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 مخص م
يتناول البحث الحالي مدي وجوود ججووة التواتوات جوي المةاجتوا الدابايوا باللحوام الح وومي 

جووي البي ووا ال ووتوديا و وتنوواول و ووباب وجووود واللحووام البووام متمووال جووي المووة ات الم وواىما 
تاووا الوجوووة وىوول ىنوواا جووةوي جوىةيووا بوويو حجوو  تاووا الوجوووة بوويو اللحووام الح ووومي واللحووام 

 البام و ا  تناول بتض الملتةحات التي اد ت اعد جي تحجي  وتدنيا تاا الوجوة .
ولوووت ججووووة وجوووي  وووبيل تحليوووي تلوووا تووو  ا وووتتةاض مجموعوووا موووو الدةا وووات ال وووابلا التوووي تنا

التواتووات والتووي يم ووو تتةيويووا ب وووو عامووا بطنيووا جووا ض الحاووب مووو و ووحاب الم ووال  عاووي 
وظووا و وم وو وليات المةاجتووا الدابايووا ملاةنووا بمووا تتحابووا المتووايية المينيووا تات التلاووا وبمووا 

 يلو  بو جتل المةاجع الداباي .
تاوا اس وتبانو عاوي اسجوةاد  واد ت  توزيع ا تبياو ت  ت ميمو لتحليي ىودو البحوث وتوزيوع

محل الدةا ا باللحام الح ومي واللحوام البوام وجوانت نتوا ل تحايول اس وتبياو لتو ود وجوود 
ججوة التواتات جي مجال المةاجتا الدابايا  وان باللحوام الح وومي وو اللحوام البوام و ووو 

بوام و حيوث  واو ىناا جةوي متنويا بيو حج  تاا الوجوة بيو اللحوام الح وومي واللحوام ال
حجوو  تاووا الوجوووة و بووة جووي اللحووام الح ووومي ملاةنووا باللحووام البووام و واوود يةجووع تلووا الووي 
حدااوووو عيووود الجيوووات الح وميوووا بالمةاجتوووا الدابايوووا ملاةنوووا باللحوووام البوووام . وىوووتا يتحاوووب 
ضووةوةة علوود الموووتمةات والنوودوات مووو الجيووات المينيووا والح وميووا لاتتةيووو بماىيووا المةاجتووا 

بايووا ودوةىووا اس ا ووي و واعحووان ال وواحا لاجمتيووا ال ووتوديا لامووةاجتيو الووداباييو لوووةض الدا
اسلووزا  بمتووايية المةاجتووا الدابايووا واس ووداةات تات التلاووا و ووضووع المووةوح الوولز  تواجةىووا 
لمزاولووا نموواح المةاجتووا الدابايووا والووزا  جميووع المووة ات الم وواىما عاووي اساوول بضووةوةة انمووان 
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ةاجتووا الدابايووا وتوووجية اس ووتللليا ليووا ل ووي تحلووي الوودوة المووطمول ليووا ممووا  ووينت   اداةة لام
عاووووي  وووووانة وجتاليووووا تب وووويم المووووواةد وا ووووتبداميا  وووووان باللحووووام الح ووووومي او باللحووووام 

 البام.
 مقدمة  - 1

عووووو المتيوووود الوووودولي لامووووةاجتيو  9111وجلووووا لتتةيووووو المةاجتووووا الدابايووووا ال ووووادة عووووا  
و جوو و اليوودو الة ي ووي لامةاجتووا الدابايووا يتماوول جووي ؤضوواجا ايمووا لامو  ووا  (IIA) الووداباييو

التوي تتمول بيووا . وحتوي يم وو لامووةاجتيو الوداباييو تحليووي تلوا اليودو يجووب وو ي ووو لووديي  
متةجو والما   امل بالمتايية التي تنظ  المينا ووو يتوواجة ليو  اس وتللل ال واجي لاليوا  بالودوة 

