعييي  النييياتج عييي  المسييياعدة التييي   وأد يييرا  مسيييتو  االندفييياض فييي  فتيييرة
 قدم ا نشاط المراجع  الدادم    كو  أكرر وضوحا  عندما تقو  الشرك  بز ادة االسيترمارات في  

 جودة المراجع  الدادم  .
 (:Astuti, Sri and Kusharyanti, 2013دراسة ) 3/3/1/6

عيي  الدادم يي  )فيي  ضييو  محييددات تناولييت هييذ  الدراسيي  العالقيي  بيي   كيي  ميي  جييودة المراج
الكفا ة والموضيوع   وحجي  نشياط المراجعي  الدادم ي ( والمسياهم  التي   قيدم ا نشياط المراجعي  
الدادم ي  وفتيرة إصيدار تقر يير المراجعي  عمي  الشيركات المسييجم  في  بورصي  اندون سي ا لييألورا  

 المال  .
كيي  مييي  جييودة المراجعييي   وميي  النتييائج التييي  توصييمت ل ييا الدراسييي  عييد  وجييود عالقييي  بيي  

الدادم   والمساهم  الت   قدم ا نشياط المراجعي  الدادم ي  وفتيرة إصيدار تقر ير المراجعي   ح يث 
تي  ق يياس جييودة المراجعيي  الدادم يي  فيي  ضييو  اسييتقال  العييامم   بالمراجعيي  الدادم يي  سييوا  كييانوا 

 تابع   لمد ر الشرك  أو لجن  المراجع .
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 :(Wan-Hussin and Bamahros, 2013)دراسة  3/3/1/7
هيييدفت هيييذ  الدراسييي  إلييي  اليييربط بييي   نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  وفتيييرة إصيييدار تقر ييير المراجعييي  
بصييف  عاميي   وعميي  وجيي  الدصييوص تتنيياو  أريير االسييترمارات فيي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  

مي  الشيركات في   ونوع مصدر المراجع  الدادم   عم  فترة إصدار تقر ر المراجع  عمي  ع ني 
 مال ز ا.

ومييي  النتيييائج التييي  توصيييمت ل يييا الدارسييي  وجيييود عالقييي  سيييمب   بييي   حجييي  االسيييترمارات فييي  
نشاط المراجع  الدادم   وفترة إصدار تقر ر المراجع   بمعن  أني  كمميا زاد إنفيا  الشيرك  عمي  

 نشاط المراجع  الدادم   كمما اندفضت فترة إصدار تقر ر المراجع .
جيييد الدراسييي  أدلييي  عمييي  وجيييود عالقييي  ذات داللييي  إحصيييائ   بييي   مصيييدر نشييياط كميييا لييي  ت

المراجعيي  الدادم يي  سييوا  كييا  دادميي  أو دييارج  وفتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   كمييا وجييدت 
الدراس  أ  اندفاض فترة إصدار تقر ر المراجع  ترتبط بز يادة مسيتو  اسيتقال  لجني  المراجعي  

 لدارج .وطو  مدة التعاقد م  المراج  ا
 :,al., et (Pizzini (2015  دراسة 3/3/1/8

 مراجعييي  إنجييياز فييي  الدادم ييي  المراجعييي  نشييياط  معبييي  اليييذ  اليييدور الدراسييي  هيييذ  تناوليييت
تنيياو  كيي  ميي  محييددات جييودة المراجعيي  الدادم يي  والمسيياهم  التيي   دييال  ميي  المال يي   التقييار ر

تقييدم ا المراجعيي  الدادم يي  عميي  فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  عميي  قاعييدة ب انييات قييا  بجمع ييا 
 شرك  ف  الوال ات المتحدة األمر ك  . 606مع د المراجع   الدادم    لع ن  م  

اع جيييودة نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  تيييؤرر وتوضييي  النتيييائج أ  الشيييركات التييي  تتمتييي  بارتفييي
بصيورة جوهر ي  عمي  تدفي ض فتيرة إصيدار تقر يير المراجعي   وهيذ  العالقي  العكسي   بي   جييودة 
نشيياط المراجعيي  الدادم يي  وفتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  تتوقيي  فيي  المقييا  األو  عميي  كفييا ة 

 Quality of theirلمكمفي   ب يا العامم   بالمراجع  الدادم   فضال  ع  جيودة الق يا  بالم يا  ا
Fieldwork كميييا أ  االسيييترمار فييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  وموضيييوع ت  ارتبطيييا بصيييورة  

عكسيي   بفتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  ولكيي  كييا  التيي ر ر أقيي  ميي  العناصيير السييابق  )الكفييا ة  
 جودة الق ا  بالم ا (.

د إدرا  لممراجيي  الدييارج  بز ييادة جييودة وميي  النتييائج األديير  ل ييذ  الداسيي  أنيي  عنييدما  توليي
نشيياط المراجعيي  الدادم يي  ف نيي   عتمييد عميي  الم ييا  التيي  أنجزهييا نشيياط المراجعيي  الدادم يي  فييي  
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مجا  مراجع  التقار ر المال    وارتبط ب ا اندفاض فترة إصيدار تقر ير المراجعي   ولكي  عنيدما 
لدادم ي   مكني  فقيط اسيتددا  العيامم    تولد إدرا  لممراج  الدارج  باندفاض جودة المراجع  ا

ف  المراجع  الدادم   كمساعد   عم  نطا  ض   وتحت إشراف   بمعني  ارتفياع فتيرة إصيدار 
المراجع  نت ج  الندفاض جودة نشاط المراجع  الدادم    كما تؤرر فعال   لجيا  المراجعي  في  

 نوع المساهم  الت   قدم ا نشاط المراجع  الدادم  .
 (:Park, H. and Lee 2016) دراسة 3/3/1/9

 سيياعات وعيدد الدادم ي  المراجعيي  دصيائص بي   العالقيي  فحيص إلي  الدراسيي  هيذ  ت يد 
 الشييركات ميي  ع نيي  عميي  وذليي  الدارج يي   المراجعيي  لكفييا ة بييد   كمتغ يير الدارج يي  المراجعيي 
 .6103 حت  6119 م  لمفترة الكور  

 المراجعييي  فييي  العيييامم   عيييدد نسيييب  بييي   عالقييي  وجيييود فييي  الدراسييي  هيييذ  نتيييائج وتمرميييت
 زاد فكممييا الدارج يي   المراجعيي  سيياعات وعييدد الشييرك  فيي  العييامم   عييدد إجمييال  إليي  الدادم يي 

 وز ييادة المال يي  القييوائ  مراجعيي  فيي  مسيياهمت   زادت كممييا الدادم يي  المراجعيي  فيي  العييامم   عييدد
  سيتدد  الديارج  المراجي  أ  عمي  أدلي  الدراسي  وجيدت كميا الدارج    المراجع  عمم   كفا ة
 المراجعييييي  كفيييييا ة لتحسييييي   والقانون ييييي  المحاسيييييب   الدبيييييرات ذو  اليييييدادم    الميييييراجع   عمييييي 

 المراجعيي  إجييرا ات فيي  المسيياعدة فيي  الييدادم    المييراجع   اسييتددا  فاعم يي  وتييزداد الدارج يي  
 الدارج  . لممراجع  األول  االرتباط سنوات ف  داص  الدارج  

دراسات تناولت دور لجنة المراجعة في تفعيل العثقة بين محاددات جاودة المراجعاة  3/3/2
 الداخمية وفترة اإلصدار:

تمعيييب لجنييي  المراجعييي  دور حيييوكم  عمييي  قيييدر مييي  األهم ييي  لييي س فقيييط فييي  مجيييا  تيييدع   
 إستقال  وموضوع   المراجع   الدادم     ولك   مك  أ  تساه  ف  تفع   العالقي  بي   نشياط
المراجع  الدادم   والمراج  الدارج   بصورة قد  كو  ل ا انعكاسات ا عمي  فتيرة إصيدار تقر ير 

 المراج  الدارج   وهذا ما تعرضت ل  الدراسات التال  :
 :(Caramanis, et al., 2005)دراسة  3/3/2/1

تتنيياو  هييذ  الدراسيي  محييددات فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  لمشييركات المدرجيي  فيي  بورصيي  
أر نا  وتوصيمت الدراسي  إلي  مجموعي  مي  المحيددات ذات التي ر ر الجيوهر  عمي  فتيرة إصيدار 
تقر يييير المراجعيييي  والتيييي  تتمريييي  فيييي  نييييوع المراجيييي  الدييييارج  ارتباطييييا  بحجيييي  مكتييييب المحاسييييب  
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تيييييب مراجعييييي  محم ييييي  أو دول ييييي   وأتعييييياب المراجييييي  الديييييارج   وعيييييدد والمراجعييييي  وبكون يييييا مكا
المالحظيييات اليييواردة فييي  تقر ييير المراجعييي  ووجيييود معالجيييات محاسيييب   لبنيييود غ ييير عاد ييي  فييي  

 التقار ر المال  .
كميا اسيتنتجت الدراسي  اندفياض فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  لمكاتيب المحاسيب  والمراجعيي  

 لممكاتب الت  تتقاض  أتعاب مراجع  مرتفع .ذات الطب ع  الدول    وكذل  
 :(Afify, 2009)دراسة  3/3/2/2

تناولييت هييذ  الدراسيي  محييددات فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  فيي  مصيير فيي  ضييو  اإللتييزا  
بمبادئ وقواعد حوكم  الشيركات وذلي  عمي  ع ني  مي  الشيركات المدرجي  في  بورصي  األورا  

 شرك (. 85المال   ف  القاهرة واإلسكندر   )
 09وميي  النتييائج التيي  توصييمت ل ييا الدراسيي  تييراوح فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  بيي   حييد أدنيي  

 و   كما توض  نتائج تحم   االنحيدار لمع ني  أ  اسيتقال  رئي س مجميس  005 و  وحد أقص 
تيؤرر  Ownership Concentration اإلدارة ووجيود لجني  المراجعي  وتركيز ممك ي  الشيرك  

ر   عم  فترة إصدار تقر ر المراجع   كذل  المتغ رات الرقاب ي  الرالري  في  الدراسي  بصورة جوه
وهيي  حجيي  الشييرك  ونييوع الصييناع  ومييد  تحق يي  الشييرك  لألربيياح  ييؤرر بصييورة جوهر يي  عميي  

 فترة إصدار تقر ر المراجع .
 :(Walker and Hay, 2011)دراسة  3/3/2/3

  الددمات األدر  الت   قيدم ا المراجي  الديارج  هدفت هذ  الدراس  إل  تناو  العالق  ب 
وفتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   وذليي  عميي  ع نيي   Non-Audit Servicesلعم يي  المراجعيي  

 .6115-6114م  الشركات المسجم  ف  بورص  ن وزلندا دال  الفترة م  
   وميي  النتييائج التيي  توصييمت ل ييا الدراسيي  وجييود عالقيي  جوهر يي  ذات دالليي  إحصييائ   بيي

تقد   المراج  الدارج  لديدمات أدير  بديال  ديدمات المراجعي  الدارج ي  عمي  فتيرة إصيدار 
التقر ر  ح ث ارتبط بتم  الددمات قصر فترة إصدار تقر ر المراجع  ولك  ل س ديال  فتيرات 

نما ف  فترات الحق .  تقد   تم  الددمات وا 
 (:(Ika S. and Ghazali, 2011دراسة  3/3/2/4

الدراسيي  إليي  بحييث العالقيي  بيي   فعال يي  لجييا  المراجعيي  وفتييرة إصييدار التقييار ر هييدفت هييذ  
  وتمرمييت المتغ ييرات سيي ا المال يي  فيي  الشييركات المسييجم  فيي  بورصيي  األورا  المال يي  فيي  أندون
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التييي  تييي  االعتمييياد عم  يييا فييي  دراسييي  أرييير فاعم ييي  لجيييا  المراجعييي  فييي  ترك بييي  لجيييا  المراجعييي  
Composition يييييا متغ يييييرات ميييييد  اسيييييتقال  أعضيييييا  لجيييييا  المراجعييييي  والدبيييييرة والتييييي   مرم 

المحاسب   التي   تمتي  ب يا األعضيا   وميد  وجيود دل ي   حيدد المسيئول ات الممقياة عمي  عيات  
أعضييا  لجييا  المراجعيي   المييوارد المتاحيي  لمجييا  المراجعيي  والتيي  تيينعكس عميي  عييدد أعضييا  

عيي  عميي  العميي  التعيياون  لتحق يي  األهييدا  لجييا  المراجعيي   وأد ييرا  قييدرة أعضييا  لجييا  المراج
 المرجو  م  وجودها والمق اس البد   ل ا هو عدد مرات االنعقاد دال  العا .

وتيي  االعتميياد عميي  أربيي  متغ ييرات لرقاب يي  هيي  حجيي  الشييرك   واالسييتقرار المييال  ل ييا  ونييوع 
 المراج  الدارج  وأد را  نوع الصناع .
ليرغ  مي  ضيع  ه كي  حوكمي  الشيركات في  أندون سي ا  وتوض  نتائج الدراس   أن  عم  ا

إال أ  لجنيي  المراجعيي  الفعاليي  تمعييب دور محييور  فيي  دفييض فتييرة إعييداد ونشيير القييوائ  المال يي  
لمشييرك  وبالتييال  تدفيي ض وقييت إصييدار تقر يير المراجعيي   وبالتييال  توجييد عالقيي  جوهر يي  ذات 

  تناولت ييا الدراسيي  وفتييرة إعييداد ونشيير دالليي  إحصييائ   بيي   محييددات فعال يي  لجنيي  المراجعيي  التيي
 التقار ر المال  .

 (:Ismail, et al., 2012دراسة ) 3/3/2/5
تتنيياو  هييذ  الدراسيي  العواميي  التيي  تييؤرر فيي  فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  فيي  الشييركات      

المراجعيي  المال ز يي  بصييورة عاميي   وعميي  وجيي  التحد ييد تتنيياو  العالقيي  بيي   فتييرة إصييدار تقر يير 
وب   ك  م  رأ  المراج  الدارج   دصائص لجن  المراجع  )الستقال   عدد ميرات المقابمي  

 دال  السن  المال   والدبرة المال   ل ا(.
وتوضييي  نتيييائج الدراسييي  وجييييود عالقييي  ذات داللييي  إحصييييائ   بييي   نيييوع رأ  المراجيييي   

تقر يير المراجعيي  بييالطو  فيي   الدييارج  وفتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   ح ييث تتسيي  فتييرة إصييدار
حالييي  إصيييدار المراجييي  الديييارج  ليييرأ  غ ييير نظ ييي   كميييا تقتيييرح الدراسييي  أ  التيييزا  الشيييركات 
المال ز   بوجود لجا  المراجع   مر  نواح  شيكم   وال تعبير عي  مضيمو  وداللي  وجيود لجيا  

بي   دصيائص المراجع  وهو األمر الذ  انعكس عم  نتائج الدراس  بعد  وجود ت ر ر جوهر  
 لجا  المراجع  وفترة إصدار تقر ر المراجع .
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 :(Kogilavani and Noor, 2013)دراسة  3/3/2/6
تناوليت هيذ  الدراسي  العالقي  بي   محيددات حوكمي  الشيركات وفتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  
بصييورة عاميي   وعميي  وجيي  التحد ييد تتنييياو  العالقيي  بيي   اسييتقال  مجمييس اإلدارة  مييد  تركيييز 
الممك يي   ومحييددات فعال يي  لجييا  المراجعيي  )االسييتقال   الدبييرة المحاسييب    عييدد مييرات انعقيياد 
المجن   حج  لجن  المراجع (  واالسترمار ف  نشياط المراجعي  الدادم ي  وعالقيت   بفتيرة إصيدار 

 تقر ر المراجع  ف  الشركات المسجم  ف  بورص  مال ز ا.
وجيييود عالقييي  جوهر ييي  بييي   كييي  مييي  حجييي  لجنييي   ومييي  النتيييائج التييي  توصيييمت ل يييا الدراسييي 

المراجع   مد  تركز الممك    حج  الشرك  وقابم ت ا لتحق   األربياج كمتغ يرات مسيتقم   وفتيرة 
إصييييدار تقر يييير المراجعيييي   ب نمييييا  وجييييد متغ ييييرات أديييير  ال تربط ييييا عالقيييي  جوهر يييي  ميييي  فتييييرة 

 اإلصدار وه  استقال  ومرات انعقاد ودبرة لجن  المراجع .
 

 :(Bambang, et al., 2013)دراسة  3/3/2/7
تناولت هذ  الدراس  بصيورة عامي  العالقي  بي   محيددات حوكمي  الشيركات وفتيرة إصيدار       

تقر يير المراجعيي  فيي  الشييركات المسييجم  فيي  بورصيي  األورا  المال يي  فيي  أندون سيي ا دييال  الفتييرة 
د أعضيا  لجيا  المراجعي    وعم  وج  الدصوص تتنياو  العالقي  بي   عيد6100-6119م  

 ف  الشركات  ونسب  األعضا  المستقم   ف  مجمس اإلدارة   وفترة إصدار تقر ر المراجع .
ووجييييدت الدراسيييي  وجييييود عالقيييي  جوهر يييي  ذات دالليييي  إحصييييائ   بيييي   عييييدد أعضييييا  لجييييا  
  المراجع  وفتيرة إصيدار تقر ير المراجعي   أميا بياق  المتغ يرات األدير  فمي  تسيتد  الدراسي  عمي

 وجود ت ترر جوهر  ل ا عم  فترة إصدار تقر ر المراجع .
 :(Yadirichukwu and Ebimobowei,2013)دراسة  3/3/6/8

تناوليييت هيييذ  الدراسييي  أرييير محيييددات فعال ييي  لجنييي  المراجعييي  عمييي  فتيييرة إصيييدار التقيييار ر       
وعيييدد ميييرات  المال ييي   وتمرميييت المحيييددات التييي  تناولت يييا الدراسييي  فييي  اسيييتقال  لجنييي  المراجعييي 

المقابم  والدبرة المال   ألعضا  لجن  المراجعي  وأد يرا  حجي  لجني  المراجعي   وذلي  عمي  ع ني  
ميي  القييوائ  المال يي  المنشييورة لمشييركات المسييجم  فيي  بورصيي  األورا  المال يي  فيي  ن ج ر ييا دييال  

 .6100-6117الفترة م  عا  
وتمرمت النتائج الت  توصمت ل يا الدراسي  في  وجيود تي ر ر جيوهر  لكي  مي  اسيتقال  لجني      

المراجع  والدبرة المال   الت   تمت  ب ا أعضياؤها عمي  فتيرة إصيدار التقيار ر المال ي   ولي  تجيد 
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الدراسي  أريرا  جوهر يا  لكي  مي  عيدد ميرات المقابمي  لمجني  المراجعي  وكيذل  حجي  لجني  المراجعي  
 فترة إصدار التقار ر المال  . عم 

 (:Sari and Supadmi, 2014) دراسة 3/3/2/9
تناولت هذ  الدراس  العالقي  بي   جينس أعضيا  لجني  المراجعي  سيوا  كيانوا مي  اليذكور أو     

  وتفتيييرض الدراسيي  أنيي  كممييا زادت فتيييرة اإلنيياث وأريير ذليي  عميي  فتيييرة إصييدار تقر يير المراجعيي 
   ذلييي   عكيييس وجيييود مشييياك  تيييرتبط بيييالقوائ  المال ييي   مييي  نقيييص إصيييدار تقر ييير المراجعييي  فييي

 الشفاف   وضع  ه ك  حوكم  الشركات.
والجينس أحيد العناصير الشدصيي   التي  تيؤرر فيي  توج يات العمي  داديي  الشيرك   وبالتيال  هيي  
 ترتييب عميي  ادييتال  جيينس أعضييا  لجييا  المراجعيي  وجييود ادتالفييات فيي  األدا  تيينعكس عميي  

 ر المراجع .فترة إصدار تقر 
وميي  دييال  االعتميياد عميي  تحم يي  االنحييدار لع نيي  ميي  الشييركات المسييجم  فيي  البورصيي       

األندون س    استنتجت الدراس  وجود ادتالفات جوهر    لمتغ ر جنس أعضا  لجيا  المراجعي  
عميي  فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   وفيي  رأ  بيياحر  هييذ  الدراسيي  أ  هييذ  النتييائج تؤكييد نتييائج 

  بيي   أعضييا  لجييا  المراجعيي  ميي  اإلنيياث  قومييو  بيي دا  Gender Theoryنظر يي  الجيينس 
الم يييا  المكمفييي   ب يييا بصيييورة أفضييي  مييي  أعضيييا  لجيييا  المراجعييي  مييي  اليييذكور  ح يييث ارتيييبط 
اندفياض فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  ب عضيا  لجيا  المراجعي  مي  اإلنياث مقارني  باألعضييا  

 الذكور.
دة المراجعاااة الداخمياااة وتوقيااات تقريااار تحميااال فكااار المراجعاااة لمعثقاااة باااين جاااو  3/4

 المراجع الخارجي:
 تقر ير إصيدار فترة مجا  ف  الساب  المراجع  فكر عم  الباحث ب ا قا  الت  اإلطالل  إ     

العوامي  الميؤررة عمي  فتيرة إصيدار تقر ير   تب   من ا أ  محاول  تف ي  طب عي  الدارج  المراج 
  لق يت وال تيزا  تمقي  اهتمامييا  متزا يدا   كميا أني   مكيي  القيو  أ  هنيا  بعيض العواميي  المراجعي 

القم مي  التي  صيار هنيا  اتفيا  إلي  حيد ميا حيو  أررهيا  ولكي  الباحيث  ير  أ  التطيورات التي  
سييادت ب ئيي  م نييي  المراجعيي  فييي  السيينوات األد يييرة  سييو   كييو  ل يييا أررهييا فييي  الييدف  بيييبعض 

  التيي  سييتطفو عميي  السييط  وسيي كو  ل ييا مفعول ييا فيي  سييو  المراجعيي   المتغ ييرات المسييتحدر
  ومي  عند إصيدار تقر ير المراجعي وسو   كو  ل ا أ ضا  أررها عم  سمو  المراج  الدارج  
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المراجعي  الدادم ي  عمي   جيودةأكرر هذ  العوام  التي  تر ير جيدال  في  فكير المراجعي   نجيد أرير 
 ج  .فترة إصدار تقر ر المراجع  الدار 

ففيييي  مجييييا  التقييييار ر المال يييي   تسييييم  بيييي   مكيييي  القييييو  تشييييج  معييييا  ر المراجعيييي  )مع ييييار 
الصيادر عي  لجني  اإلشيرا  المحاسيب  عمي  الشيركات األمر ك ي  المنرقي  عي   5المراجع  رقي  

 (Public Company Accounting Oversight Board)قيانو  السياربنز األمر كي 
(PCAOB)  المراج  الدارج  األدذ ف  االعتبار أنشط  المراجع  الدادم   م  مراعياة اآلريار

التيي  تترتييب عم  ييا وتييؤرر فيي  العد ييد ميي  قييرارات فر يي  المراجعيي  الدارج يي   ومن ييا إجييرا ات 
 ومراح  المراجع  الدارج   المدتمف . 

-Felix et al., 2001; Ho and Hutc)وهيذا مييا أكييدت عم يي  بعييض الدراسييات 
hinson ,2010; Abbott et al., 2012a)     ب ني  مي  ديال  اسيتددا  العمي  اليذ  أنجيز

نشيياط المراجعيي  الدادم يي    سييم  لممراجيي  الدييارج  بتدفيي ض أنشييط  المراجعيي  الدارج يي  التيي  
 ت  الق ا  ب ا  األمر الذ   كو  ل  انعكاس  عم  تدفي ض أتعياب المراجي  الديارج   وبالتيال  

اتصيييا  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  بالفعال ييي   مييي  المتوقييي  أ   ترتيييب عم ييي    ييير  الباحيييث أ 
 تدف ض فترة إصدار تقر ر المراجع   تمش ا  م  نموذج دطر المراجع .

  وجيد (0)شيرك  0111( عمي  ع ني  مي  Abbott, et al., 2012bوفي  دراسي  قيا  ب يا )
لممراجي  الديارج   سياه  في  ز يادة  أ  المساعدة المباشرة الت   قدم ا نشاط المراجع  الدادم ي 

كفييا ة المراجعيي  الدارج يي   و نييتج عيي  تميي  المسيياعدة تدفيي ض فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي   
( Pizzini et al., 2015وفيي  نفييس السيي ا    تفيي  الباحييث ميي  مييا توصييمت إل يي  دراسيي  )

 Auditمراجعي  بوجود عالق  عكس   ب   جودة نشاط المراجع  الدادم   وفترة إصدار تقر ر ال
Reporting Lag و عميي  ذليي  بيي   ز ييادة جييودة نشيياط المراجعيي  الدادم يي   دفييض بصييورة  

جوهر يي  دطييير الرقابيي   واليييذ   سييم  لممراجييي  الدييارج  بتدفييي ض سيياعات العمييي  المدططييي  
 وج د المراجع  الدارج    وهو ما  قود نحو تدف ض فترة إصدار تقر ر المراجع .

أن  ال  مكي  القبيو  بنتيائج  (Lin et al., 2011; Prawitt et al., 2011)و ر  ك  م  
الدراسيييي  السييييابق  وذليييي  لوجييييود أوجيييي  قصييييور فيييي  الدراسييييات المسييييح   التيييي  قييييا  ب ييييا مع ييييد 
                                                             

( ػهً انذساصخ انًضحُخ انزٍ قبو ثهب يؼهذ انًشاجؼُن انذاخهُُن فٍ يجبل رقُُى جىدح (Pizzini, et al., 2015اػزًذد دساصخ   - (1)

انًشاجؼخ انذاخهُخ، حُث اػزًذ انًؼهذ ػهً خًش يحذداد نجىدح انًشاجؼخ انذاخهُخ، هٍ انكفبءح وانًىضىػُخ ويجبل ػًم 

ُخ أو غُش يبنُخ وأخُشاً ركهفخ االصزثًبس فٍ نشبط نشبط انًشاجؼخ انذاخهُخ وطجُؼخ انًجبالد انزٍ َزى رنبونهب صىاء كبنذ يبن

 (.(Pizzini, et al., 2015انًشاجؼخ انذاخهُخ يقبسنخ ثبألقضبو األخشي فٍ انششكخ، نًزَذ ين انزفصُم أنظش دساصخ 
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المييراجع   الييدادم     فيي  محاوليي  من مييا لالعتييراض عميي  النتييائج التيي  دمصييت إل  ييا دراسيي  
(Pizzini, et al., 2015 ح يث  يرو  أ  الشيركات  )  التي  تسياه  في  المسي  اليذ   جر ي

مع يييد الميييراجع   اليييدادم    تتصييي  بكبييير حجم يييا و كيييو  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  ب يييا ذو 
طب عيي  معقييدة  وهيي  بييذل  ال تمريي  معظيي  أنشييط  المراجعيي  الدادم يي  فيي  الممارسييات العمم يي  

 مس .وم  وج   نظره  أ  هذا  رج  إل  التدد  الشدص  ف  ادت ار الع ن  مح  ال
كما  وجد محاوالت في  فكير المراجعي  لميربط بي   المسياهمات التي   قيدم ا نشياط المراجعي  

نجيياز عمم يي  المراجعيي  الدارج يي    وك يي  أ  التنسيي   والتفاعيي  بيي     audit delayالدادم يي  وا 
المراجييي  اليييدادم  والديييارج   يييؤرر فييي  تقيييار ر اإلدارة  وهيييذا ميييا أكيييدت عم ييي  إحيييد  الدراسيييات 

التي  تميت عمي  ميد ر  المراجعي  الدادم ي   بي   اسيتددا    (Abbott et al., 2012a)المسح   
المراجيي  الدييارج  لمييوظف  المراجعيي  الدادم يي   ترتييب عم يي  تدفيي ض الفتييرة بيي   إعييداد القييوائ  
المال   م  جانب اإلدارة ونشير تقر ير المراجي  الديارج   كميا وجيدت الدراسي  أ  التنسي   بي   

دادم يي  والمراجيي  الدييارج   ييؤد  إليي  ز ييادة كفييا ة عمم يي  المراجعيي  الدارج يي   قسيي  المراجعيي  ال
وت  اشتقا  هذا األرر نت ج  الستددا  فر   المراجعي  الدادم ي  في  عمم ي  المراجعي  الدارج ي   

 .Abbott et al)( إتفقيت وتعارضيت مي  دراسي  Pizzini et al., 2015إال أ  دراسي  )
2012a) أ  ز يادة جيودة نشياط المراجعي  الدادم ي   يؤد  إلي  تدفي ض    ح ث اتفقت مع ا ف

  داصيي  عنييدما  قييو  المراجيي   audit delayفتييرة تيي د ر إصييدار تقر يير مراجعيي  القييوائ  المال يي  
الديارج  باالعتمياد عمي  الم ييا  التي  نفيذت ا إدارة المراجعي  الدادم يي   إال أن يا تعارضيت مع ييا 

 لدادم   كمساعد   لممراج  الدارج  ف  عمم   المراجع .ف  مجا  استددا  إدارة المراجع  ا
وبيييرز مسيييار بحرييي   حييياو  اليييربط بييي   مصيييدر نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  ك حيييد الوظيييائ  
المحاسب   وتوق يت إصيدار تقر ير المراجعي  الدارج ي   ح يث قيد  ترتيب عمي  اإلسيناد الديارج  

تدفي ض دطير التحر فيات الجوهر ي  في   Accounting Outsourcingلموظيائ  المحاسيب   
التقييار ر المال يي   وكييذل  تدفيي ض ج ييد المراجعيي  الدارج يي  وهييو مييا  يينعكس عميي  فتييرة إصييدار 

  إال أ  اإلسيناد الديارج  لموظيائ  المحاسيب    تطميب ز يادة التنسي   تقر ر المراجع  الدارج  
د ارة شيرك  عم ي  المراجعي  والطير  ب   المراج  الدارج  القائ  عم  مراجع  القيوائ  المال ي  وا 

الرالييث الييذ   قييد  دييدمات الوظييائ  المحاسييب    وضييع  هييذا التنسيي   قييد  مقيي  بظالليي  عميي  
 ,Cullinan and Zheng)فتيرة إصيدار تقر ير المراجعي  الدارج ي   وهيذا ميا تناولتي  دراسي  
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وق يييت ح يييث اسيييتنتجت وجيييود عالقييي  بييي   اإلسيييناد الديييارج  لموظيييائ  المحاسيييب   وت (2017
إصييدار تقر يير المراجعيي   ح ييث تييزداد فتييرة إصييدار تقر يير المراجعيي  ب ييوم   أو رالريي  أ ييا  فيي  
الشيركات التي  تسييند الوظيائ  المحاسيب   لطيير  ديارج  مقارني  بالشييركات التي  تحيتفظ بيي دا  

 Wan-Hussin and)  وتنفيييي  دراسيييي  Insourcingالوظييييائ  المحاسييييب   داديييي  الشييييرك  

Bamahros, 2015)  العالق   ح ث تناولت اليربط بي   مصيدر نشياط المراجعي  الدادم ي   هذ
وتوق ييت إصييدار تقر يير المراجعيي  الدارج يي   وتوصييمت إليي  عييد  وجييود أدليي  عميي  وجييود تيي ر ر 
لمتغ يير مصييدر نشيياط المراجعيي  الدادم يي  سييوا  كييا  دييارج  أو دادميي  عميي  توق ييت إصييدار 

 تقر ر المراجع   هذا م  ناح  .
   عتقييد الباحييث بوجييود عالقيي  قو يي  بيي   فعال يي  لجنيي  المراجعيي  وتوق ييت وميي  ناح يي  أديير 

إصييدار تقر ييير المراجعييي   ح يييث أ  أريير جيييودة المراجعييي  الدادم ييي  عميي  توق يييت إصيييدار تقر ييير 
المراجعييييي  قيييييد  توقييييي  عمييييي  فعال ييييي  لجنييييي  المراجعييييي   و ؤكيييييد وج ييييي  نظييييير الباحيييييث دراسييييي  

(Abernathy, et al., 2014التيي  تناولييت دراسيي )  العالقيي  بيي   الدبييرة المال يي  ألعضييا  
لجنييي  المراجعييي  )مييي  التم  يييز بييي   نيييوع الدبيييرة سيييوا  كانيييت دبيييرة محاسيييب   أ  دبيييرة تنف ذ ييي ( 
وتوق يت إصيدار التقيار ر المال يي   ووجيدت الدراسي  تي ر ر جييوهر  لمدبيرة المحاسيب   التي   تمتيي  

التنف ذ يي  عميي  توق ييت إصييدار  ب ييا أعضييا  لجنيي  المراجعيي  مقارنيي  بييالدبرة فيي  مجييا  األعمييا 
التقار ر المال    وعممت ذل  ب   الدبيرة المحاسيب   ليرئ س وأعضيا  لجني  المراجعي  تسياه  في  
ز ادة فعال   لجن  المراجع  ف  مجا  توق ت إصدار التقار ر المال    وهذ  النتيائج كانيت محي  

الت  تناولت العالق  ب   دصائص لجن  المراجعي   (Sultana, et al., 2015)اهتما   دراس  
وتوق ت إصدار تقر ر المراجع  في  اسيترال ا  ووجيدت الدراسي  أ  أعضيا  لجني  المراجعي  ذو  
الدبرة المال   والدبرة السابق  ف  مجا  لجا  المراجع  ارتيبط ب يا اندفياض فتيرة إصيدار تقر ير 

 المراجع .
لتوق ييييت إصيييييدار المراجيييي  الدييييارج  لتقر ييييير و ضيييي   الباحييييث بعييييدا  جد يييييدا  كمحييييدد 

المراجعيي   أال وهييو مييد  االعتميياد عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي   فيي ذا تييوافرت قناعييات لييد  
المراجيي  الدييارج  بز ييادة جييودة وظ فيي  المراجعيي  الدادم يي  ميي  دييال  األدليي  التيي  قييا  بجمع ييا  

ادم يي  إمييا ميي  دييال  االعتميياد ف نيي   تدييذ قييرار باالعتميياد ميي  عدميي  عميي  نشيياط المراجعيي  الد
عم  الم ا  الت  نفذها المراجع   الدادم    أو استددام   كمسياعد   لي  في  عمم ي  المراجعي  
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الدارج يي  وتحييت إشييراف   وهييو مييا  يينعكس عميي  كفييا ة المراجعيي  الدارج يي  بتدفيي ض سيياعات 
مكان يي  إصييدار تقر يير المراجعيي  الدارج يي  فيي  وقييت مبكيير مقارنيي   عميي  المراجعيي  الدارج يي   وا 

 بعد  االعتماد عم  نشاط المراجع  الدارج  .
وممييا سييب   توقيي  الباحييث إمكان يي  ق ييا  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  بييدور محييور  فيي  تحد ييد 
توق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج    و كتمي  هيذا اليدور المحيور  بفعال ي  لجني  المراجعي   

جيودة أدا  الم يا  التي   قيو  ب يا المراجي  اليدادم    ف ذا جم  المراج  الدارج  أدل  كاف   ع 
وأن   تمت  باالستقال  والموضوع   لممارس  الم ا  المكم  ب ا  كميا أني  عمي  قيدر كياف  مي  
المقدرة الم ن    ف  ظ  وجود لجن  مراجع   تمت  أعضاؤها بيالدبرة المال ي  والمحاسيب   وتعقيد 

لمراجيي  الدييارج  باالعتميياد عميي  نشيياط المراجعيي  عميي  نحييو متكييرر  فقييد  رغييب ا ااجتماعات يي
عم  ذل   إميا أ   عتميد عمي   الدادم   بالشرك  داص  وأ  معا  ر المراجع  الدارج   تشجع 

الم يييا  التييي  نفيييذها المراجييي  اليييدادم  أو حتييي  اسيييتددام  كمسييياعد لييي  فييي  عمم ييي  المراجعييي  
اعات المراجعيي  الدارج يي   بمييا الدارج يي  تحييت إشييراف   و تييرج  هييذا االعتميياد إليي  تدفيي ض سيي

 مكن  م  إصدار تقر ر المراجع  الدارج   ف  وقت أقصير مقارني   بعيد  تيوافر تمي  المقوميات 
 ف  المراجع  الدادم   ولجن  المراجع   وهذا ما  دتبر  الباحث ف  مجا  الدراس  الم دان  .

 المتغيرات والفروض: -4
تمشيي ا  ميي  أهييدا  البحييث التيي   سييع  الباحييث إليي  تحق ق ييا  فيي   المتغ يير التيياب  فيي  هييذا 
البحث  تمر  ف  فترة إصدار تقر ر المراجع  وه  الفترة التي   سيتغرق ا المراجي  الديارج  في  
مراجع  التقيار ر المال ي  لمشيرك  أ  الفتيرة مي  تيار   إنت يا  السين  المال ي  لمشيرك  وحتي  توق ي  

اج  الدارج  عم  تقر ر المراجع  الدارج    ب نما تتمر  المتغ رات المستقم  في  محيددات المر 
جودة نشاط المراجع  الدادم   ولجني  المراجعي  كمحيدد لفعال ي  جيودة المراجعي  الدادم ي   والتي  

يمكان صاياغة الفارض العاام أمك  لمباحث استنتاج ا م  فكر المراجع   وف  ضو  ما سب   
 النحو التالي: لمبحث عمى

فرض العدم: ال توجد عثقة عكسية ذات داللاة معنوياة باين جاودة المراجعاة الداخمياة وفتارة 
 إصدار تقرير المراجعة.