 يي ىتا اليدو .المتواع مني  لتحل
 مووا يجوووب وو يتووواجة نوووو  اسدةاا بالمتوووايية واللواعوود المنظموووا لامينوووا مووو ابووول الجيوووات 
الم  ولا التابع ليا اداةات المةاجتا الدابايا والمتمااو جي لجنا المةاجتوا بالموة ات الم واىما 

 6092ا    والمتدلا عو 6002ال توديا وجلا لل حا حو ما المة ات ال توديا ال ادةة عا  
  و والم وو ول الول وجلووا لل حووا الموحوودة سنمووان وتنظووي  وحوودات المةاجتووا الدابايووا بووالجيزة 

  و حتي س ينمط جوا ض حاوب  6002ىو /  9261الح وميا والمو  ات التاما ال ادةة عا  
 اضاجي لام  وليات والميا  التي يجب عاي المةاجتيو الداباييو الليا  بيا . 

تووواجة نووو  اسدةاا لوودي  وول موو يتتاموول وو يتووطاة بتموول المةاجتووا الدابايووا  موا يجووب وو ي
 مو اداةات وبةي و وجيزة ةاابيا وبةي  وو ما ي مي ) و حاب الم ال  ( .

وىنووا ت مووو المموو اا حيووث وو متووايية المةاجتووا الدابايووا تحوودد نحوواي وم وو وليات محووددة 
يحا موو ابوول المةاجوع الووداباي نو وو ومووو لامةاجتوا الدابايوا اوود يوت  ادةا يووا بحةيلوا  يووة  وح

ابل الم تويات اسداةيا المبتاوا التوابع ليوا المةاجوع الوداباي وويضوا موو ابول الجيوات اسبوةي 
المتووطاةة بتموول المةاجووع الووداباي ) و ووحاب الم ووال  ( . حيووث وو  وول حووةو مووو اسحووةاو 

لمةاجووع الووداباي ومووو ىنووا الالاوا ال ووابلا ي وووو لووديي  ادةاا مبتاووو لم وو وليات و وولحيات ا
 تنمط ججوة التواتات بالمةاجتا الدابايا . 

ومووو ىنووا  وواو اىتمووا  الباحووث س ت موواو موودي وجووود ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا 
بالبي ووا ال ووتوديا  وووان باللحووام الح ووومي الووتي يتتبووة حووديث التيوود بالمةاجتووا الدابايووا وجلووا 

اةات المةاجتووووا الدابايوووا بووواسجيزة الح وميوووا والمو  ووووات لل حوووا الموحووودة سنموووان وتنظوووي  اد
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  و وو باللحوووام البوووام الوووتي وظيوووة زيوووادة اىتموووا  بالمةاجتوووا  6002التاموووا ال وووادةة عوووا  
.   6099ىوو /  9246الوداباييو عوا   الدابايا مو بلل انمان الجمتيا ال وتوديا لاموةاجتيو
والمتدلوا والمتواد ا وداةىا  6002عوا   ومو بلل س حا حو ما المة ات ال وتوديا ال وادةة

والتي تحابت اس تللل ال اجي لامةاجتا الدابايوا بالموة ات الم واىما موو بولل  6092عا  
 تبتيتيا لاجنا المةاجتا المم اا مو اسعضان  ية التنويتيو بمجا  اسداةة .

ا باللحووام وممووا  ووبي  ووتي الباحووث لتحديوود موودي وجووود ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايوو
الح وووومي وباللحوووام البوووام و ومووودي وجوووود ابوووتلو متنووووي بووويو حجووو  الوجووووة باللحووواعيو 

( وو ججووة التواتوات  9112وتحديد و بابيا الة ي يا. حيث ونو  ما و د وحد الباحايو ) ال ولا 
جي بي ا المةاجتا ب وو عاموا لي وت بالممو اا التوي تتميوز بيوا وو تنووةد بيوا مجتمتوات متينوا 

ول متينووا و  يووة وو الحةيلووا التووي تظيووة بيووا ججوووة التواتووات جووي بي ووا متينووا عنوود نلحووا وو د
زمنيا متينا يم و وو تت   عددا مو التوامل اليي ايا تطبت بتيو اسعتباة التلاا بيو مينوا 