الفرض البديل: توجاد عثقاة ذات داللاة معنوياة باين جاودة المراجعاة الداخمياة وفتارة إصادار 
 تقرير المراجعة.
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ت  تؤرر ف  جودة المراجعي  الدادم ي  وتينعكس و ر  الباحث أن   وجد العد د م  العوام  ال
ومييي  بييي   تمييي  العوامييي   نجيييد العوامييي  الب ئ ييي  المرتبطييي  عمييي  فتيييرة إصيييدار تقر ييير المراجعييي   

بالمتطمبييات التشيير ع   والتنظ م يي  ومن ييا معييا  ر المراجعيي  التيي  تحكيي  عميي  المراجيي  الدييارج  
ذا االعتمياد  عمي  األقي  في  حالي  فشي  ف  االعتماد عم  المراجعي  الدادم ي   وتكيو  مبيررا  ل ي

  كييذل   وجييد عواميي  أديير  عمم يي  المراجعيي  الدارج يي   فضييال  عيي  معييا  ر المراجعيي  الدادم يي 
ترتبط بنشاط المراجع  الدادم    بمعن  أ  دور نشاط المراجع  الدادم ي  في  التي ر ر عمي  فتيرة 

لدادم يي  والعواميي  التيي  تسيياه  إصييدار تقر يير المراجعيي   توقيي  عميي  محييددات جييودة المراجعيي  ا
ف  تفع   هذ  المحددات ومن ا لجني  المراجعي   والتي  تمري  المتغ يرات المسيتقم  لمبحيث  وهيذا 

 ما  تناول  الباحث عم  النحو التال :
أثاار إلتاازام المااراجعين الااداخميين بمعااايير المراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة إصاادار  4/1

 تقرير المراجعة:
كييييا  محيييي  اهتمييييا  مع ييييد المييييراجع   الييييدادم     ح ييييث قييييا  بالعد ييييد ميييي  إ  هييييذا األميييير 

الدراسييات المسييح   التيي  حاولييت تحد ييد مييد  االلتييزا  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي  الصييادرة عيي  
مع يييد الميييراجع   اليييدادم    عنيييد ق يييا  المراجييي  الديييارج  باتدييياذ قيييرار االعتمييياد عمييي  نشييياط 

المييراجع   الييدادم    بعميي  مسيي  شييام  بصييورة دور يي   المراجعيي  الدادم يي   ح ييث  قييو  مع ييد
والتعر  عم  الممارسات الفعم ي  لنشياط المراجعي  الدادم ي   و شيم   أعضا  المع د ألدذ أرا 

هذا المس  الممارس   لنشاط المراجع  الدادم    الشركات الت  تقيد  نشياط المراجعي  الدادم ي   
جيا  الديدمات الت ك د ي  واالستشيار   التي   وفرهيا وكذل  األكاد م     لمتعير  عمي  طب عي  وم

 .  (IIA 2011) مصدر نشاط المراجع  الدادم  
 و عتبييير االلتيييزا  بمعيييا  ر المراجعييي  الدادم ييي  أحيييد الجوانيييب ال امييي  التييي    ديييذها المراجييي 

عند اتداذ قرار االعتماد عم  نشاط المراجع  الدادم   مي  عدمي   ولقيد  الدارج  ف  االعتبار
بدراسي  ميدة االلتيزا  بمعيا  ر المراجعي  الدادم ي  مي   (Burnaby, et al., 2009)  كي  مي  قا

  ووجييييدا أ  معظيييي  6116دييييال  قاعييييدة الب انييييات التيييي  وفرهييييا اإلطييييار العييييا  لممعرفيييي  لعييييا  
%(  ستددمو  المعيا  ر واإلرشيادات 61المشارك   ووظائ  المراجع  الدادم   المرتبط  ب   )
% مييي  اليييردود توضييي  عيييد  41ل  نسيييب  الم ن ييي  لممراجعييي  الدادم ييي  بصيييورة كاف ييي   أميييا حيييوا

االلتزا  التا  بك  معا  ر المراجع  الدادم    وأرج  المسيتجوب   أسيباب عيد  االلتيزا  بالمعيا  ر 
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إليي  عييد  كفا يي  ال  كيي  الييوظ ف  لممراجعيي  الدادم يي   اعتقيياد إدارة الشييرك  أ  نشيياط المراجعيي  
لتيزا  بمعييا  ر المراجعي  الدادم يي   أو أ  الدادم ي  ال تضي   ق ميي   عيد  تييوافر الوقيت الييالز  لال

االلتيزا  بالمعيا  ر مسيت م  لموقيت  عيد  تيدع   إدارة الشيرك  ألهم ي  االلتيزا  بالمعيا  ر  تطب يي  
 البمد المحم  لمشرك . ف التعم مات الحكوم   أو المعا  ر المحم   

بمعيييا  ر ( بمراجعييي  ميييد  االلتيييزا  Leung, et al., 2004وفييي  دراسييي   قيييا  كييي  مييي  )
الدادم ي  في  دميس دو  هي  اسييترال ا  الصي    ال ابيا   ن وزلنيدا و تيا وا    ووجييدت  المراجعي 

الدراس  أ  هذ  الدو  تستدد  المعا  ر بدرج  مرتفع   وكانيت أكبير نسيب  التيزا  بالمعيا  ر في  
كييال   وتنوعييت أسييباب عييد  االلتييزا  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي  بيي   الت ( %60.8اسييترال ا )

  و عتقيد الباحيث والنقص ف  ال  ك  اليوظ ف  لممراجعي  الدادم ي  ك سيباب رئ سي   لعيد  االلتيزا 
أ  محييدد القابم يي  لاللتييزا  ميي  قبيي  القييائم   عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  بمعييا  ر المراجعيي  

 الدادم    عتبر أحد محددات جودة نشاط المراجع  الدادم  .
( ح يث وجيدت عالقي  Mitra and Yang, 2015ا  دراسي  )وكيا  هيذا األمير محي  اهتمي

بيي   االلتييزا  بالمعييا  ر الم ن يي  والمتطمبييات القانون يي  وتوق ييت إصييدار تقر يير المراجيي  الدييارج   
( ف  مجيا  تق ي   جيودة الرقابي  SOX( م  قانو  الساربنز األمر ك  )414داص  الفقرة رق  )

 راجع  الدارج  .الدادم   وعالقت ا بفترة إصدار تقر ر الم
الباحييث أ  عاميي  القابم يي  لاللتييزا  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي   ييؤرر   توقيي وبصييورة عاميي   

عمييي  قيييرار المراجييي  الديييارج  باالعتمييياد عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   فمييي  بقيييا  العوامييي  
األديير  عميي  حال ييا  كممييا زاد التييزا  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  بالمعييا  ر والتعم مييات المرتبطيي  

زاد اعتمييياد المراجييي  الديييارج  عمييي  الم يييا  التييي   قيييو  ب يييا نشييياط  بالمراجعييي  الدادم ييي   كمميييا
عمم يي  المراجعيي  ككيي   أ  المراجعيي  الدادم يي   ممييا  كييو  ليي  أرييرا  عميي  كفييا ة وفعال يي  وتكمفيي  

  ترتب عم   قصر فترة إصدار تقر ر المراجع .
 أهي   مي( بي   6119أما ع  ك ف   ق اس هذا المتغ ر   تف  الباحث م  دراسي  )مبيار   

 العيامم   لكي  مرجي   كيو  الدادم ي  لممراجعي  دل ي  إعيداد الدادم ي  المراجعي  ميد ر مسيئول ات
 هيذا إعيداد تتيول  دارج   ج   إل  الدادم   المراجع  مد ر  مج  وقد  الدادم   المراجع  بقس 
 قسي  قبي  مي  وتبن  يا تطو رهيا  يت  التي  العمم ي  التفاص   ك  الدل    شم  أ  و جب  الدل  
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 التقيار ر ورفي  إعيداد وك ف ي  وتنف يذها المراجعي  م يا  بتدطي ط  تعمي  ف ميا الدادم ي  المراجعي 
 .والدبرة المعرف  وتباد  والمشورة

و ييير  الباحيييث أ  وجيييود دل ييي  لممراجعييي  الدادم ييي  بالشيييرك   يييت  إعيييداد  فييي  ضيييو  معيييا  ر 
واجبييييات ومسييييئول ات المييييراجع   المراجعيييي  الدادم يييي  الصييييادرة عيييي  الج ييييات الم ن يييي   تنيييياو  

اليدادم     و حييدد أهييداف ا والييدور الييذ  تقييو  بيي   ومييا  تعميي  بم ام ييا هييو مؤشيير عميي  االلتييزا  
بمعا  ر المراجع  الدادم   المتعار  عم  ا والصادرة ع  مع يد الميراجع   اليدادم     وبالتيال  

ادم ييي  وتوق يييت إصيييدار تقر ييير  يييت  وصييي  وتحم ييي  العالقييي  بييي   االلتيييزا  بمعيييا  ر المراجعييي  الد
المراجعيي  الدارج يي  ميي  دييال  مييد  وجييود دل يي  لممراجعيي  الدادم يي  بالشييرك  ميي  عدميي   كييذل  
 مكيي  ق يياس هييذا المتغ يير المسييتق  ميي  دييال  مييد  التييزا  المييراجع   الييدادم    بقواعييد آداب 

قييي  المراجييي  وسيييمو  الم نييي  اليييواردة فييي  معيييا  ر المراجعييي  الدادم ييي   واليييذ  قيييد  ييينعكس عمييي  ر
مكان ييي  االعتمييياد عمييي  الميييراجع   اليييدادم    فييي   الديييارج  فييي  إجيييرا ات المراجعييي  الدادم ييي  وا 
تنف ذ بعض م ا  المراجع  الدارج   أو حت  االعتماد عم  الم ا  التي  قياموا بمراجعت يا  مميا 

  نعكس عم  توق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .
 :رض األول عمى النحو التاليوفي ضوء ما سب ، يمكن صياغة الف

فاارض العاادم: ال توجااد عثقااة عكسااية ذات داللااة معنويااة بااين التاازام المااراجعين الااداخميين 
 بمعايير المراجعة الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.

الفاارض البااديل: توجااد عثقااة ذات داللااة معنويااة بااين التاازام المااراجعين الااداخميين بمعااايير 
 الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.المراجعة 

 أثر المقدرة المهنية لممراجعين الداخميين عمى فترة إصدار تقرير المراجعة: 4/2
تعتبييير المقيييدرة الم ن ييي  لألفيييراد القيييائم   عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  كنيييواح  شدصييي   

تمرييي  المحيييددات تيييرتبط بيييالمراج  اليييدادم  أحيييد محيييددات جيييودة نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   وت
الفرع ييي  لممقيييدرة الم ن ييي  لممراجييي  اليييدادم  كميييا سيييب  ب انييي  فييي  الدمف ييي  التعم م ييي   الشييي ادات 
الم ن يي   بييرامج التييدر ب الييدادم   مييد  تييدع   الشييرك  لمتييدر ب المسييتمر  وجييود نظييا   حييدد 

رك   المسيييئول ات  مراجعييي  إجيييرا ات وأورا  العمييي   التدطييي ط لمعمييي   الدبيييرة والمعرفييي  بالشييي
 الدبرة والمعرف  ف  مجا  المراجع .
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 يؤرر  المقدرة الم ن   لفر   المراجع  الدادم   في  الشيرك الباحث أ    توق وبصورة عام   
عمييي  قيييرار المراجييي  الديييارج  باالعتمييياد عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   فمييي  بقيييا  العوامييي  

ومييا  المراجعيي  الدادم يي ت المقييدرة الم ن يي  لمقييائم   عميي  نشيياط األديير  عميي  حال ييا  كممييا زاد
  كمميا زاد اعتمياد المراجي  الديارج  عمي  الم يا  التي   قيو  ب يا نشياط  رتبط ب يا مي  محيددات

عمم يي  المراجعيي  ككيي   أ  المراجعيي  الدادم يي   ممييا  كييو  ليي  أرييرا  عميي  كفييا ة وفعال يي  وتكمفيي  
 ر المراجع . ترتب عم   قصر فترة إصدار تقر 

و ييير  الباحيييث أنييي   مكييي  وصييي  وتحم ييي  العالقييي  بييي   المقيييدرة الم ن ييي  لممراجييي  اليييدادم  
وتوق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج ي  مي  ديال  مجموعي  مي  المتغ يرات الفرع ي  لمعيامم   
 ف  نشاط المراجع  الدادم    والت  قد تؤرر عمي  إجيرا ات الق يا  بالمراجعي  الدارج ي   وتتمري 
تميي  المتغ ييرات فيي  الدمف يي  التعم م يي  لممراجيي  الييدادم   ومييد  وجييود بييرامج لمتييدر ب الييدادم  
وتدع   الشرك  لبرامج التعم   الم ن  المستمر لممراجع   الدادم     كيذل  عضيو   الميراجع   
الييدادم    فيي  المنظمييات الم ن يي  الدول يي  لممراجعيي  الدادم يي   التدطيي ط الج ييد لمم ييا  المكميي  
المراج  الدادم  ووجود نظا  لمتابع  تنف ذ تمي  الم يا  فضيال  عي  دبيرة المراجي  اليدادم  بكي  
ميي  مجييا  عميي  الشييرك  والمراجعيي  الدارج يي  والشيي ادات الم ن يي  التيي  حصيي  عم  ييا المراجيي  

 الدادم .
 وفي ضوء ما سب  يمكن صياغة الفرض الثاني عمى النحو التالي:

عكسية ذات داللاة معنوياة باين زياادة مساتوق المقادرة المهنياة فرض العدم: ال توجد عثقة 
 لألفراد القائمين عمى نشاط المراجعة الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.

الفرض الباديل: توجاد عثقاة ذات داللاة معنوياة باين زياادة مساتوق المقادرة المهنياة لألفاراد 
 تقرير المراجعة. القائمين عمى نشاط المراجعة الداخمية وفترة إصدار

 

أثاار إسااتقثل وموضااوعية نشاااط المراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة إصاادار تقرياار  4/3
 المراجعة:

فييي  السييينوات الحد رييي  زادت أهم ييي  اسيييتقال  وموضيييوع   نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   وكيييا  
اليييداف  ورا  هيييذ  األهم ييي  أ  المراجعييي  الدادم ييي  تعتبييير اليييرك  اليييرك   أو حجييير األسييياس فييي  

ارسات حوكم  الشركات  ولقد سب  القو  أ  محددات الموضوع   لممراجي  اليدادم  تتمري  مم
فيي  أهم يي  الوضيي  التنظ ميي  لممراجعيي  الدادم يي  وعالقت ييا بمجنيي  المراجعيي   إمكان يي  الوصييو  
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لمجنيي  المراجعيي   القييدرة عميي  إدضيياع أ  نشيياط فيي  الشييرك  لممراجعيي   عييد  تعييارض الم ييا  
الييييدادم   المسييييتو  الييييذ  تقييييد  ليييي  نتييييائج تقييييار ر المراجعيييي  الدادم يييي    المكميييي  ب ييييا المراجيييي 

 كمع يار( التقر ير عالقي ) نشياط المراجعي  الدادم ي  و سيتدد  عيادة المراجي  الديارج  اسيتقال 
   وه ك  المكاف ت )رابت  أو متغ رة(.موضوع ت ا تق    ف  أهم   أكرر

بي   غالب ي   (Leung et al. 2004; Burnaby et al., 2007)وهذا ما أكدت  دراسات 
المسييتجوب   ميي  مييد ر  المراجعيي  الدادم يي   قومييو  بييالتقر ر لمجييا  المراجعيي  و تيياح ل يي  إجييرا  

 Christopher et)مقيابالت داصي   و سي   الوصيو  لمجني  المراجعي   كميا ركيزت دراسي  
al., 2009)  فيي  عالقتيي  بيياإلدارة ولجنيي   عميي  العواميي  التيي  ت ييدد اسييتقال  المراجيي  الييدادم

المراجع   عم  ع ن  م  الشركات االسترال    وم  العوام  الت  ركيزت عم  يا وت يدد اسيتقال  
وموضييييوع   المراجعيييي  الدادم يييي  عييييد  التقر يييير الييييوظ ف  إليييي  لجنيييي  المراجعيييي   كمييييا أ  لجنيييي  

قال  أعضا  فر ي  ا لمراجعي  الدادم ي  المراجع  ل ست ه  الج   الوح دة المسئول  ع  تع    وا 
 وأد را  نقص الدبرة المحاسب   لد  أعضا  لجن  المراجع .

وأمييا ف مييا  تعميي  بدييط التقر يير لنشيياط المراجعيي  الدادم يي  ك حييد المتغ ييرات التنظ م يي  التيي  
 أني  (Gray and Hunton, 2011)تيؤرر في  جيودة نشياط المراجعي  الدادم ي   تقتيرح دراسي  

المراجيي  الدييارج  عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  عنييدما  ييت   فيي  بعييض الحيياالت   قيي  اعتميياد
التقر ر إل  رئ س مجمس إدارة الشرك  مقارن  بالتقر ر لمجني  المراجعي   بسيبب االدتالفيات في  
تقييد ر المراجيي  الدييارج  لكفييا ة وموضييوع   قسيي  المراجعيي  الدادم يي  فيي  ظيي  عالقييات تقر يير 

اد عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  فييي  ضيييو  هيييذ  مدتمفييي   و توقييي  الباحيييث أ  نت جييي  االعتمييي
 المتغ رات  ترج  إل  الت ر ر ف  الوقت الالز  لمراجع  التقار ر المال  .