 المةاجتا والمجتمع .
ا ( حيوث و ودوا عاوي وو ججووة التواتوات دوليو 6002وىو نو  ما و ده ) ن ةو و موحاتو 

 ون بيا عاي و ا  وو متظ  دول التال  تتاني منيا ول و ب وةة متواوتو .
 هدف البحث – 2

يتمال اليدو الة ي ي لابحث جي ا ت ماو مدي وجود ججووة التواتوات بالمةاجتوا الدابايوا 
بالبي ووا ال ووتوديا  وووان باللحووام الح ووومي وو باللحووام البووام وو ووبابيا . ويم ووو تحليووي تلووا 

 ل اسىداو الوةعيا التاليا :اليدو مو بل
 تحديد مدي وجود ججوة التواتات بالمةاجتا الدابايا بالمة ات الم اىما ال توديا . –أ

تحديووود مووودي وجوووود ججووووة التواتوووات بالمةاجتوووا الدابايوووا بووواسجيزة الح وميوووا والمو  وووات  –ب
 التاما ال توديا .

تحديوود موودي وجووود جووةوي متنويووا بوويو م ووتوي وو حجوو  ججوووة التواتووات باللحووام البووام  –ج
 واللحام الح ومي بالبي ا ال توديا 

تحديود التواموول الة ي وويا الم ووببا لوجوووة التواتوات بالمةاجتووا الدابايووا مووو بوولل ا ووتتةاض  –د
 وتحايل الدةا ات ال ابلا المةتبحو بموضوم البحث
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 أهمية البحث   - 3
ي تمد البحث وىميتو التاميا مو وىميا الموضوم التي يتناولوو البحوث وموو نودةة الدةا وات 
التووي تناولووت ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا بالبي ووا ال ووتوديا و اسمووة الووتي يالووي الضووون 
عاووي موودي وجووود تاووا الوجوووة جووي البي ووا ال ووتوديا وتحايوول و ووبابيا وحووةي علجيووا ممووا يوووت  

 جديدة تتتاي بتاا الوجوة . آجاي بحايا
وما مو الناحيا التمايا تناول تاا الوجوة وتحديود م وبباتيا ي واعد عاوي ايجواد الحول وتدنيوا 
تاا الوجوة مما ي اعد عاي ايجاد مويو  مبو موحد بويو جميوع وحوةاو الوجووة لحبيتوا ومجوال 

عاوووي مواوايوووا عمووول المةاجتوووا الدابايوووا مموووا يووونت   تلوووا عاوووي بي وووا اسعموووال ب ووووو عاموووا و 
المتاومووات الووواةدة بالتلوواةية الماليووا و وتوجيووو الجيووات الم وو ولا عووو تنظووي  المينووا الووي اتبووات 
اسجوووةانات اللزموووا لتضوووييي تاوووا الوجووووة وموووو اووو  ايجووواد وةضووويا ومويوووو  مموووتةا لامةاجتوووا 

بايوا الدابايا بيو جميع اسحةاو وبالتوالي الم واعدة جوي تحليوي اليودو الة ي وي لامةاجتوا الدا
 والتي يتمال جي اضاجا ايما لامو  ا التي تتمل بيا .

 منهج البحث  – 4
اعتمد الباحث عاوي المونيل اسيجوابي جوي موةح وتو وية ججووة التواتوات بالمةاجتوا الدابايوا 
والتنبو بال اوا المتواع ل ول موو وحوةاو الوجووة بنوان عاوي المويوو  الوتي يدة وو عوو المةاجتوا 

 وليتيا . الدابايا و احتيا وم  
وت  اسعتمواد عاوي اا موا ا وتبياو تو  توزيتيوا عاوي عينوا الدةا وا وتحايايوا لاو وول لنتوا ل 

 .    spssالبحث با تبدا  بةنامل 
 يلت ة البحث الحالي عاي تناول الموضوعات التاليا : حدود البحث: – 5
 ةاجتا الباةجيا .ججوة التواتات بالمةاجتا الدابايا جلح دوو تناول ججوة التواتات بالم -أ

دةا ا ججوة التواتات لامةاجتا الدابايوا باللحوام الح وومي والمو  وات التاموا والموة ات  –ب
 الم اىما بالبي ا ال توديا جلح .

موومات عينووا البحووث عوودد مووو المووةاجتيو الووداباييو ومووديةي المةاجتووا الدابايووا باللحووام  –ج
الح ووووومي واللحووووام البووووام و وعوووودد مووووو وعضووووان لجوووواو المةاجتووووا بالمووووة ات الم وووواىما 
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ال ووووتوديا و وبتووووض الم ووووتويات اسداةيووووا البووووةي باللحووووام الح ووووومي واللحووووام البووووام 
 .  الم تويدة مو بدمات المةاجتا الدابايا 

 ي تبد  الباحث  اما منمطة و مو  ا و مة ا    امات متةادجو . –د
 مسممات وافتراضات البحث  – 6

مووو بوولل ببووةة الباحووث بموضوووم البحووث مووو بوولل تلوودي  بتووض اس تموواةات جووي مجووال 
المةاجتوووا الدابايوووا  ووووان باللحوووام الح وووومي وو اللحوووام البوووام بالبي وووا ال وووتوديا و اجتوووةض 

( وو ججووووة التواتوووات جوووي مجوووال المةاجتوووا  6094جتوووةاض بدةا وووا ) موووحاتو الباحوووث نوووو  اس
الدابايووا موجووودة  وووان باللحووام الح ووومي وو باللحووام البووام و وي انيووا  يووة  وووةيا ول ووو 

 حجميا ومداىا  ية متاو  وىتا وحد م اىمات البحث الحالي . 
 ت  ابتباة جةوض البحث التاليا : فروض البحث: – 7

: يبتاوو م وتوي اسدةاا لمويوو  وحبيتوا ووىوداو المةاجتوا الدابايوا ئي األولالفرض االحصاا
 و و حاب الم ال  بالمة ات الم اىما ال توديا . بيو المةاجع الداباي  ولجنا المةاجتا 

: يبتاو م وتوي اسدةاا لمويوو  وحبيتوا ووىوداو المةاجتوا الدابايوا الفرض االحصائي الثاني
( وو ووحاب الم ووال   باللحووام حا اداةيووا ) الم وو ول الولعاووي  ووابوويو المةاجووع الووداباي  وو

 الح ومي والمو  ات التاما .
: ىنوواا جووةي متنوووي بوويو حجوو  ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا الفاارض االحصااائي الثالااث

 باللحام الح ومي والمة ات الم اىما ال توديا .
ا الدابايوا بويو م وتوي ادةاا  المةاجوع : ىناا ججوة تواتات بالمةاجتوالفرض االحصائي الرابع

( لحبيتوا ) باللحوام الح وومي واللحوام البوامالداباي و وو وحاب الم وال  و واسداةة التايوا 
مووو   IIAومويووو  ووىووداو المةاجتووا الدابايووا وبوويو ماتتحابووا المتووايية المينيووا ال ووادةة عووو

 المةاجع الداباي .
 خطة البحث  – 8

 ث والتو ل الي نتا ل البحث ت  تنظي  البحث  ماياي :مو وجل تحليي وىداو البح
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث . – 8/1
 مفهوم فجوة التوقعات بالمراجعة بصفه عامة والمراجعة الداخمية بصفه خاصة . – 8/2
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 اشتقاق فروض البحث  – 8/3
 الدراسة الميدانية واختبار الفروض  – 8/4
 نتائج البحث  – 8/5
 التوصيات  – 8/6
 المراجع  – 8/7
 مالحق البحث  – 8/8

 وفيما يمي تناول تمك العناصر بشيء من التفصيل كما يمي :
 الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث  – 8/1