 يؤرر  إستقال  وموضيوع   المراجعي  الدادم ي  في  الشيرك الباحث أ    توق وبصورة عام   
بقيييا  العوامييي   عمييي  قيييرار المراجييي  الديييارج  باالعتمييياد عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي   فمييي 

باالسييتقال  والموضييوع   ومييا  ييرتبط  المراجعيي  الدادم يي تمتيي  نشيياط األديير  عميي  حال ييا  كممييا 
  كممييييا زاد اعتميييياد المراجييي  الدييييارج  عمييي  الم ييييا  التيييي   قيييو  ب ييييا نشيييياط ب يييا ميييي  محيييددات

أ  عمم يي  المراجعيي  ككيي   المراجعيي  الدادم يي   ممييا  كييو  ليي  أرييرا  عميي  كفييا ة وفعال يي  وتكمفيي  
  ترتب عم   قصر فترة إصدار تقر ر المراجع .
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و ر  الباحث أن   مك  وص  وتحم   العالقي  بي   اسيتقال  وموضيوع   المراجي  اليدادم  
فييي  عالقتييي  بتوق يييت إصيييدار تقر ييير المراجعييي  الدارج ييي  مييي  ديييال  مجموعييي  مييي  المتغ يييرات 

  إجيييرا ات المراجعييي  المسيييتقم  الفرع ييي  التييي  تيييؤرر فييي  ميييد  اعتمييياد المراجييي  الديييارج  عمييي
الدادم يي  والتيي ر ر عميي  الفتييرة الزمن يي  الالزميي  إلنجيياز المراجيي  الدييارج  لم اميي   وتتمريي  تميي  
المتغ رات ف  مد  دضوع المراج  اليدادم  ليإلدارة وبالتيال  فقيدا  االسيتقال  نت جي  لعالقيات 

اج  اليدادم  بمراجعي  م يا  األلف  المحتمم   التبع   الوظ ف   لممراج  الدادم   ومد  ق ا  المر 
اإلدارة العم ا الت   دض  ل ا  وميد  وجيود نظيا  لممرتبيات والحيوافز تيتحك  ف ي  إدارة الشيرك   

 وأد را  التبع   التقر ر   لممراجع  الدادم  . 
 وفي ضوء ما سب  يمكن صياغة الفرض الثالث عمى النحو التالي:

معنوياااة باااين زياااادة مساااتوق اساااتقثل فااارض العااادم: ال توجاااد عثقاااة عكساااية ذات داللاااة 
 وموضوعية األفراد القائمين عمى نشاط المراجعة الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.

الفاارض البااديل: توجااد عثقااة ذات داللااة معنويااة بااين زيااادة مسااتوق اسااتقثل وموضااوعية 
 ة.األفراد القائمين عمى نشاط المراجعة الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجع

أثااار جاااودة تنفياااذ مهاااام نشااااط المراجعاااة الداخمياااة عماااى فتااارة إصااادار تقريااار  4/4
 المراجعة:

سييب  وأ  أكييد الباحييث عميي  أ  المحييددات التيي   عتمييد عم  ييا المراجيي  الييدادم  فيي  تق يي   
وجييود نظييا  لمراقبيي  جييودة أدا  نشيياط المراجعيي   جييودة تنف ييذ م ييا  المراجعيي  الدادم يي  تتمريي  فيي 

الدادم يي   والييذ  قييد تتمريي  مكوناتيي  فيي   نظييا   عيير  المسييئول ات  مراجعيي  اإلجييرا ات وأورا  
العمييي   التدطييي ط لمعمييي   الوقيييت المنقضييي  فييي  عمم يييات المراجعييي   عيييدد األنشيييط  التييي  تييي  

والنيوع  ألورا  العمي   جيودة  فحص ا  مد  إمكان   استددا  أسموب الع نات  التور   الكمي 
نشياط المراجعي   عمي  عمي  واإلشيرا  المطبقي   المتابعي  إجيرا اتتقيار ر المراجعي  الدادم ي   

 .الدادم  
وبصورة عام   ف   تيوافر محيددات جيودة تنف يذ م يا  المراجعي  الدادم ي  بالمسيتو  الكياف   

اجعيي  الدادم يي   ممييا قييد  يينعكس  ترتييب عم  ييا ز ييادة اعتميياد المراجيي  الدييارج  عميي  نشيياط المر 
عم  توف ر مج ود مراجع  العد د م  األنشط  الت   قيو  ب يا المراجي  الديارج   أ  قيد تيزداد 
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إمكان   مراجع  القوائ  المال   ف  وقت أق  مقارن  بالمستو ات المندفض  مي  محيددات مجيا  
  ر المراجع  الدادم  .عم  نشاط المراجع  الدادم    وهذا قد  نعكس عم  فترة إصدار تقر 

وعمييي  اليييرغ  مييي  أنييي   مكييي  االسيييتناد إلييي  ميييد  التيييزا  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  بمعيييا  ر 
المراجعيي  الدادم يي  فيي  ق يياس جييودة تنف ييذ م ييا  المراجعيي  الدادم يي  والسيياب  اإلشييارة إل يي   ح ييث 

كيو  عم ي  واقي  أ  هذ  المعا  ر الصادرة ع  مع د الميراجع   اليدادم    تحيدد ميا  نبغي  أ  ت
الممارسيي  الم ن يي  لنشيياط المراجعيي  الدادم يي   إال أنيي   مكيي  وصيي  وتحم يي  العالقيي  بيي   جييودة 
تنف يييذ م يييا  المراجعييي  الدادم ييي  وتوق يييت إصيييدار المراجعييي  الدارج ييي  مييي  ديييال  مجموعييي  مييي  

تييال  المتغ ييرات المسييتقم  الفرع يي  التيي  تتمريي  فيي  مييد  تور يي  إجييرا ات المراجعيي  الدادم يي  وبال
سييي ول  وصيييو  المراجييي  الديييارج  ل يييا  وميييد  وجيييود نظيييا  لإلشيييرا  عمييي  ومتابعييي  الم يييا  
مكان يي   المكميي  ب ييا المييراجع   الييدادم    )والتيي  تييؤرر عميي  سييرع  وجييودة تنف ييذ تميي  الم ييا  وا 
اسيييتغال  المراجييي  الديييارج  لموقيييت بكفيييا ة(  وميييد  اسيييتجاب  لجنييي  المراجعييي  ومجميييس اإلدارة 

جع  الدادم    ومد  توف ر الموارد الالزمي  لمممارسي  أنشيط  المراجعي  الدادم ي  لتوص ات المرا
 عم  الوج  األكم . 

 وبالتالي في ضوء ما سب ، يمكن صياغة الفرض الرابع عمى النحو التالي:
فرض العدم: ال توجد عثقة عكسية ذات داللة معنوية بين زيادة مستوق جودة تنفياذ مهاام 

 اخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.نشاط المراجعة الد
الفرض البديل: توجد عثقة ذات داللة معنوياة باين زياادة مساتوق جاودة تنفياذ مهاام نشااط 

 المراجعة الداخمية وفترة إصدار تقرير المراجعة.
 دور لجنة المراجعة في تفعيل محددات نشاط المراجعة الداخمية: 4/5

المراجعي  دور حيوكم  هيا  في  التنسي   واإلشيرا  عمي  ف  السنوات الحال    أدذت لجني  
االتصيياالت بيي   اإلدارة والمراجيي  الييدادم  والمراجيي  الدييارج   ح ييث أ  وجييود لجنيي  مراجعيي  
فعال   حس  م  ب ئ  عم  المراجع  الدادم   ف  الشرك   و تفي  الباحيث مي  ميا توصيمت إل ي  

  بي   نشياط المراجعي  الدادم ي  ولجني  ( ب   جيودة العالقيGramling, et al., 2004دراس  )
المراجع  تساه  ف  تدع   وتوف ر الب ئ  المالئم  لممارس  أنشيط  المراجعي  الدادم ي   وبالتيال  
 نظر إلي  لجني  المراجعي  عمي  أن يا ضيما  رئ سي  لموضيوع   المراجي  اليدادم   وجيودة هيذ  

األقييي  أحيييد أعضيييا  لجنييي  العالقييي  تتوقييي  عمييي  مجموعييي  مييي  العوامييي  من يييا أ   كيييو  عمييي  
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المراجع  ل  دبرة ف  مجا  المحاسب  والتمو   وعد  وجود ق ود عم  المقيابالت بي   المراجعي  
 الدادم   ولجن  المراجع  وأ  تكو  هذ  المقابالت داص .

و توقييي  الباحيييث أ  وجيييود لجنييي  المراجعييي  ذات الدبيييرات فييي  مجيييا  المحاسيييب  والمراجعييي  
  أرييرا  عميي  قييرار المراجيي  الدييارج  باالعتميياد عميي  نشيياط المراجعيي  ونظيي  المعمومييات  قييد تتيير 

الدادم يي   مقارنيي  بمحييددات جييودة المراجعيي  الدادم يي   ممييا  يينعكس عميي  توق ييت إصييدار تقر يير 
 ,Ika and Ghazali)المراج  الدارج   وهذا ما أكدت عم   النت ج  الت  توصمت ل ا دراسي  

بيي   لجنيي  المراجعيي  الفعاليي  تمعييب دور محييور  فيي  دفييض فتييرة إعييداد ونشيير التقييار ر  (2012
المال   وبالتال  دفض فترة إصدار تقر ير المراجعي  الدارج ي   و تفي  الباحيث مي  نتيائج دراسي  

(Yadirichukwu and Ebim-obowei,2013)   بوجيود تي ر ر جيوهر  لكي  مي  اسيتقال
  والمحاسييب   التيي   تمتيي  ب ييا األعضييا  عميي  فتييرة إصييدار تقر يير لجنيي  المراجعيي  والدبييرة المال يي

 ,Kogilavani and Noor)المراجع  الدارج ي   وهي  نفيس النتيائج التي  توصيمت ل يا دراسي  

( وجيييييدت عالقييييي  جوهر ييييي  ذات داللييييي  Bambang, et al., 2013)  أميييييا دراسييييي  (2013
 تقر ر المراجع  الدارج  .إحصائ   ب   عدد أعضا  لجن  المراجع  وفترة إصدار 

و ير  الباحيث أني   مكيي  وصي  وتحم ي  العالقيي  بي   دور لجني  المراجعيي  في  تفع ي  جييودة 
المراجعيييي  الدادم يييي  وتوق ييييت إصييييدار تقر يييير المراجعيييي  الدارج يييي   ميييي  دييييال  مجموعيييي  ميييي  
المتغ يييرات المسيييتقم  الفرع ييي  التييي  تتمرييي  فييي  ميييد  عيييد  وجيييود ق يييود عمييي  مقابمييي  الميييراجع   

ليييييدادم    مييييي  لجنييييي  المراجعييييي   ز يييييادة عيييييدد أعضيييييا  لجنييييي  المراجعييييي  ذو  الدبيييييرة المال ييييي  ا
والمحاسب    تكرار اجتماعات لجن  المراجع   وز ادة عدد األعضيا  غ ير التنف يذ    المسيتقم   
قالي  ميد ر المراجعي  الدادم ي .  ف  لجن  المراجع   ومد  مسئول   لجني  المراجعي  عي  تع ي   وا 

 ا سب ، يمكن صياغة الفرض الخامس عمى النحو التالي:وفي ضوء م
فاارض العاادم: ال توجااد عثقااة عكسااية ذات داللااة معنويااة بااين زيااادة مسااتوق فعاليااة لجنااة 

 المراجعة وفترة إصدار تقرير المراجعة.
الفاارض البااديل: توجااد عثقااة ذات داللااة معنويااة بااين زيااادة مسااتوق فعاليااة لجنااة المراجعااة 

 تقرير المراجعة.وفترة إصدار 
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( المتغ ييييرات المسييييتقم  الرئ سيييي   والفرع يييي  السيييياب  تناول ييييا والعالقيييي  0و مدييييص الجييييدو  رقيييي  )
 المتوقع  ب   المتغ ر التاب  والمتغ رات المستقم .

 (1جذول رقى )

 أسس اختبار انًتغيزاث انًستقهت وانعالقت انًتىقعت بيٍ انًتغيز انتابع وانًتغيزاث انًستقهت 

 انًتغيزاث

 طزيقت اختبار انًتغيزاث انًستقهت

انعالقت انًتىقعت 

يع انًتغيز 

 انتابع
 انًتغيز انًستقم انًتغيز انتابع

 

 

فتزة إصذار 

 تقزيز انًزاجعت

 

 

 

 

( االنتشاو بًعاييز 1)

 انًزاجعت انذاخهيت

 وجىد دنُم أداء نهًشاجؼخ انذاخهُخ ثبنششكخ.-1

ثقىاػذ وآداة وصلهى  يهنلخ انززاو انًشاجغ انذاخهٍ -2

 انًشاجؼخ انذاخهُخ.
 عكسيت

( انًقذرة انًهُيت 2)

نُشاط انًزاجعت 

 انذاخهيت

 انخهفُخ انزؼهًُُخ نهًشاجغ انذاخهٍ.-1

وجلللىد ثلللشاير انزلللذسَت انلللذاخهٍ ورلللذػُى انشلللشكخ -2

 نجشاير انزؼهُى انًهنٍ انًضزًش.

انؼضللللىَخ ثبنًنظًللللبد انًهنُللللخ انذونُللللخ نهًشاجؼللللخ -3

 انذاخهُخ.

انزخطلللُظ انجُلللذ ووجلللىد نظلللبو نًزبثؼلللخ رنفُلللز يهلللبو -4

 انًشاجؼخ انذاخهُخ.

خجللشح ويؼشفلللخ انًشاجلللغ انلللذاخهٍ ثًهلللبو انًشاجؼلللخ -5

 انذاخهُخ.

خجللشح ويؼشفلللخ انًشاجلللغ انلللذاخهٍ ثًهلللبو انًشاجؼلللخ -6

 انذاخهُخ.

انحصللللىل ػهللللً هللللهبداد يهنُللللخ فللللٍ انًشاجؼللللخ -7

 انذاخهُخ.

 عكسيت

 ( استقالل3)

 ويىضىعيت

 انذاخهيت  انًزاجعت

 يذي خضىع انًشاجغ انذاخهٍ إلداسح انششكخ.-1

 انزجؼُخ انىظُفُخ إلداسح نهًشاجؼخ انذاخهُخ.-2

 انزجؼُخ انزقشَشَخ إلداسح نهًشاجؼخ انذاخهُخ.-3

 يشاجؼخ يهبو اإلداسح انؼهُب.-4

 نىع نظبو انًشرجبد وانحىافز فٍ انششكخ.-5

 وجىد نجنخ يشاجؼخ فؼبنخ-6

 عكسيت

( جىدة تُفيذ يهاو 4)

 انًزاجعت انذاخهيت

 رىثُق إجشاءاد انًشاجؼخ انذاخهُخ.-1

 وجىد نظبو نإلهشاف وانًزبثؼخ.-2

 يذي االصزجبثخ نزىصُبد انًشاجؼخ انذاخهُخ.-3

 دػى اإلداسح انؼهُب ورىفُش انًىاسد انًطهىثخ. -4

 عكسيت

( فعانيت نجُت 5)

 انًزاجعت

انًشاجلللغ انلللذاخهٍ يلللغ نجنلللخ انقُلللىد ػهلللً يقلللبث د -1

 انًشاجؼخ.

 ػذد األػضبء روٌ انخجشح انًبنُخ وانًحبصجُخ.-2

 انًضئىنُخ ػن رؼُُن وإقبنخ يذَش انًشاجؼخ انذاخهُخ.-3

 ركشاس اجزًبػبد نجنخ انًشاجؼخ.-4

 ػذد األػضبء غُش انزنفُزَُن انًضزقهُن.-5

 عكسيت

 المصدر: إعداد الباحث
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 الدراسة الميدانية: -5
 المراجيي  تقر يير إصييدار توق ييت بيي   العالقيي  دراسيي لتحق يي  هييد  البحييث والييذ   تمريي  فيي  

 إجييرا  تي  مسيتقم   كمتغ يرات الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة ومحيددات تياب  كمتغ ير الديارج 
 التال : النحو عم  وذل  م دان   دراس 

 الميدانية: الدراسة عينة 5/1
الم دان ييي  أ   كيييو  مفردات يييا ممييي  تتيييوافر ليييد    الدبيييرة روعييي  فييي  ادت يييار ع نييي  الدراسييي  

العمم   والقدرة عم  الحك  عم  جودة نشاط المراجع  الدادم   كمتغ ر مستق  رئ سي  في  هيذ  
مفيييردة مييي  الميييراجع   الديييارج    فييي   010 مفيييردة  من يييا 066 الدراسييي   وليييذا تضيييمنت الع نييي 

 60 در   والقاهرة ف  جم ور   مصر العرب ي  مكاتب المحاسب  والمراجع  ف  محافظت  اإلسكن
مفييردة ميي  مراجعيي  الحسييابات بالج يياز المركييز  لممحاسييبات )القطيياع الرييان ( المسييئول   عيي  

 مراجع  شركات القطاع العا  وشركات قطاع األعما .

 
 

 أسموب جمع بيانات الدراسة الميدانية: 5/2
اعتمد الباحيث في  جمي  ب انيات الدراسي  الم دان ي  عمي  اسيتددا  أسيموب قائمي  االستقصيا  
المرفق  ف  المالحي   ح يث تي  تقسي   قائمي  االستقصيا  إلي  سيت أجيزا   تنياو  كي  جيز  أحيد 
المتغ رات المستقم  والت  تعبر ع  أحيد فيروض الدراسي   ح يث  ضي  المستقصي  مني  عالمي  

ح ث تي  وضي  دميس رتيب لمموافقي   مي  ديال  الت  تعكس وج   نظر   أسف  درج  الموافق  
دماسي  األبعياد  بح يث تي  إعطيا  بيدائ  لكي   Likert Scaleاالعتمياد عمي  مق ياس ل كيرت 

(  وتيي  إعطييا  أوزا  ل ييذ  جييدا  ادت ييار )موافيي  جييدا   موافيي   محا ييد  غ يير موافيي   غ يير موافيي  
 .  0إل  5البدائ  تنازل ا  عم  التوال  م  

 
 

قائميي  استقصييا  عميي   010نسييد  ميي  قائميي  االستقصييا   من ييا 066ولقييد تيي  توز يي  عييدد
قائمييي  استقصيييا  عمييي  مراقبييي  الج ييياز  60مكاتيييب المحاسيييب  والمراجعييي  داصييي  الكب يييرة من يييا 

قائمي   76قائمي   من يا  068المركز  لممحاسبات  وبمغ عدد قوائ  االستقصا  الت  ت  جمع ا 
( قييوائ  لعييد  اسييت فائ ا متطمبييات التحم يي  9رج     وتيي  اسييتبعاد عييدد )تدييص المييراجع   الدييا

قائميي  ميي  مراقبيي   56   والبيياق  ( قائميي 63وأصييب  عييدد قييوائ  االستقصييا  الصييالح  لمتحم يي  )
( قييوائ  غ ييير مكتممييي  وأصيييب  عيييدد قيييوائ  4الج يياز المركيييز  لممحاسيييبات  وتييي  اسيييتبعاد عيييدد )
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( ب ييييا  بقييييوائ  االستقصييييا  0قائميييي   و وضيييي  الجييييدو  )( 56االستقصيييا  الصييييالح  لمتحم يييي  )
 الموزع  والمستمم  والصالح  لمتحم  :

 مدق صد  وصثحية قائمة االستقصاء: 5/3
الت كييد ميي  أن ييا تقيي س مييا وضييعت لق اسيي   وميي  أجيي   قائميي  االستقصييا  قصييد بصييد        

كيي داة لمدراسيي   فقييد تيي  عرضيي ا فيي   قائميي  االستقصييا الت كييد ميي  صييد  وصييالح   محتو ييات 
 المحاسييب  صييورت ا األول يي  عميي  مجموعيي  ميي  األسيياتذة المتدصصيي   ذو  الدبييرة فيي  مجييا 

بييدا  آرائ يي  حييو  دقيي  وسييالم  صيي اغت ا وتييرابط فقرات ييا  ولقييد تيي   المراجعيي   ب ييد  تحك م ييا وا 
قائمييي  ئ ييي  مييي  أديييذ جم ييي  المالحظيييات والمقترحيييات فييي  االعتبيييار عنيييد تطيييو ر النسيييد  الن ا

  وذل  م  ديال  حيذ  بعيض الفقيرات أو تعيد م ا أو إعيادة صي اغت ا ميرة أدير   االستقصا 
مميييا  ؤكيييد صيييد  المحتيييو  ووضيييوح المضيييمو   وتيييوافر درجييي  عال ييي  مييي  التوافييي  واالتسيييا  

 .قائم  االستقصا الدادم  ب   محتو ات وفقرات 
  باعتبييار  أكريير  Alpha Cronbach's Testولقييد تيي  تطب يي  ادتبييار ألفييا كرونبيياخ 

أسال ب تحم   االعتماد   دالل  ف  دراس  وتحم   درج  التناس  اليدادم  بي   محتو يات وبنيود 
فييي  المقيييا  س  Reliability  وذليي  بغ ييي  الت كيييد ميي  تيييوافر داصييي   الربييات قائميي  االستقصيييا 

توصي  إلي  مقيا  س المستددم  ف  أداة البحث  ورغب  ف  تقم ي  أدطيا  الق ياس العشيوائ   وال
  مك  االعتماد عم  ا ف  دراسات مستقبم  .

لقائمييي  ( نتيييائج ادتبيييار ألفيييا كرونبييياخ لق ييياس الربيييات واالتسيييا  اليييدادم  6و وضييي  الجيييدو  )
  و تييراوح وع نيي  مراقبيي  الج يياز المركييز  لممحاسييبات لع نيي  المييراجع   الدييارج    االستقصييا 

( 0كممييا اتجيي  معاميي  هييذا االدتبييار نحييو الق ميي  )و معاميي  هييذا االدتبييار بيي   )صييفر  واحييد(  

 ( وصف لعدد نسخ قائمة االستقصاء الموزعة والمستلمة والصالحة للتحلٌل1جدول )
عٌنة المراجعٌن  بٌان

 الخارجٌٌن
عٌنة مراقبً الجهاز 

 المركزي
 اإلجمالً

 162 61 101 عدد النسخ الموزعة

 121 56 22 النسخ المستلمة عدد

 13 4 9 عدد النسخ غير المكتملة

عددددددد النسدددددخ ال ددددد ل ة 
 للت ليل

63 52 115 
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 .Gliem and R)  وهيذا ميا أكيدت عم ي  دراسي  لقائمي  االستقصيا كمما زاد الصد  الدادم  
Gliem, 2003)  71ب   المستو  المقبو  ل ذا المق اس.% 

 

 نتائج اختبار الثقة لعٌنة المراجعٌن الخارجٌٌن وعٌنة مراقبً الجهاز المركزي( 2جدول )

 
N % 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 
Excluded

a
 

عينة المراجعين 
 الخ رجيين

63 100% 0.876 33 zero 

عينة مراقبي الجه ز 
 المركزي

52 100% 0.913 33 zero 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
وتش ر نتائج ادتبار الصد  الدادم  لع ن  المراجع   الديارج     أني   مكي  الرقي  في  ردود    

( كميا هيو موضي  في  جيدو  1.876)معامي  ادتبيار ألفيا كرنبياخ  %87.6هذ  الع ني  بنسيب  
أ  نتائج ادتبيار الصيد  اليدادم   كما(  وهذ  النسب  تعبر ع  مستو  صد  دادم  ج د  6)
( 1.903% )معامي  ادتبيار ألفيا كرنبياخ 90.3بمغ  از المركز  لممحاسباتمراقب  الج ع ن  ل

قائميي  و عتبير مسيتو  ج ييد لمرقي  في  ع نيي  البياحر   وبالتيال   مكيي  االعتمياد عمي  مييا تضيمنت  
 .بحثواالطمئنا  إل  مصداق ت ا ف  تحق   أهدا  ال االستقصا 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة الختبار الفروض: 5/4
توق يييت إصيييدار تقر ييير المراجعييي  الدادم ييي  عمييي   جيييودةحتييي   قيييو  الباحيييث بادتبيييار تييي ر ر  

  اعتمييد الباحييث عميي  مجموعيي  ميي  األسييال ب اإلحصييائ   باسييتددا  حزميي  المراجعيي  الدارج يي 
 .(SPSS,Version, 20) العشرو البرامج الجاهزة لمعمو  االجتماع   الطبع  

   تطميب ذلي  الع نتيا حصيائ   المالئمي  لتحم ي  أرا  تحد د نوع ي  األسيال ب اإل وف  مجا 
تحد يد توز يي  المجتميي  الييذ  تيي  سييحب الع نتييا  منيي   وأحييد االدتبييارات اإلحصييائ   المسييتددم  

  وهييذا االدتبيييار Kolmogorov-Smirnovفيي  ذلييي   نجييد ادتبيييار كولمييوجرو  سييي مرنو  
التوز ي  الطب عي   وذلي  عنيدما   دتبر فرض العد  ب   المشاهدات المتعمق  بمتغ ر مع   تتبي 

(  وقيا  الباحيث بي جرا  هيذا االدتبيار 1.15أكبير مي  مسيتو  المعنو ي  ) P-valeتكو  ق مي  
  واتضي  أ  مراقب  الج از المركز  لممحاسباتعم  ع ن  المراجع   الدارج    وكذل  ع ن  

 عنيي  رفييض  ( ممييا1.15لكيي  مفييردات الع نتييا  أقيي  ميي  مسييتو  المعنو يي  ) P-Valueق ميي  
فرض العد  وعد  صالح   االعتمياد عمي  االدتبيارات المعمم ي   وهيذا األمير  تطميب االعتمياد 
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  واالدتبيارات Non-Parametric Testsعم  األسال ب اإلحصائ   لالدتبيارات الالمعمم ي  
الالمعمم ي  هي  ادتبييارات ال  عتميد إحصييائ   االدتبيار ف  يا عميي  معيال  المجتميي   كميا أن ييا ال 

 Distribution Freeتفترض توز   مع   لمب انيات وليذا ف ي  تعير  بادتبيارات التوز ي  الحير
Tests. 

   التالية: حصائيةاإلختبارات الولقد قام الباحث بإجراء ا  
لمقارنيي  أرا  المشييارك   فيي  الدراسيي   ح ييث  قييو  : Friedman Testاختبااار فرياادمان  -0

ميي  األسييئم   و عكييس هييذا الترت ييب األهم يي  التيي   سييؤا هييذا االدتبييار ب عطييا  ترت ييب لكيي  
مسيتو  الع نتيا   ذل  عمي   و قائم  االستقصا تعط  ا ك  ع ن  لمجموع  م  األسئم  ف  

 مراقب  الج از المركز  لممحاسبات.م  المراجع   الدارج    و ك  عم  حدة 
بغ يييي  تحد ييييد االدتالفييييات : Mann-Whitney Test اسااااتخدام اختبااااار مااااان ويتنااااي -6

جييودة المراجعيي  الدادم يي  الجوهر يي  ألرا  الع نتييا   حييو  األسييئم  التيي  تعكييس العالقيي  بيي   
 Nullمي  ديال  رفيض أو قبيو  فيرض العيد  وتوق يت إصيدار تقر ير المراجعي  الدارج ي   

Hypothesis .  بعد  وجود ادتالفات جوهر   ب   الع نت 
والقاعيييدة القرار ييي  فييي  هيييذا االدتبيييارات أ   يييت  مقارنييي  مسيييتو  دالييي  االدتبيييار المحسيييوب      

Asymp. Sig. (2-tailed)   أP-Value  (  مييي  مسيييتو  المعنو ييي  المقبوليييα=0.05  )
( أكبيييير ميييي  مسييييتو  المعنو يييي  P-Valueفيييي ذا كييييا  مسييييتو  داليييي  االدتبييييار المحسييييوب  )

ادتالفييييات جوهر يييي  بيييي   الع نتييييا  المسييييتقمتا    المقبوليييي   نقبيييي  فييييرض العييييد  بعييييد  وجييييود
والعكيييس صيييح   بيييرفض فيييرض العيييد   وهيييذا هيييو االتجيييا  األكرييير اسيييتدداما  وشييي وعا  فييي  

 دراسات العمو  االجتماع  
 نتائج االختبارات اإلحصائية لفروض البحث: 5/5
عمااى نتااائج االختبااارات اإلحصااائية ألثاار االلتاازام بمعااايير المراجعااة الداخميااة  5/5/1

 فترة إصدار تقرير المراجعة الخارجية:
ف ميييا  تعمييي  بيييالمتغ رات التييي  تناوليييت أرييير االلتيييزا  بمعيييا  ر المراجعييي  الدادم ييي  عمييي  فتيييرة 
إصيييدار تقر ييير المراجعييي  الدارج ييي   تمرميييت فييي  متغ يييرات االلتيييزا  بمعيييا  ر المراجعييي  الدادم ييي  

وااللتيزا  بقواعيد آداب وسيمو  الم ني  (  X12(  ووجود دل   لممراجع  الدادم   )X11الدول   )
(X13  ووفقا  لمنتائج الت   ظ رها ادتبار ف ردميا  ألرا  كي  ع ني  عمي  حيدة واليذ   وضيح  )
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نجييد أ  كييال الع نتييا  اتفقتييا عميي  ترت ييب األهم يي  النسييب   لتميي  المتغ ييرات   ( 3الجييدو  رقيي  )
ول ي  الصيادرة عي  المنظميات الم ن ي  ح ث احت  متغ ير االلتيزا  بمعيا  ر المراجعي  الدادم ي  الد

األهم ييي  األولييي  مييي  ح يييث تييي ر ر  عمييي  توق يييت إصيييدار تقر ييير المراجييي  الديييارج   وادتمفيييت 
الع نتيييا  فييي  ترت يييب األهم ييي  النسيييب   لمتغ يييير االلتيييزا  بقواعيييد آداب وسيييمو  م نييي  المراجعيييي  

 الدادم    ومتغ ر وجود دل   لممراجع  الدادم   ف  الشرك .

 
 

 Mann- WhitneyTestومان وٌتنً  Friedman Test( نتائج اختبار فرٌدمان 3جدول )

لمتغٌرات االلتزام بالمعاٌٌر المهنٌة لعٌنتً المراجعٌن الخارجٌٌن ومراقبً الجهاز المركزي 

 للمحاسبات

 بٌن العٌنتٌناختبار مان وٌتنً  اختبار فرٌدمان لكل عٌنة 

 المتغٌر

Mean Rank Test Statisticsa 
عٌنة المراجع 

 خارجً
عٌنة مراقبً 

 الجهاز

Asymp. 
Sig. 

 معنوٌة االختالفات

X11 2.14 2.25 0.000 اختالف 
X12 1.98 1.82 0.001 اختالف 
X13 1.87 1.93 0.010 اختالف 
 Test Statisticsa 

 

N 63 52 
Chi-Square 21.574 15.083 

Df 2 2 
Asymp. 

Sig. 
.000 .001 

a. Friedman Test a. Grouping Variable: sample 
 

 Chi-Square)أ  مسييييتو  المعنو يييي  المحسييييوب لع نيييي  المييييراجع   الدييييارج    كمييييا 
=21.574, Asymp. Sig. = 0.000)   مراقبيي  الج يياز المركييز  لممحاسييبات  وكييذل  لع نيي 

(Chi-Square =15.083, Asymp. Sig. = 0.001)   وهميا أقي  مي  مسيتو  المعنو ي
(α=0.05  مما  عن  ) بيالفرض البيد   بوجيود فرض العيد   والقبيو   ترفضا الع نتا  أ  كال
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اللتييييزا  بمعييييا  ر المراجعيييي  الدادم يييي  عميييي  توق ييييت إصييييدار تقر يييير المراجعيييي  ل تيييي ر ر جييييوهر 
 الدارج  .

التييزا  ا  الع نتييا  حييو  تحد ييد االدتالفييات الجوهر يي  ألر ل  عمااى مسااتوق العينتااان معااا  أمااا 
-Mann  باسييتددا  ادتبييار مييا  و تنيي  المراجيي  الدييارج  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي  الدول يي 

Whitney Test  ( نجيييد 3واليييذ   وضيييح  الجيييدو )  أ  ق ميييP-Value  لميييرالث  المحسيييوب
  (α=0.05)أقيي  ميي  مسييتو  المعنو يي   (0.010 ,0.001 ,0.000)متغ ييرات عميي  التييوال  

رفيض فيرض العيد  بعيد  وجيود   عن  وجود ادتالفات جوهر   بي   أرا  الع نتيا   وبالتيال مما 
ادتالفييات جوهر يي  ألرا  الع نتييا  حييو  تيي ر ر االلتييزا  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي  عميي  توق ييت 

 .قبو  الفرض البد   ل ذ  المتغ رات إصدار تقر ر المراجع  الدارج    وبالتال 
االختبااارات اإلحصااائية ألثاار المقاادرة المهنيااة لممراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة نتااائج  5/5/2

 إصدار تقرير المراجعة الخارجية:
المقيييدرة الم ن ييي  لممراجعييي  الدادم ييي  فييي  الدمف ييي  التعم م ييي   المتغ يييرات التييي  تناوليييت تتمرييي 

تعمي   الم ني  (  وجود برامج التدر ب الدادم  وتيدع   الشيرك  لبيرامج الX21لممراج  الدادم  )
(  X23(  عضييييييو   المييييييراجع   الييييييدادم    بالمنظمييييييات الم ن يييييي  الدول يييييي  )X22المسييييييتمر )

(  دبييرة ومعرفيي  المراجيي  الييدادم  بمجييا  X24التدطيي ط الج ييد ووجييود نظييا  لمتابعيي  التنف ييذ )
(  X26( دبييييرة ومعرفيييي  المراجيييي  الييييدادم  بم ييييا  المراجعيييي  الدادم يييي  )X25عميييي  الشييييرك  )

(  وأد يييرا   الكفيييا ة الم ن يييي  X27م ن ييي  التييي   حصيييي  عم  يييا المراجييي  الييييدادم  )الشييي ادات ال
( نتيييائج االدتبيييارات اإلحصييائ   ألرييير المقيييدرة 4(  و مديييص الجييدو  )X28لممراجيي  اليييدادم  )

الم ن   لممراجع   الدادم    عم  توق ت إصدار تقر ير المراجعي  الدارج ي   والتي   مكي  إبيراز 
 تال :نتائج ا عم  النحو ال

  وببحث مد  األهم ي  النسيب   التي  تعط  يا كي  ع ني  لكي  متغ ير أوال  عمى مستوق كل عينة
ميي  المتغ ييرات باسيييتددا  ادتبييار فر يييدما   حيياز المتغ ييير الرييان  عمييي  المركييز األو  الهتميييا  
ع نيي  المييراجع   الدييارج    والييذ   تمريي  فيي  وجييود بييرامج التييدر ب الييدادم  وتييدع   الشييرك  

التعميي   الم نيي  المسييتمر  ب نمييا حيياز المتغ يير األو  عميي  اهتمييا  ع نيي  مراقبيي  الج يياز  لبييرامج
المركيز  لممحاسيبات وهييو الدمف ي  التعم م ي  لممراجيي  اليدادم   وادتمي  ترت ييب بياق  المتغ ييرات 

 ب   كال الع نتا .
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 Chi-Square)أ  مسييييييتو  المعنو يييييي  المحسييييييوب لع نيييييي  المييييييراجع   الدييييييارج    كمييييييا 

=56.921, Asymp. Sig. = 0.000)   مراقبيي  الج يياز المركييز  لممحاسييبات  وكييذل  لع نيي 
(Chi-Square =21.355, Asymp. Sig. = 0.003)   وهميا أقي  مي  مسيتو  المعنو ي

(α=0.05  مما  عن  ) بيالفرض البيد   بوجيود فرض العيد   والقبيو   ترفضا الع نتا  أ  كال
تيييي ر ر جييييوهر  لممقييييدرة الم ن يييي  لممييييراجع   الييييدادم    عميييي  توق ييييت إصييييدار تقر يييير المراجعيييي  

 الدارج  . 
بمقارنييي  نتيييائج الع نتيييا  وفقييييا  الدتبيييار ميييا  و تنيييي  عماااى مسااااتوق العينتاااان معااااا ،  نياااا  ثا

Mann-Whitney Test(  نجيد أ  ق مي  دالي  االدتبيار 4  كما  وضح  الجيدو  )  المحسيوب
(  الشيي ادات الم ن يي  التيي   حصيي  عم  ييا X21الدمف يي  التعم م يي  لممراجيي  الييدادم  )لمتغ ييرات 

 ,X28( )0.000, 0.000(  والكفييييا ة الم ن يييي  لممراجيييي  الييييدادم  )X27المراجيييي  الييييدادم  )

الع نتيا  أ  كيال (  مما  عن  α=0.05المعنو   )( عم  التوال  وه  أق  م  مستو  0.022
بييالفرض البييد   بوجييود تيي ر ر جييوهر  ل ييذ  المتغ ييرات الرالريي  فييرض العييد   والقبييو   ترفضييا 

 عم  توق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .
أميييا بييياق  المتغ يييرات األدييير   نجيييد أ  مسيييتو  المعنو ييي  المحسيييوب أكبييير مييي  مسيييتو   

المعنو ييي  المقبيييو   وهيييو ميييا  عنييي  قبيييو  فيييرض العيييد   ورفيييض الفيييرض البيييد   بعيييد  وجييييود 
ادتالفييات جوهر يي  بيي   أرا  الع نتييا  حييو  تيي ر ر تميي  المتغ ييرات عميي  توق ييت إصييدار تقر يير 

  Mann- Whitney Testوياٌ ويتُي  Friedman Testَتائج اختبار فزيذياٌ (4جذول )

 نًتغيزاث انًقذرة انًهُيت نعيُتي انًزاجعيٍ انخارجييٍ ويزاقبي انجهاس انًزكشي نهًحاسباث

 انًتغيز

 بيٍ انعيُتيٍاختبار ياٌ ويتُي  اختبار فزيذياٌ نكم عيُت

Mean Rank Test Statistics
a

 

عيُت انًزاجع 

 خارجي

عيُت يزاقبي 

 انجهاس
Asymp. Sig. 