عند م   الدةا ات ال ابلا المةتبحا بوجوة التواتات بالمةاجتا وجد المةاجوع وو ىنواا  و  
مووو الدةا ووات تناولووت تاووا الوجوووة جووي المةاجتووا الباةجيووا ول ووو نوودةة جووي ىووتا النوووم مووو  بيووة 

 الدةا ات جيما يتتاي بوجوة التواتات بالمةاجتا الدابايا و يت ة منيا الباحث ماياي :
وو ابوووتلو ادةاا الموووةاجتيو الوووداباييو   Montondon and Koogler 1994و ووود 

 ةاجع الداباي وحد وى  و باب ججوة التواتات .والجيات المةاجع عاييا لدوة الم
الووي وو ابووتلو اسدةاا لوودوة  Hunton and Wright 1995وجووي نووو  ال ووياي وموواة  

المةاجتووا الدابايووا بوويو المةاجووع الووداباي واسداةات والجيووات المةاجووع عاييووا دليوول عاووي وجووود 
ي نظوو  المتاومووات باحوودي ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا . حيووث توو  توجيووو  وووال لموودية 

المة ات عو مدي ا تتدادى  لتنويت تو يات المةاجتيو الوداباييو   وجوانت الوةدود لتبويو وو 
 مديري نظم المعمومات غير راضيين عن :

 ادةة المةاجتيو الداباييو لتو يل نتا جي  وتو ياتي  . –أ
 ادةات ومياةات المةاجتيو الداباييو . –ب
 مناجع تحبيي تو يات المةاجتيو الداباييو باداةة نظ  المتاومات . –ج

اس اووة موووو تلوووا يوووةي متظوو  موووديةي نظووو  المتاوموووات بتينووا الدةا وووا يوووةوا وو الووودوة الة ي وووي 
 . watchdog roleلامةاجتيو الداباييو س يتتدي 
ججووووة التواتوووات   Wright and Bargranoff 1995وجووي  وووياي مبتاوووو تنووواول 

جتا الدابايا مو وجو نظة وبةي حيث ت  التة يز عاي ةويا المةاجع الوداباي والمةاجوع بالمةا
البووواةجي لحبيتوووا ودوة المةاجتوووا الدابايوووا . حيوووث وو وجوووود تاوووا الوجووووة موووو الىميوووا سنيوووا 
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يم نيووا التووطاية عاووي البوودمات التووي ية ووب المةاجووع البوواةجي حابيووا مووو المةاجووع الووداباي . 
ادةاا دوة المةاجع الداباي  بيو اسداةة التي يتبوع ليوا المةاجوع الوداباي و ماال عاي ابتلو 

والمةاجووع الووداباي جيمووا يتتاووي بالوودوة الةاووابي . وجوود وو اسداةة اوود تمنووع المةاجووع الووداباي مووو 
 Galloway)تليي  نظا  الةاابا الدابايا ول نيا تمجتو عاي الليا  بالدوة المالي والمحا وبي 

 1995). 

التديد مو عملن المةاجتا الدابايا ) اسداةات والجيوات المةاجوع عاييوا ( توةي وو   ما وو
وحوود الدواة الة ي وويا لامةاجووع الووداباي تتماوول جووي ا تموواو ومنووع البوو  واسبحووان ولووي  بووتل 

.  مووا وو الجيووات  ( CIPFA 1997)التنايووا المينيووا اللزمووا  مووا يويميووا المةاجووع الووداباي 
وو المةاجووع الووداباي ميمتووو اس ا وويا المةاجتووا عاووي وجووةاد بووالة   مووو وو  المةاجووع عاييووا تووةي

متووايية المةاجتوووا الدابايووا تتحاوووب وو ي ووووو مجووال ونحووواي عمووول المةاجووع الوووداباي المةاجتوووا 
   ( . Horn 1992) عاي ونمحا ولي  وجةاد 