يعُىيت 

 االختالفاث

X21 3.11 5.01 0.000 اختالف 

X22 5.24 4.50 0.463 اتفاق 

X23 5.06 4.36 0.424 اتفاق 

X24 4.60 4.97 0.003 اتفاق 

X25 5.07 4.65 0.171 اتفاق 

X26 4.83 3.44 0.121 اتفاق 

X27 3.81 4.63 0.000 اختالف 

X28 4.28 4.43 0.022 اختالف 

 Test Statistics
a

  

N 63 52 

Chi-Square 56.921 21.355 

Df 7 7 

Asymp. Sig. .000 .003 

a. Friedman Test 
a. Grouping Variable: 

sample 
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 المراجع  الدارج  .
 
لممراجعاة الداخمياة عمااى االساتقثل والموضااوعية نتاائج االختباارات اإلحصااائية ألثار  5/5/3

 فترة إصدار تقرير المراجعة الخارجية:
اسييييتقال  وموضييييوع   المراجعيييي  الدادم يييي  فيييي  االسييييتقال   المتغ ييييرات التيييي  تناولييييت تتمريييي 

(  التبع ي  الوظ ف يي  X32(  دضيوع المراجيي  اليدادم  ليإلدارة )X31النسيب  لممراجي  اليدادم  )
(  التبع يي  الوظ ف يي  لييرئ س مجمييس X34(  مراجعيي  م ييا  اإلدارة العم ييا )X33إلدارة الشييرك  )

(  التبع ييي  التقر ر ييي  X36(  تحكييي  إدارة الشيييرك  فييي  نظيييا  المرتبيييات والحيييوافز )X35اإلدارة )
( 5الجيييدو )(  و مديييص X38(  ووجيييود لجنييي  مراجعييي  دادم ييي  فعالييي  )X37لمجنييي  المراجعييي  )

نتيييائج االدتبيييارات اإلحصيييائ   ألرييير اسيييتقال  وموضيييوع   الميييراجع   اليييدادم    عمييي  توق يييت 
 إصدار تقر ر المراجع  الدارج    والت   مك  إبراز نتائج ا عم  النحو التال :

  وفيي  ضييو  نتيييائج ادتبييار فر ييدما  اليييذ   ركييز عميي  األهم ييي  أوال  عمااى مساااتوق كاال عيناااة
النسب   لك  متغ ير مي  وج ي  نظير كي  ع ني   حياز عمي  الترت يب األو  المتغ ير الراليث اليذ  
 تنيياو  تبع ييي  المراجعييي  الدادم ييي  إلدارة الشييرك  وميييا  ترتيييب عم  يييا ميي  اندفييياض قيييدرت ا عمييي  

ض اعتميييياد المراجيييي  الدييييارج  عميييي  م ييييا  الكشيييي  والتقر يييير عيييي  الممارسييييات السييييمب   و دفيييي
المراجع  الدادم   م  وج   نظر كال الع نتا   ب نما حياز عمي  الترت يب الريان  المتغ ير األو  
بوجييود عالقيي  بيي   سييرع  انجيياز الم ييا  ومسييتو  االسييتقال  النسييب  الييذ  تتمتيي  بيي  المراجعيي  

ابيي  لتيي ر ر ق ييا  المراجيي  الدييارج  الدادم يي  وتميي  ذليي  اتفييا  الع نتييا  عميي  ترت ييب المتغ يير الر 
بمراجعيي  م ييا  اإلدارة العم ييا عميي  اسييتقالل  وموضييوع ت  وادتمفييت وج ييات نظيير الع نتييا  حييو  

 ترت ب باق  المتغ رات. 
 Chi-Square)أ  مسييييتو  المعنو يييي  المحسييييوب لع نيييي  المييييراجع   الدييييارج    كمييييا 

=8.743, Asymp. Sig. = 0.272) نو ي  المقبيو   وال  عني  وهيو أكبير مي  مسيتو  المع
ذل  أ  ع ن  المراجع   الدارج    تقب  بفرض العد  وترفض الفيرض البيد   ألني  تي  صي اغ  

 مراقب  الج ياز المركيز  لممحاسيباتع ن   أماو  معظ  األسئم  ف  هذا المحور بصورة عكس   
(Chi-Square =54.578, Asymp. Sig. = 0.000)  وهميا أقي  مي  مسيتو  المعنو ي 
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وهييييو مييييا  عنيييي  قبييييو  الفيييرض البييييد    بوجييييود أريييير لمتغ يييير االسييييتقال   ( α=0.05) المقبيييو 
 والموضوع   عم  توق ت فترة تقر ر المراجع  الدارج  .

-Mannبمقارنيي  نتييائج الع نتييا  وفقييا  الدتبييار مييا  و تنيي    ثانيااا  عمااى مسااتوق العينتااان
Whitney Test(  5  كما  وضح  الجيدو )  نتيا  عمي  أ  االسيتقال  النسيب  فقيد اتفقيت الع

لممراج  الدادم  مبيررا  العتمياد المراجي  الديارج  عمي  نتيائج م يا  المراجعي  الدادم ي  وسيرع  
إنجيياز عمم يي  المراجعيي  فيي  أقيي  وقييت ممكيي   كمييا اتفقييت الع نتييا  عميي  أ  احتمييا  دضييوع 

إمكان ييي  اعتمييياد  المراجييي  اليييدادم  ليييإلدارة وفقيييدا  االسيييتقال  نت جييي  عالقيييات األلفييي   دفيييض
المراج  الدارج  عم  المراجع  الدادم   وبالتال  فتيرة تقر ير المراجعي  الدارج ي  وأد يرا  اتفقيت 
الع نتييا  عميي  أ  وجيييود نظييا  لممرتبيييات والحييوافز  ييتحك  ف ييي  إدارة الشييرك  إلييي  عييد  إمكان ييي  

  ادة نطا  الفحص.اعتماد المراج  الدادم  عم  نتائج م ا  المراجع  الدادم   ورغبت  ف  ز 
وادتمفيييت الع نتيييا  عمييي  األهم ييي  النسيييب   لبييياق  المتغ يييرات األدييير  التييي  تناوليييت اسيييتقال  

( بيييي   مسييييتو  المعنو يييي  5وموضييييوع   المراجعيييي  الدادم يييي   وهييييذا واضيييي  ميييي  الجييييدو  رقيييي  )
(  مراجعي  المراجي  الديارج  X31المحسوب لممتغ رات الت  تناولت ز ادة االسيتقال  النسيب  )

(  التبع ييييي  الوظ ف يييييي  لممراجعييييي  الدادم ييييي  ليييييرئ س مجمييييييس اإلدارة X34لم يييييا  اإلدارة العم يييييا )
(X35(  التبع ييي  التقر ر ييي  لمجنييي  المراجعييي  )X37(  وجيييود لجنييي  مراجعييي  فعالييي  )X38  هييي )

أقيي  ميي   (Asymp. Sig. = 0.001, 0.000, 0.001, 0.002, 0.001)عميي  التييوال 
وهو ما  عن  قبو  الفرض البد   ب   هذ  المتغ رات تيؤرر عمي   (α=0.05)مستو  المعنو   

( X32, X33, X36فترة تقر ر المراجع  الدارج    أما باق  متغ رات االستقال  والموضيوع   )
فعم  الرغ  م  أ  مستو  المعنو   المحسوب أكبر م  مستو  المعنو   المقبيو   إال أ  هيذ  

العكسيي   )النفيي (  وبالتييال  قبييو  الفييرض البييد   بوجييود المتغ ييرات تيي  صيي اغت ا فيي  الصييورة 
 ت ر ر جوهر  ل ا عم  فترة تقر ر المراجع  الدارج  .
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 Mann- Whitneyوياٌ ويتُي  Friedman Testَتائج اختبار فزيذياٌ  (5جذول )

Test  نًتغيزاث االستقالل وانًىضىعيت نعيُتي انًزاجعيٍ انخارجييٍ ويزاقبي انجهاس

 انًزكشي نهًحاسباث
 

 انًتغيز

 بيٍ انعيُتيٍاختبار ياٌ ويتُي  اختبار فزيذياٌ نكم عيُت

Mean Rank Test Statistics
a

 

عيُت انًزاجع 

 خارجي

عيُت يزاقبي 

 انجهاس

Asymp. Sig. يعُىيت االختالفاث 

X31 4.69 5.10 0.001 اختالف 

X32 4.53 4.47 0.086 اتفاق 

X33 4.86 5.72 0.140 اتفاق 

X34 4.59 4.72 0.000 اختالف 

X35 4.37 3.78 0.001 اختالف 

X36 4.20 3.88 0.162 اتفاق 

X37 4.08 3.73 0.002 اختالف 

X38 4.68 3.60 0.001 اختالف 

 Test Statistics
a

  

N 63 52 

Chi-Square 8.743 54.578 

Df 7 7 

Asymp. Sig. .272 .000 

a. Friedman Test a. Grouping Variable: sample 

 Mann- Whitneyوماااان ويتناااي  Friedman Testنتاااائج اختباااار فريااادمان  5/5/4

Test  لمتغيااارات جاااودة تنفياااذ المهاااام لعينتاااي الماااراجعين الخاااارجيين ومراقباااي الجهااااز
 المركزي لممحاسبات:

الدتبييار تيي ر ر جييودة تنف ييذ م ييا  المراجعيي  الدادم يي  عميي  فتييرة تقر يير المراجعيي  الدارج يي       
(  X41اعتميييد الباحيييث عمييي  أربييي  متغ يييرات تمرميييت فييي  تور ييي  إجيييرا ات المراجعييي  الدادم ييي  )

(  االسيييييتجاب  لتوصييييي ات المراجعييييي  الدادم ييييي  X42وجيييييود نظيييييا  لإلشيييييرا  ومتابعييييي  األدا  )
(X43(  ودعيي  اإلدارة العم ييا لنشيياط المراجعيي  الدادم يي  )X44 ) (  نتييائج 6و مدييص الجييدو )

االدتبارات اإلحصائ   ألرر جيودة تنف يذ م يا  الميراجع   اليدادم    عمي  توق يت إصيدار تقر ير 
     والت   مك  إبراز نتائج ا عم  النحو التال :المراجع  الدارج
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  وفيي  ضييو  نتييائج ادتبييار فر ييدما  الييذ   ركييز عميي  األهم يي  أوال  عمااى مسااتوق كاال عينااة  
فقد اتفقت الع نتا  عم  إعطيا  األهم ي  النسيب    النسب   لك  متغ ر م  وج   نظر ك  ع ن  

الدادم ي   وادتمفيت األهم ي  النسيب   لبياق   األول  لممتغ ر األو  وهو تور   إجرا ات المراجعي 
 المتغ رات م  وج   نظر أرا  الع نتا .

 -Mannومان وٌتنً  Friedman Testنتائج اختبار فرٌدمان ( 6جدول )
Whitney Test  لمتغٌرات جودة تنفٌذ المهام لعٌنتً المراجعٌن الخارجٌٌن

 ومراقبً الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 انًتغيز

 بيٍ انعيُتيٍاختبار ياٌ ويتُي  فزيذياٌ نكم عيُتاختبار 

Mean Rank Test Statistics
a

 

عيُت انًزاجع 

 خارجي

عيُت يزاقبي 

 انجهاس
Asymp. Sig. يعُىيت االختالفاث 

X41 2.79 2.67 0.032 اختالف 

X42 2.49 2.41 0.172 اتفاق 

X43 2.40 2.46 0.909 اتفاق 

X44 2.31 2.45 0.640 اتفاق 

 Test Statistics
a

  

N 63 52 

Chi-Square 7.628 2.451 

Df 3 3 

Asymp. 

Sig. 
.054 .484 

a. Friedman Test 
a. Grouping Variable: 

sample 

لع نييي  الميييراجع   الديييارج     وفقيييا  الدتبيييار فر يييدما  أ  مسيييتو  المعنو ييي  المحسيييوبكميييا 
(Chi-Square =7.628,Asymp. Sig.= .054)  مي  مسييتو  المعنو ي  المقبييو   أكبيروهييو

(α=0.05) وع نييي  مراقبييي  الج ييياز المركيييز  لممحاسيييبات  (Chi-Square =2.451, 
Asymp. Sig. = .484)    وهو ما  عن  اديتال  أرا  الع نتيا  حيو  ترت يب األهم ي  النسيب

 ل ذ  المتغ رات وت ر رها عم  فترة تقر ر المراجع  الدارج  .
-Mannبمقارنييي  نتيييائج الع نتيييا  وفقيييا  الدتبيييار ميييا  و تنييي    العينتاااانثانياااا  عماااى مساااتوق 

Whitney Test(  6  كمييا  وضييح  الجييدو)  تيي  قبييو  الفييرض البييد   لممتغ يير األو  بوجييود
تور   إجرا ات المراجع  الدادم   عم  تسي    إجيرا ات المراجعي  الدارج ي   اتفا  حو  ت ر ر 

ادتمفييت أرا  الع نتييا  حييو  درجيي  تيي ر ر تنف ييذ الم ييا   فقييد  أمييا بيياق  المتغ ييرات المتعمقيي  بجييودة
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تم  المتغ رات عم  فترة تقر ر المراجع  الدارج ي   ح يث أ  مسيتو  المعنو ي  المحسيوب ل يذ  
 المتغ رات أكبر م  مستو  المعنو   المقبو .

 Mann- Whitneyومااان ويتنااي  Friedman Testنتااائج اختبااار فرياادمان  5/5/5

Test  لمتغيااارات فعالياااة لجناااة المراجعاااة لعينتاااي الماااراجعين الخاااارجيين ومراقباااي الجهااااز
 المركزي لممحاسبات:

الدتبييار تيي ر ر فعال يي  لجنيي  المراجعيي  عميي  فتييرة تقر يير المراجعيي  الدارج يي  اعتمييد الباحييث 
(  X51عييد  وجييود ق ييود عميي  المقابميي  ميي  لجنيي  المراجعيي  ) عميي  دمييس متغ ييرات تمرمييت فيي 

(  لجنييي  المراجعييي  X52عيييدد أعضيييا  لجنييي  المراجعييي  ذو  الدبيييرة المال ييي  والمحاسيييب   )ز يييادة 
قالييي  مييد ر المراجعييي  الدادم ييي  ) (  تكيييرار اجتماعيييات لجنييي  X53تكييو  المسيييئول  عييي  تع ييي   وا 

و مديص الجيدو   (X55(  ز ادة عدد أعضا  لجن  المراجع  غ ر التنف ذ    )X54المراجع  )
اإلحصيييائ   ألرييير فعال ييي  لجنييي  المراجعييي  عمييي  توق يييت إصيييدار تقر ييير ( نتيييائج االدتبيييارات 7)

 المراجع  الدارج    والت   مك  إبراز نتائج ا عم  النحو التال :
  وف  ضيو  نتيائج ادتبيار فر يدما  اليذ   ركيز عمي  األهم ي  أوال  عمى مستوق كل عينة

كي  ع ني  عمي  ترت يب فقد ادتمفت وج ات نظير  النسب   لك  متغ ر م  وج   نظر ك  ع ن  
 األهم   النسب   لتم  المتغ رات  

 

 -Mannومان وٌتنً  Friedman Test( نتائج اختبار فرٌدمان 7جدول )
Whitney Test  لمتغٌرات فعالٌة لجنة المراجعة لعٌنتً المراجعٌن الخارجٌٌن

 ومراقبً الجهاز المركزي للمحاسبات

 

 انًتغيز

 بيٍ انعيُتيٍاختبار ياٌ ويتُي  اختبار فزيذياٌ نكم عيُت

Mean Rank Test Statistics
a

 

عيُت انًزاجع 

 خارجي

عيُت يزاقبي 

 انجهاس

Asymp. 

Sig. 
 يعُىيت االختالفاث

X51 3.04 3.92 0.006 اختالف 

X52 2.38 3.00 0.000 اختالف 

X53 3.62 3.09 0.001 اختالف 

X54 3.19 2.57 0.008 اختالف 

X55 2.77 3.12 0.002 اختالف 

 Test Statistics
a

  

N 63 52 

Chi-Square 29.846 13.058 

Df 4 4 
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Asymp. Sig. .000 .006 

a. Friedman Test a. Grouping Variable: 

sample 

إال أ  مسييييتو  المعنو يييي  المحسييييوب لع نيييي  المييييراجع   الدييييارج    وع نيييي  مراقبيييي  الج يييياز 
مسيييتو  المعنو ييي  المقبيييو  وهيييو ميييا  عنييي  رفيييض فيييرض العيييد  أقييي  مييي   المركيييز  لممحاسيييبات

والقبو  بالفرض البد   بوجود ت ر ر جوهر  لفعال   لجني  المراجعي  عمي  توق يت إصيدار تقر ير 
 (.7المراجع  الدارج   كما  تض  م  الجدو  )

-Mannبمقارنيي  نتييائج الع نتييا  وفقييا  الدتبييار مييا  و تنيي    ثانيااا  عمااى مسااتوق العينتااان
Whitney Test(  7  كميييا  وضيييح  الجيييدو)  تضييي  أ ضيييا  أ  مسيييتو  المعنو ييي  المحسيييوب 

لجم   المتغ رات أق  م  مستو  المعنو   المقبو   وهو ما  عن  ادتال  الع نتا  عم  قبيو  
فرض العد   بمعن  االتفا  عم  القبو  بالفرض البد   حو  وجود أهم   نسب   لفعال ي  لجني  

 إصدار تقر ر المراج  الدارج . المراجع  عم  توق ت
 Mann- Whitneyوماان ويتناي  Friedman Testنتاائج اختباار فريادمان  5/5/6

Test  لمتغيرات قارار االعتمااد لعينتاي الماراجعين الخاارجيين ومراقباي الجهااز المركازي
 لممحاسبات:

الدارج يي  اعتمييد الدتبييار تيي ر ر درجيي  اعتميياد المراجيي  الدييارج  عميي  فتييرة تقر يير المراجعيي  
وجيود ج يود مي  الشيرك  لرفي  كفيا ة العيامم   بنشياط  الباحث عم  دمس متغ يرات تمرميت في 

(  وجيود المعرفيي  المالئمي  لتنف ييذ الم يا  المكميي  ب يا نشيياط المراجعيي  X61المراجعي  الدادم يي  )
المسييا ل  (  X63(  تمتيي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  باالسييتقال  والموضييوع   )X62الدادم يي  )
( نتيييييائج 8(  و مديييييص الجيييييدو  )X65(  جيييييودة نشييييياط المراجعييييي  الدادم ييييي  )X64القانون ييييي  )

االدتبييييارات اإلحصييييائ   ألريييير درجيييي  اعتميييياد المراجيييي  الدييييارج  عميييي  توق ييييت إصييييدار تقر يييير 
 المراجع  الدارج    والت   مك  إبراز نتائج ا عم  النحو التال :

تيائج ادتبيار فر يدما  اليذ   ركيز عمي  األهم ي    وف  ضيو  نأوال  عمى مستوق كل عينة
فقد ادتمفت وج ات نظير كي  ع ني  عمي  ترت يب  النسب   لك  متغ ر م  وج   نظر ك  ع ن  

األهم ييييي  النسيييييب   لتمييييي  المتغ يييييرات  إال أ  مسيييييتو  المعنو ييييي  المحسيييييوب لع نييييي  الميييييراجع   
و  المعنو ي  المقبيو  وهيو أقي  مي  مسيت الدارج    وع ني  مراقبي  الج ياز المركيز  لممحاسيبات
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ميييا  عنييي  رفيييض فيييرض العيييد  والقبيييو  بيييالفرض البيييد   بوجيييود تييي ر ر جيييوهر  درجييي  اعتمييياد 
 (.8المراج  الدارج  عم  توق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج   كما  تض  م  الجدو  )

-Mannبمقارنيي  نتييائج الع نتييا  وفقييا  الدتبييار مييا  و تنيي    ثانيااا  عمااى مسااتوق العينتااان
Whitney Test(  8  كميييا  وضيييح  الجيييدو)  تضييي  أ ضيييا  أ  مسيييتو  المعنو ييي  المحسيييوب 

لجم   المتغ رات أق  م  مستو  المعنو   المقبو   وهو ما  عن  ادتال  الع نتا  عم  قبيو  
فيييرض العيييد   بمعنييي  االتفيييا  عمييي  القبيييو  بيييالفرض البيييد   حيييو  وجيييود أهم ييي  نسيييب   لدرجييي  

 لدارج  عم  توق ت إصدار تقر ر المراج  الدارج .االعتماد لممراج  ا
 

 -Mannوياٌ ويتُي  Friedman Testَتائج اختبار فزيذياٌ  (8جذول )

Whitney Test  نًتغيزاث قزار االعتًاد نعيُتي انًزاجعيٍ انخارجييٍ ويزاقبي

 انجهاس انًزكشي نهًحاسباث

 

 

 انًتغيز

 بيٍ انعيُتيٍاختبار ياٌ ويتُي  اختبار فزيذياٌ نكم عيُت 

Mean Rank Test Statistics
a

 

عيُت انًزاجع 

 خارجي

عيُت يزاقبي 

 انجهاس

Asymp. Sig. يعُىيت االختالفاث 

X61 2.46 2.64 0.012 اختالف 

X62 3.34 3.91 0.004 اختالف 

X63 2.77 3.28 0.000 اختالف 

X64 2.84 2.99 0.022 اختالف 

X65 3.29 3.87 0.003 اختالف 

 Test Statistics
a

  

N 63 52 

Chi-Square 28.588 38.868 

Df 4 4 

Asymp. Sig. .000 .004 

a. Friedman Test a. Grouping Variable: sample 
 

 الخثصة والنتائج والتوصيات:-6
 المراجعي  تقر ير إصيدار توق يت عمي  الدادم ي  المراجعي  نشياط جيودة أرير البحيث هذا تناو 
 ألهم يييي  متزا ييييد ت ك ييييد هنييييا  أصييييب  ح ييييث المصيييير    الم ن يييي  الممارسيييي  ب ئيييي  فيييي  الدارج يييي 
وتتحيييدد جيييودة نشييياط المراجعييي  ، المصييير   الشيييركات حوكمييي  فييي  ودورهيييا الدادم ييي  المراجعييي 

الدادم يي  ميي  دييال  مجموعيي  ميي  المتغ ييرات تناول ييا فكيير المراجعيي  والتيي  تمرمييت فيي  المقييدرة 
ئم   عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي   ودرجيي  االسييتقال  والموضييوع   وجييودة تنف ييذ الم ن يي  لمقييا

الم ا  المكم  ب ا العامم   ف  نشاط المراجع  الدادم    و ر  الباحث أ  م  محيددات جيودة 
نشيياط المراجعيي  الدادم ييي  أ ضييا  مييد  التيييزا  العييامم   فيي  نشييياط المراجعيي  الدادم يي  بالمعيييا  ر 
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ع  الج ات التنظ م   لممراجع  الدادم    وكذل  أضا  الباحيث متغ يرا  آدير  الم ن   الصادرة
 تمرييي  فييي  درجييي  اعتمييياد المراجييي  الديييارج  عمييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  وهيييذا المتغ ييير لييي  
تتناوليي  األبحيياث السييابق  فيي  مجييا  الييربط بيي   جييودة المراجعيي  الدادم يي  وفتييرة إصييدار تقر يير 

 المراج  الدارج .
ل    د  هذا البحث إل  دراس  أرير جيودة نشياط المراجعي  الدادم ي  عمي  توق يت إصيدار وبالتا

المراجيي  الدييارج   لتقر يير المراجعيي  الدارج يي   ولتحق يي  هييذا ال ييد   أجر ييت دراسيي  م دان يي  
 005عميي  ب ئيي  الممارسيي  الم ن يي  فيي  جم ور يي  مصيير العرب يي   وذليي  عميي  ع نيي  مكونيي  ميي  

لت  دضعت لمتحم   بعد اسيتبعاد المفيردات التي  لي  تسيتجب والمفيردات مفردة )هذ  المفردات ا
مفيييردة مييي  الميييراجع   الديييارج    فييي  شيييركات المحاسيييب   63غ ييير الصيييالح  لمتحم ييي (  من يييا 

مفيردة مي  مراقبي  الج ياز المركيز  لممحاسيبات )القسي  الريان  المسيئو   56والمراجع  الكب رة  
ات الدراسييييي  الم دان ييييي  باسيييييتددا  بعيييييض األسيييييال ب عييييي  مراجعييييي  الشيييييركات(  وبتحم ييييي  ب انييييي

 توصل الباحث إلى النتائج التالية:اإلحصائ   المالئم   
وجود اتفا  بي   ع نتي  الدراسي  الم دان ي  )الميراجع   الديارج    ومراقبي  الج ياز المركيز  -0

لممحاسييييبات(عم  صييييد  الفييييرض األو   وهييييو مييييا  عنيييي  أ  التييييزا  العييييامم   فيييي  نشيييياط 
المراجعيي  الدادم يي  بمعييا  ر المراجعيي  الدادم يي  الصييادرة عيي  الج ييات الم ن يي  الدول يي  مييي  
دال  وجود دل   لممراجع  الدادم ي  بالشيرك  وااللتيزا  بقواعيد آداب وسيمو  م ني  المراجعي  
الدادم ييي   يييؤد  إلييي  ز يييادة جيييودة نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  وُ مكييي  المراجييي  الديييارج  مييي  

شيييياط المراجعيييي  الدادم يييي  ممييييا  يييينعكس عميييي  كفييييا ة المراجعيييي  الدارج يييي  االعتميييياد عميييي  ن
صدار تقر ر المراجع .  وتدف ض الوقت الالز  لالنت ا  م  مراجع  القوائ  المال   وا 

وجييود اتفييا  بيي   ع نتيي  الدراسيي  الم دان يي  عميي  صييد  الفييرض الرييان   وهييو مييا  عنيي  أ   -6
دادم يي  ميي  دييال  الدمف يي  التعم م يي  ووجييود بييرامج ز ييادة المقييدرة الم ن يي  لنشيياط المراجعيي  ال

التييدر ب الييدادم  وتييدع   الشييرك  لبييرامج التعميي   الم نيي  المسييتمر وعضييو ت   بالمنظمييات 
الم ن   الدول   لممراجع  الدادم   والتدطي ط الج يد ووجيود نظيا  لمتابعي  تنف يذ الم يا   يؤد  

ا  الم ييا  المكميي  ب ييا المراجيي  الييدادم  إليي  ز ييادة جييودة المراجعيي  الدادم يي  ورفيي  كفييا ة أد
وبالتييال   شييج  المراجيي  الدييارج  عميي  االعتميياد عميي  تميي  الم ييا  ممييا  دفييض سيياعات 

 المراجع  الدارج   وسرع  إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .
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وجود اتفا  ب   ع نت  الدراس  الم دان   عم  صد  الفيرض الراليث  وهيو ميا  عني  تي ر ر  -3
وموضييييوع   نشيييياط المراجعيييي  الدادم يييي  عميييي  توق ييييت إصييييدار تقر يييير المراجعيييي   االسييييتقال 

الدارج يي   وذلييي  مييي  ديييال  تيييوافر االسيييتقال  النسيييب  لمعيييامم   بنشييياط المراجعييي  الدادم ييي  
والتبع يي  الوظ ف يي  لمجمييس اإلدارة والتبع يي  التقر ر يي  لمجنيي  المراجعيي  ووجييود لجنيي  مراجعيي  

 شاط المراجع  الدادم  .فعال  تضم  استقال  وموضوع   ن
وجود اتفا  ب   ع نت  الدراس  الم دان   عم  صد  الفرض الرابي   مميا  عني  ز يادة جيودة -4

تنف ييذ م ييا  المراجعيي  الدادم يي  ميي  دييال  تور يي  إجييرا ات المراجعيي  الدادم يي  ووجييود نظييا  
ب  الفور ييييي  لإلشييييرا  والمتابعييييي  ودعيييي  اإلدارة العم يييييا لنشيييياط المراجعييييي  الدادم يييي  واالسيييييتجا

لتوص ات المراجع  الدادم    ؤد  إل  ز ادة جودة نشاط المراجع  الدادم    وسيرع  انجياز 
المراجييي  الديييارج  لم يييا  المراجعييي  الدارج ييي  أ  تيييوف ر وقيييت المراجييي  الديييارج  وسيييرع  

 إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .
لدييامس  ممييا  عنيي  أ  وجييود اتفييا  بيي   ع نتيي  الدراسيي  الم دان يي  عميي  صييد  الفييرض ا -5

وجيود لجني  مراجعيي  فعالي   يينعكس عمي  ز ييادة جيودة المراجعيي  الدادم ي  والتيي ر ر في  توق ييت 
إصدار تقر ر المراجع  الدارج    وذل  م  دال  عيد  وجيود ق يود عمي  مقابمي  الميراجع   
 اليييدادم   لمجنييي  المراجعييي   وز يييادة عيييدد األعضيييا  ذو  الدبيييرات المال ييي  والمحاسيييب   وأ 
قالييي  ميييد ر المراجعييي  الدادم ييي   تكيييرار  تكيييو  لجنييي  المراجعييي  هييي  المسيييئول  عييي  تع ييي   وا 

 اجتماعات لجن  المراجع  وز ادة عدد األعضا  غ ر التنف ذ    ف  لجن  المراجع .
وجييود اتفييا  بيي   ع نتيي  الدراسيي  الم دان يي  عميي  صييد  الفييرض السييادس  ممييا  عنيي  أ    -6

اعتميياد المراجيي  الدييارج  عميي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  وجييود عالقيي  عكسيي   بيي   درجيي  
والفتيرة الزمن يي  الالزميي  إلصييدار تقر يير المراجعيي  الدارج يي   ح ييث أ  ز ييادة جييودة المراجعيي  
الدادم ييي   يييؤد  إلييي  ز يييادة اعتمييياد المراجييي  الديييارج  عمييي  الم يييا  التييي  نفيييذها الميييراجع   

شييراف  فيي  مجييا  المراجعيي  الدارج يي   الييدادم    أو حتيي  اسييتددام   كمسيياعد   ليي  تحييت إ
وبالتييال  سييرع  انجيياز م ييا  المراجعيي  الدارج يي  وتدفيي ض الوقييت الييالز  لمق ييا  ب ييا مقارنيي  

 بعد  االعتماد وهو ما  نعكس عم  توق ت إصدار تقر ر المراجع  الدارج  .
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يدانياة وبناء عمى ما خمصت إليه الدراسة النظرية لمبحاث، وماا أسافرت عناه الدراساة الم

 من نتائج، يوصي الباحث بما يمي:
تفع يي  محييددات جييودة نشيياط المراجعيي  الدادم يي  فيي  الشييركات المصيير   المق ييدة فيي  سييو   -

األورا  المال يي   وذليي  ميي  دييال  ت ك ييد ال  ئيي  العاميي  لسييو  المييا  عميي  جييودة وليي س وجييود 
 المراجع  الدادم  .نشاط المراجع  الدادم    م  وض  نظا  لمراقب  جودة نشاط 

تشييج   المراجيي  الدييارج  لمشييركات باالعتميياد عميي  الم ييا  التيي  نفييذها المييراجع   الييدادم    -
أو حتيي  اسييتددام   كمسيياعد   تحييت إشييراف  فيي  مجييا  المراجعيي  الدارج يي   وذليي  إذا مييا 

ليي  تييوافرت قناعييات وأدليي  لممراجيي  الدييارج  بارتفيياع جييودة نشيياط المراجعيي  الدادم يي   أل  ذ
س نعكس عم  سيرع  انجياز المراجي  الديارج  ألنشيط  المراجعي  الدارج ي   وسيرع  إصيدار 

 تقر ر المراجع  الدارج  .
 واإلفصياح عيرض في  التي د ر وأ  األس   أسعار ف   نعكس المحاسب   المعمومات نشر أ -

  ضيييطر ح يييث الميييا   رأس سيييو  عمييي  سيييمب   آريييار إلييي   يييؤد  المحاسيييب   المعموميييات عييي 
 تحق يي  فيي  تسييتغ  قييد والتيي  أديير  مصييادر ميي  المعمومييات عيي  البحييث إليي  سييتددمو الم

 المراجعيي  جييودة ز ييادة هييو التيي د ر هييذا عميي  لمتغمييب المتاحيي  السييب  وأحييد داصيي   مصييال 
 المراجعي  تقر ير إصيدار وسيرع  عم  يا الديارج  المراجي  اعتمياد مي  ب يا  رتبط وما الدادم  
 لمشرك .  المال  التقار ر نشر وبالتال 

 نشيياط وموضييوع   السييتقال  كضييما  المصيير   الشييركات داديي  المراجعيي  لجييا  دور تفع يي -
 سيرع  عمي  ذلي  وانعكياس الدادم   المراجع  نشاط جودة ز ادة ف  ودورها الدادم   المراجع 
 الدارج  . المراجع  م ا  انجاز

 تحف يييز مييي  دادم ييي  ال المراجعييي  نشييياط جيييودة رفييي  فييي  اسيييتباق  دور لمشيييركات  كيييو  أ  -
 لمشرك . الدارج    المراجع   م  التعاو  عم  الدادم   المراجع  نشاط ف  العامم  

 م نيي  تنظيي   عيي  المسييئول  الدول يي  الم ن يي  بالمنظمييات أسييوة م ن يي  تنظ م يي  ج ييات إنشييا  -
 في  ةأرير  ل   كو  قد والذ  الدادم    المراجع  وظ ف  جودة محددات ك حد الدادم   المراجع 

 المحاسب  . المعمومات جودة ز ادة
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 لحوكميي  المحييددة األطييرا  لتفاعيي  نيياتج هييو الدارج يي  المراجعيي  تقر يير إصييدار توق ييت أ  -
 جيودة ز يادة ف  األطرا  تم  ب   التكام  عنصر ضرورة  عن  ما وهو المصر    الشركات

 الدارج  .  المراجع ساعات تدف ض م  عم  ا  ترتب وما الدادم    المراجع  نشاط
 مستقبمية: لبحوث توصيات-7

 العوامييي  بقيييا  تفتيييرض البحيييث  هيييذا تنييياو  ديييال  مييي  الباحيييث إل  يييا توصييي  التييي  النتيييائج
 تقر ييير إصيييدار توق يييت محيييددات بعيييض فقيييط تنييياو  الباحيييث أ  وح يييث حال يييا  عمييي  األدييير 
 اعتمياد وميد  المراجعي  لجني  وفعال ي  الدادم ي  المراجعي  نشاط جودة وه  الدارج    المراجع 
  مكيي  التيي  الموضييوعات بعييض  وجييد لييذل  الدادم يي   المراجعيي  نشيياط عميي  الدييارج  المراجي 

 ومن ا: المستقبم   األبحاث تتناول ا أ 
 الدارج  . المراجع  تقر ر إصدار توق ت عم  الدادم   المراجع  نشاط مصدر أرر -0
 المراجعيي  تقر يير إصييدار توق ييت عميي  المراجعيي  لجنيي  وأعضييا  الييدادم  المراجيي  جيينس أريير-6

 الدارج  .
 الدطييير  أسييياس عمييي  )المراجعييي  الشيييرك  تتبعييي  التييي  الدادم ييي  المراجعييي  ميييدد  نيييوع أرييير-3

 الدارج  . المراجع  تقر ر إصدار توق ت المستمرة(عم  المراجع 
 المصر  . الم ن   الممارس  ب ئ  ف  الدارج   المراجع  تقر ر إصدار توق ت محددات-4
 جييودة عميي  الدادم يي  المراجعيي  لجييودة كمحييدد الدادم يي  المراجعيي  نشيياط قييرارات جييودة رأريي-5

 المال  . القوائ 
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 مااااااراجاااااع البحث
 :العربية المراجعأوال  

(  االعوام  المحيددة لجيودة وظ في  المراجعي  الدادم ي  6118ع س   سم ر كام  محمد  ) -0
مييي  دراسييي  تطب ق ييي ا  مجمييي  كم ييي  التجيييارة لمبحيييوث  -فييي  تحسييي   جيييودة حوكمييي  الشيييركات

 (.45كم   التجارة  العدد األو   مجمد ) -العمم    جامع  اإلسكندر  
(  اجيودة أنشيط  المراجعي  الدادم ي  ودورهيا في  الحيد مي  6119مبار   الرفاع  إبراه    )-6