ججووة  وو زيوادة وتو ويع نحواي ودوة المةاجتوا الدابايوا نوتل عنوو Jeffrey 1998واود و ود 
تواتوووات بووويو الم وووتويديو موووو المةاجتوووا الدابايوووا و واسداةات محووول المةاجتوووا و وبووويو المةاجوووع 
الووداباي .  مووا وو  ووون الويوو  بوويو المةاجووع الووداباي واسداةات المةاجووع عاييووا لوودوة المةاجتووا 
الدابايا  يودي الي باي  ةاعات التي تحد مو ادةة المةاجوع الوداباي عاوي تابيوا احتياجوات 

 اسداةة المةاجع عاييا و وتتزيز ال وةة اسيجابيا لنماح المةاجتا الدابايا .
واوووود توووو  اجووووةان الدةا ووووا عاووووي مجموعووووا مووووو المووووة ات و حيووووث توووو  ملاةنووووا موووودي اسدةاا 

و وب و وووا دوةىوووا ا موووو ابووول اسداةات المةاجوووع عاييوووالاوظوووا و المبتاووووا لامةاجتوووا الدابايووو
ت النتوووا ل لتو ووود وجوووود ججووووة التواتوووات بووويو الموووةاجتيو اس تمووواةي وا وووتللليتيا . واووود جوووان

الووووداباييو والجيووووات المةاجووووع عاييووووا جيمووووا يتتاووووي بمويووووو  وحبيتووووا المةاجتووووا الدابايووووا و ومووووا 
اسبتلجووات بوويو الجيووات المةاجووع عاييووا وجوود ونيووا ابتلجووات  يووة جوىةيووا جيمووا يتتاووي بووتلا 

 المويو  . 
اجتيو الوووداباييو يجوووب عاووويي  ممووواة ا مويوووو   موووا وو وووت الدةا وووا  ويضوووا الوووي وو الموووة 

وحبيتووووا المةاجتووووا الدابايووووا مووووع الجيووووات المةاجووووع عاييووووا حتووووي ي ووووتحيتوا التموووول متووووا لمنووووع 
الممووا ل ابوول حوودوايا وو عاووي الاوول الووتح   بتاووا المموو ل ابوول حوودوث التديوود مووو الضووةاة 

 والب ا ة .
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مودي ادةاا الموةاجتيو الوداباييو لودوةى   Sarens & Beelde 2006 موا تناولوت دةا وا 
بالتحديووود جوووي اداةة المبووواحة بوووالتحبيي عاوووي عووودد موووو الموووة ات اسمةي يوووا والبجي يوووا و واووود 
تو ات الدةا ا ؤلي وو ججوة التواتات بالمةاجتوا الدابايوا تت وع عنودما س تودةا اسداةة التايوا 

لتتةيووو المةاجتووا الدابايووا ال ووادة عووو الليمووا المضوواجا التووي تحلليووا المةاجتووا الدابايووا وجلووا 
IIA   وونو يم و تبويض تاا الوجوة مو بلل ادةاا اسداةة والمةاجوع الوداباي  9111عا . 

 اسليات التي مو بلليا يم و لامةاجع الداباي اضاجا ايما لامو  ا .
 بي ووووا الم ووووةيا وجوووود ) الدي ووووحيوجووووي محاولووووا لتليووووي  موووودي جووووودة المةاجتووووا الدابايووووا بال

( موووو بووولل ا تل وووان آةان عووودد موووو موووديةي المةاجتوووا الدابايوووا بتينوووا موووو الموووة ات 6002
الم ووواىمو الم وووةيا وجووود وو ىووووسن الموووديةيو يلومووووا بوووبتض المماة وووات التوووي موووو موووطنيا وو 
توووودي الوووي تبوووويض جوووودة المةاجتوووا . وموووو اووو  يم وووو ا وووتبلم وو ىنووواا ججووووة تواتوووات 

م ووووتوي اسدان الووووتي ادة ووووو مووووديةي المةاجتووووا الدابايووووا  بالمةاجتووووا الدابايووووا نتيجووووا ابووووتلو
والم وووتوي الوووتي تحوووالبي  بوووو المتوووايية المينيوووا و وووتلا م وووتوي اسدان المتواوووع موووني  موووو ابووول 

 اسداةة .
ابتباة مدي وجود ججوة تواتات جوي مجوال المةاجتوا  Ridley 2010 تلا تناولت دةا ا 

ججوووة تواتووات بالمةاجتووا الدابايووا بالتحديوود جووي الدابايووا و واوود تو ووات الدةا ووو الووي وو ىنوواا 
 مجال م  وليا المةاجع الداباي جي ا تماو ومنع الب  جي المو  ا .

بدةا ووا س ت موواو حبيتووا وب ووا م وظيوووا   Ebaid 2011وجووي البي ووا الم ووةيا اووا  
المةاجتا الدابايا بالمة ات الم اىما الم ةيا وادةتيا عاوي الليوا  بودوةىا جوي مجوال حو موا 

 المة ات. 
واد وجدت الدةا ا وو ن با  بيةة مو المة ات الم اىما الم وةيا لودييا وظيووا المةاجتوا 

ت س يتووواجة ليوو  اس ووتللليا ال اجيووا و وس الدابايووا ول ووو المووةاجتيو الووداباييو جووي تاووا المووة ا
يجدوا الدع  ال واجي موو اسداةة و  موا وو توطىياي   يوة  واجي .  موا وجود الباحوث وو المةاجتوا 

و ولو  يلومووا جتوا التلايديوا الماليوا والةاابيواالدابايا جي تاا المة ات موازال تة يوزى  عاوي المةا
 لحو ما والةاابا واداةة المباحة.بدوةى  المةتلب جي اضاجا ايما لمجاست ا

تمووووية نتووووا ل تاووووا الدةا ووووا الووووي وجووووود ججوووووة تواتووووات بالمةاجتووووا الدابايووووا جووووي المووووة ات 
 . يا  وظيوو مازال و اة منو  ميناالم اىما الم ةيا حيث وو التة يز عاي المةاجتا الدابا
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مةاجتووا ( آليووات تضووييي ججوووة التواتووات جووي ال 6094وعاووي  ووياي مت وول تنوواول )مووحاتو 
الدابايا بالموة ات الم واىما المليودة بالبوة وا الم وةيا و حيوث اجتوةض الباحوث وجوود ججووة 
التواتوات بالموة ات الم وواىما الم وةيا واجتووةض وو تاوا الوجووة  يووة  ووةيا وي وو اللضووان 

وقااد توصاال الباحااث الااي عاييووا  يووة منحلووي ووو تضووييي تاووا الوجوووة ىووو اسمووة المنحلووي . 
 ية :النتائج التال

وجوود الباحووث وو المةاجتووا الدابايووا جووي متظوو  الحوواست تتبووع الموودية المووالي وس يماة وووو  –أ
 .الةاابا والحو ما واداةة المباحةدوةى  اس تماةي جي مجاست 

ابوووووتلو م وووووتوي ادةاا اسداةة وم وووووتوي ادةاا الموووووةاجتيو الوووووداباييو لوجووووووة التواتوووووات  –ب
 بالمةاجتا الدابايا .

مودي ادةاا الموةاجتيو الوداباييو لودوةى  جوي التط يودات   Dominic , etal.,2015وتنواول
يوووووووات تلوووووووا لووووووودي الموووووووةاجتيو البي يوووووووا واسجتماعيوووووووا والحو موووووووا واس تمووووووواةات ومووووووواىي وولو 

.و وووتلا ا ت مووواو مووودي ادةاا مماة وووي المةاجتوووا الدابايوووا لمووودي الىميوووا الحاليوووا الداباييو
 وايووا ميوواةاتي  وببووةاتي  لمواجيووا تاووا التحووديات المةتبحووا والم ووتلبايا لتاووا المجوواست وموودي 

موودية مةاجتووا ومةاجووع داباووي .  900بوودبولي  تاووا المجوواست . واوود توو  تجميووع البيانووات مووو 
واد جانت النتا ل لتبيو وو الحو ما ىي مجال اسىتموا  الة ي وي لودي الموةاجتيو الوداباييو و 

بوالجزن اس تمواةي واللضوايا البي يوا مموا يموية لوجوود بينما  او ىناا اىتما  وال ب وةة  بيةة 
 ججوة تواتات بالمةاجتا الدابايا  .