د  إلييي  النيييدوة حيييث مقيييبممارسيييات إدارة األربييياح: دراسييي  تطب ق ييي  عمييي  الب ئييي  السيييعود  ا  
لسب  تطيو ر المحاسيب  في  المممكي  العرب ي  السيعود   بعنيوا  م ني  المحاسيب   الران   عشير

إدارة األعميييا   السيييعود   وتحيييد ات القييير  الحييياد  والعشييير    كم ييي  فييي  المممكييي  العرب يييي 
 .76 -0:  ص صجامع  المم  سعود

(  ا الييييدل   المصيييير  6106المال يييي  )مركييييز المييييد ر   المصيييير  بال  ئيييي  العاميييي  لمرقابيييي  -3
 لحكوم  الشركات ا اإلصدار الرالث  أغسطس.
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 قائمة إستقصاء

 الس د األستاذ الفاض /    

 تح   ط ب  وبعد                
أثر جودة أنشطة المراجعة الداخمية عمى فتارة إصادار  قو  الباحث ب جرا  دراس  بعنوا  ا 

وت يد  هيذ  الدراسي  إلي  ا. المصارية البيئاة عماىتقرير المراجع الخارجي مع دراسة ميدانياة 
الدادم ي  وفتيرة تقر ير المراجعي  التعر  عم  طب ع  العالق  بي   جيودة الق يا  ب نشيط  المراجعي  

الدارج يي  )الفتييرة مييي  تييار   إعييداد القيييوائ  المال يي  حتييي  تييار   توق يي  المراجييي  الدييارج  عمييي  
تقر ييير المراجعييي (  وفييي  ضيييو  الدراسيييات النظر ييي  والمعيييا  ر الم ن ييي  تتحيييدد جيييودة المراجعييي  

لمعييا  ر الصييادرة عيي  الدادم يي  ميي  دييال  مجموعيي  ميي  المتغ ييرات التيي  تتمريي  فيي  االلتييزا  با
الج ييات الم ن يي   اسييتقال  وموضييوع   المراجعيي  الدادم يي   فعال يي  لجنيي  المراجعيي  وجييودة تنف ييذ 
م ييا  المراجعيي  الدادم يي   وفيي  ضييو  دراسيي  المراجيي  الدييارج  لممتغ ييرات السييابق   حييدد مييد  

 ر المراجع .إمكان   االعتماد عم  م ا  المراجع  الدادم   والت  قد تؤرر عم  فترة تقر 
ولييربط الجوانييب النظر يي  الييواردة فيي  هييذا البحييث ميي  جوانييب الممارسيي  العمم يي   تيي  إعييداد 
قائميييي  استقصييييا   تتضييييم  بعييييض الفقييييرات المرتبطيييي  بييييالمتغ رات المييييراد ق اسيييي ا ميييي  دييييال  
ذ  ؤكييد الباحييث أ  هييذ  اآلرا  سيي كو  ل ييا دور إ جيياب  فيي  إضيياف   اسييتطالع أرا  سيي ادتك   وا 

 الباحث  قد  لك  دالص شكر  وتقد ر  ل ذ  المساهم .  ق م  لمبحث  لذا  ف  
ذ  عمي  والحصيو  البحيث أهيدا  تحق ي  في  مسياعدت  في  تعياونك  حسي  الباحيث  قدر وا 

 ولي  تامي  بسير   سيتعام  عم  يا  حصي  التي  المعموميات جم ي  أ  لكي   ؤكيد نتيائج أفضي  
 ألغراض البحث العمم  فقط دو  سوا   م  االحتفاظ بحق  ف  عد  ذكر االس . إال تستدد 

 وتفضموا س ادتك  بقبو  وافر التح   واالحترا    
 الباحث    
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 أوال  البيانات الديموغرافية:
 (/ .........................................ادت ار ) المشتر  ف  الدراس اس   -0
 ...............................(/.........................ادت ار رق  هات  ) -6
 ...................................اس  المكتب/............................. -3
 :مكتب المراجعةفي  تركوظيفة المش -4

 مراج  حسابات دارج                           راجع شر   بمكتب م       
 مراج  حسابات تحت التمر                                  مد ر مراجع          
 تذكر:...................                         أدر                         

 المستوق التعميمي لممستقصي منه: -5
    عال دبمو                                         دكتورا                     

           ماجست ر                                                 بكالور وس       
 تذكر:........................                             أدر                  

 الشهادات المهنية: -6
            والمراجع  حاص  عم  ش ادات م ن   ف  مجا  المحاسب  -
ممحاسييييييب  لحاصيييييي  عميييييي  زمال /عضييييييو   إحييييييد  الجمع ييييييات و/ أو المؤسسييييييات الم ن يييييي   -

 والمراجع 
  أدر                    تذكر:.........................    -
 ال  وجد -
 مستوق الخبرة لمزاولة المهنة: -6

 61أكرييير مييي            سييين           05-01مييي        سييينوات               5أقييي  مييي  
 ن س

 سن 61 -05م         سنوات             01-5م  
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 قائمة االستبيان

 األسئمة م
 مواف 
 جدا  

 محايد مواف 
 غير

 مواف 

غير 
مواف  

 جدا  
أثاار االلتاازام بمعااايير المراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة إصاادار تقرياار  

 المراجعة:
     

0 

الدول يي  لممراجعيي   ترتييب عميي  التييزا  المييراجع   الييدادم    بالمعييا  ر 
الدادم ييييي  إلييييي  اعتمييييياد المراجييييي  الديييييارج  عمييييي  عمييييي  الميييييراجع   
الييدادم    ممييا  ز ييد ميي  كفييا ة المراجعيي  الدارج يي  وتدفيي ض الوقييت 
صيدار تقر ير المراجعي   الالز  لالنت ا  لك  م  المراجعي  الدارج ي  وا 

 الدارج  .

     

6 

بالشييرك  فيي  ضييو   ترتييب عميي  وجييود دل يي  أدا  لممراجعيي  الدادم يي  
المعييا  ر الدول يي  لممراجعيي  الدادم يي  ز ييادة جييودة المراجعيي  الدادم يي   
مميييا  مكييي  المراجييي  الديييارج  مييي  االعتمييياد عم  يييا وتدفييي ض وقيييت 

 المراجع  الدارج  .

     

3 

 ترتييب عميي  التييزا  المييراجع   الييدادم    بقواعييد آداب وسييمو  م نيي  
المراجع  الدادم ي  إلي  رقي  المراجي  الديارج  في  إجيرا ات المراجعي  
الدادم يي  و يينعكس ذليي  عميي  إمكان يي  االسييتفادة ميي  تقييار ر المراجعيي  
الدادم   واالعتماد عم  المراجع   الدادم    ف  تنف ذ بعيض جوانيب 

 دارج  . المراجع  ال

     

أثااار المقااادرة المهنياااة لممراجاااع الاااداخمي عماااى فتااارة إصااادار تقريااار  
 المراجعة:

     

0 
تيييؤرر الدمف ييي  التعم م ييي  لممراجييي  اليييدادم  فييي  جيييودة الق يييا  ب نشيييط  
المراجعييي  الدادم ييي  و شيييج  المراجييي  الديييارج  عمييي  االعتمييياد عمييي  

 نتائج أنشط  المراجع  الدادم  .
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6 
عمييي  وجيييود بيييرامج لمتيييدر ب اليييدادم  وتيييدع   الشيييرك  لبيييرامج  ترتيييب 

التعم   الم ن  المستمر لممراجع   الدادم    ف  الشرك  ز يادة سيرع  
 انجاز الم ا  المكمف   ب ا م  المراج  الدارج .

     

3 

إ  عضيييييييو   الميييييييراجع   اليييييييدادم    بالمنظميييييييات الم ن ييييييي  الدول ييييييي  
الق ييا  ب نشييط  المراجعيي  الدادم يي  لممراجعيي  الدادم يي  تييؤرر فيي  جييودة 

وبالتييال  تشييج  المراجيي  الدييارج  باالعتميياد عميي  أنشييط  المراجعيي  
 الدادم    وتدف ض وقت إصدار تقر ر المراجع  الدارج  

     

4 

إ  التدطييي ط الج يييد لم يييا  المراجعييي  الدادم ييي  ووجيييود نظيييا  لمتابعييي  
ب ييييا المراجيييي  التنف ييييذ  ييييؤد  إليييي  رفيييي  كفييييا ة أدا  الم ييييا  المكميييي  

الدادم  وسرع  إنجازها  مما  ت   إمكان   اعتمياد المراجي  الديارج  
 عم   .

     

5 

إ  ز ييادة دبييرة ومعرفيي  المراجيي  الييدادم  بمجييا  عميي  الشييرك   ييؤد  
إلي  ارتفيياع كفييا ة المراجي  الييدادم  وز ييادة اعتمياد المراجيي  الدييارج  

الوقييييت اليييييالز  عميييي  نتييييائج أنشييييط  المراجعيييي  الدادم يييي   وتدفيييي ض 
 لممراجع  الدارج  .

     

6 

 ترتب عمي  دبيرة ومعرفي  المراجي  اليدادم  بم يا  المراجعي  الدادم ي  
إليي  تدفيي ض سيياعات وج ييد المراجعيي  الدارج يي  المبييذو  ممييا  ييوفر 
معمومييات لممراجيي  الدييارج  عيي  نشيياط المراجعيي  الدادم يي  فيي  أسييرع 

 وقت ممك .

     

7 

الييدادم  عميي  شيي ادات م ن يي  أو عضييو ت  فيي  إ  حصييو  المراجيي  
المنظمييات الم ن ييي  لممراجعييي  الدادم ييي   ييؤد  إلييي  ز يييادة الكفيييا ة فييي  
انجيياز الم ييا  التيي  قييد  كميي  ب ييا ميي  المراجيي  الدييارج  ب سييرع مييا 

  مك .

     

8 
كممييا زادت الكفييا ة الم ن يي  لممراجيي  الييدادم  كممييا زادت قدرتيي  عميي  

مييي  المراجييي  الديييارج  فييي  أسيييرع وقيييت  إن يييا  الم يييا  المكمييي  ب يييا
 ممك .
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أثاار االسااتقثل وموضااوعية المراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة إصاادار  
 تقرير المراجعة:

     

0 
 يييوفر االسيييتقال  النسيييب  لممراجييي  اليييدادم  مبيييررا  العتمييياد المراجييي  
الدييارج  عميي  نتييائج م ييا  المراجعيي  الدادم يي  وسييرع  إنجيياز عمم يي  

 أق  وقت ممك . المراجع  ف 

     

6 
إ  احتما  دضوع المراج  الدادم  ليإلدارة وفقيدا  االسيتقال  نت جي  
لعالقييات األلفيي  المحتمميي   دفييض إمكان يي  اعتميياد المراجيي  الدييارج  

 عم  نتائج م ا  المراجع  الدادم  .

     

3 

 ترتيييب عمييي  التبع ييي  الوظ ف ييي  لممراجييي  اليييدادم  إلدارة الشيييرك  إلييي  
قدرت  عم  كش  والتقر ر ع  أ  ممارسيات سيمب   ليإلدارة اندفاض 

وبالتييييال  تدفيييي ض إمكان يييي  اعتميييياد المراجيييي  الدييييارج  عميييي  م ييييا  
 المراجع  الدادم  .

     

4 

 ترتييب عميي  ق ييا  المراجيي  الييدادم  بمراجعيي  م ييا  اإلدارة العم ييا التيي  
  دض  ل ا إل  التي ر ر عمي  اسيتقال  وموضيوع   المراجعي  الدادم ي 
وبالتال  تدف ض إمكان   اعتماد المراجي  الديارج  عمي  نتيائج م يا  

 المراجع  الدادم  .

     

5 

إ  التبع يي  الوظ ف يي  لنشيياط المراجعيي  الدادم يي  لييرئ س مجمييس اإلدارة 
 ترتيييب عم  ييييا تحق يييي  االسييييتقال  النسييييب  وز ييييادة جييييودة أدا  الم ييييا  

الدييارج  عميي  م ييا  المكمفيي   ب ييا وبالتييال  إمكان يي  اعتميياد المراجيي  
 المراجع  الدادم  .

     

6 

 ترتب عم  وجيود نظيا  لممرتبيات والحيوافز  يتحك  ف ي  ميد ر الشيرك  
إل  الت ر ر عمي  اسيتقال  وموضيوع   المراجي  اليدادم  مميا  ينعكس 
عمييي  جيييودة أدا  م يييا  المراجعييي  الدادم ييي  وبالتيييال  حاجييي  المراجييي  

 إمكان   االعتماد.الدارج  إل  ز ادة نطا  الفحص لعد  

     

إ  التبع   التقر ر ي  لنشياط المراجعي  الدادم ي  لمجني  المراجعي   ترتيب  7
عم  ييا تحق يي  االسييتقال  النسييب  وز ييادة جييودة أدا  الم ييا  المكمفيي   
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ب يييا وبالتيييال  اعتمييياد المراجييي  الديييارج  عمييي  نتيييائج م يييا  المراجعييي  
 الدادم  .

وموضييوع   المراجي  اليدادم  هييو وجيود لجنيي  إ  الضيما  السيتقال   8
 مراجع  دادم   فعال 

     

أثاار جااودة تنفيااذ مهااام المراجعااة الداخميااة عمااى فتاارة إصاادار تقرياار  
 المراجعة:

     

0 
 ترتيييييب عمييييي  تور ييييي  إجيييييرا ات المراجعييييي  الدادم ييييي  تسييييي    الق يييييا  

 ب جرا ات المراجع  الدارج  .
     

6 
عميييي  ومتابعيييي  الم ييييا  المكميييي  ب ييييا  ييييؤد  وجييييود نظييييا  لإلشييييرا  

المراجيييي  الييييدادم  داديييي  الشييييرك  إليييي  سييييرع  وجييييودة تنف ييييذ الم ييييا  
 المكمف   ب ا واستغال  الوقت بكفا ة.

     

3 
إ  االسييييتجاب  الفور يييي  ميييي  جانييييب لجنيييي  المراجعيييي  ومجمييييس اإلدارة 
لتوصييييي ات المراجعييييي  الدادم يييييي   يييييؤد  إلييييي  تييييييوف ر وقيييييت المراجيييييي  

 الدارج .

     

إ  دعييييي  اإلدارة العم يييييا لنشييييياط المراجعييييي  الدادم ييييي  بتيييييوف ر الميييييوارد  4
 الالزم   ؤد  إل  سرع  تنف ذ الم ا  المكمف   ب ا.

     

      أثر فعالية لجنة المراجعة عمى فترة إصدار تقرير المراجعة: 

0 
 ترتييب عميي  عييد  وجييود ق ييود عميي  مقابميي  المييراجع   الييدادم    ميي  

 إل  ز ادة سرع  انجاز الم ا  المكمف   ب ا.لجن  المراجع  
     

6 
 ترتييب عميي  ز ييادة عييدد أعضييا  لجنيي  المراجعيي  ذو  الدبييرة المال يي  
والمحاسيييييب   ز يييييادة فعال ت يييييا فييييي  ز يييييادة  جيييييودة المراجعييييي  الدادم ييييي  

 وبالتال  ز ادة إمكان   اعتماد المراج  الدارج  عم  ا.

     

3 

 توقي  اعتمياد المراجي  الديارج  عمي  الم يا  التي  نفيذها الميراجع   
اليييدادم    أو حتييي  اسيييتددام   كمسييياعد   لييي  فييي  عمم ييي  المراجعييي  
قاليي   الدارج يي  أ  تكييو  لجنيي  المراجعيي  هيي  المسييئول  عيي  تع يي   وا 

 مد ر المراجع  الدادم  . 
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4 
وبالتييال  سييرع  تييوف ر  ترتييب عميي  تكييرار اجتماعييات لجنيي  المراجعيي  

حمييو  لممشيياك  التيي  تواجيي  المراجعيي  الدادم يي   سييرع  إنجيياز الم ييا  
 الت  قد  طمب ا من   المراج  الدارج .

     

5 

الييذ   ال  - ترتييب عميي  ز ييادة األعضييا  غ يير التنف ييذ    المسييتقم   
فيي  لجنيي  المراجعيي  إليي  ز ييادة فعال ت ييا فيي   - باشييرو  م ييا  تنف ذ يي 

جييودة المراجعي  الدادم يي  وسييرع  انجياز الم ييا  التي  قييد  طمب ييا ز يادة 
 المراج  الدارج .

     

أثر درجة االعتماد عمى المراجعة الداخمية عمى فتارة إصادار تقريار  
 المراجعة:

تعطيييي  العواميييي  التال يييي  مؤشييييرات لممراجيييي  الدييييارج  التديييياذ قييييرار 
وتيوف ر وقيت المراجي  باالعتماد عم  نتائج أنشط  المراجع  الدادم   

 الدارج :

     

0 
إذا ت كد المراج  الديارج  مي  وجيود ج يودا  مي  الشيرك  لرفي  كفيا ة 

 المراجع   الدادم    وتوف ر فرص التعم   والتدر ب المستمر ل  .
     

6 
إذا توافر لد  المراج  الديارج  قناعي  بي   نشياط المراجعي  الدادم ي  

 لتنف ذ الم ا  المكم  ب ا وانجازها بسرع .لد   المعرف  المالئم  
     

إذا إقتنييييي  المراجييييي  الديييييارج  أ  نشييييياط المراجعييييي  الدادم ييييي   تمتييييي   3
 باالستقال  والموضوع   عم  أرض الواق .  

     

4 

 نبغيي  عميي  المراجيي  الدييارج  أ  ال  بييالغ فيي  اعتميياد  عميي  عميي  
المسيييئول   القانون ييي  عييي  نشييياط المراجعييي  الدادم ييي  بشيييك  كب ييير أل  

مراجعيي  القييوائ  المال يي  تقيي  عم يي  وحييد  وال مجييا  لمسييا ل  المراجيي  
 الدادم  قانونا .

     

5 

 ترتيييب عمييي  ز يييادة جيييودة المراجعييي  الدادم ييي  ز يييادة اعتمييياد المراجييي  
الديييييارج  عمييييي  نتيييييائج عمييييي  الميييييراجع   اليييييدادم    أو اسيييييتددام   

وبالتييييال  سييييرع  انجيييياز م ييييا  كمسيييياعد   ليييي  فيييي  عمم يييي  المراجعيييي  
 المراجع  الدارج  .
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ه  ترغب ف  إضياف  متغ يرات أدير  تير  أن يا تيؤرر عمي  فتيرة تقر ير المراجعي  الدارج ي  في  
 عالقت ا بجودة المراجع  الدادم  ؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
 ه  لد   مالحظات عم  تصم   قائم  االستقصا ؟ 

........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

 نشكر حسن تعاونكم،،،
 الباحث                                                                     

 