 يويووو تتوواجي المةاجتووا الدابايووا مووو وزمتيووا  Chambers & Odar 2015 مووا تنوواول 
 ونيا وحد حةا  المنمطة التيو جماوا جي منع الزما الماليا التالميا و ومنع الومل جوي التديود 

تالميا وميةىا مة ا انةوو . واد تو ل مو بلل دةا تو الي وو المماة وات مو المة ات ال
الوتايووا مووو ابوول المةاجتووا الدابايووا الو لي ووت  اجيووا لابووةض الووتي ونموو ت مووو وجاووو ومووو اوو  
يجب دعميا و  ما يجب وو تدبل المةاجتوا بلووة جوي مجوال حو موا الموة ات لجتول الحو موا 

ل ؤلووي ججوووة تواتووات بالمةاجتووا الدابايووا نتيجووو الوووةي بوويو مووا و اووة جتاليووا . وتمووية تاووا النتووا 
يلوووو  بوووو المةاجوووع الوووداباي جتووول وموووا تتحابوووو المتوووايية المينيوووا تات التلاوووو و حيوووث يتحاوووب 

موو وو وحود مجواست اضواجا ايموا بالمةاجتوا  9111المتيد الودولي لاموةاجتيو الوداباييو عوا  



 دراسة مقارنة بين القطاع......... -فجوة التوقعات فى المراجعة الداخلية                 د/ ياسر السيد كساب      

344 

 

حو مووووا المووووة ات وىووووو مووووا اجتلدتووووو اداةات الدابايووووا ىووووي الم وووواىما جووووي تح وووويو مماة ووووات 
 . Chambers & Odar 2015المةاجتا الدابايا جي دةا ا  

ونو مو المتواع وو تاتب المةاجتا الدابايا اآلو الودوة الة ي وي جوي  May 2015واد ت ة
توجيووو الن وو  واسةموواد جووي مجوواست ا ووتةاتيجيات اسعمووال وجتاليووا اداةة المبوواحة والحو مووا 

 تووووان بووودوةىا التلايووودي جلوووح والمتماووول جوووي المةاجتوووا التموووبيايا والماليوووا . حيوووث وو وعووود  اس
و وووحاب الم وووال  بالمنموووطة يتواتووووا وو يبحوووي نمووواح المةاجتوووا الدابايوووا  ووول  بيوووةة و وووبيةة 
دابل المنمطة و وبالتالي عد  ايا  المةاجتووو الودابايوو بيوتا الودوة المتواوع موو ابول و وحاب 

حيوث ت وة   Coetzee 2016تواتات بالمةاجتا الدابايا . وىتا ما و دهالم ال  يباي ججوة 
وو ىنوواا ججوووة تت ووع با ووتمةاة بوويو تواتووات و ووحاب الم ووال  المتووطاةيو بالمةاجتووا الدابايووا 
والليما التوي تضويويا المةاجتوا الدابايوا و عاوي  وبيل الماوال جوي اداةة المبواحة التوي تواجييوا 

ىوو ا تل وان آةان اولث ج وات ) موديةي  Coetzee 2016 وا المنمطة . و او اليدو مو دةا
المةاجتووووا الدابايووووا و ةو ووووان لجوووواو المةاجتووووا و واسداةة التايووووا ( عووووو موووودي م وووواىما نموووواح 
المةاجتوا الدابايوا جوي اداةة المبواحة بوالتحبيي عاوي مو  وات اللحوام التوا  بجنووب اجةيليوا . 

مةاجتوووا الدابايوووا و ووول موووو ةو وووان لجووواو واووود جوووانت النتوووا ل لتو ووود ابوووتلو وةان موووديةي ال
المةاجتا واسداةة التايوا جوي مودي م واىما المةاجتوا الدابايوا جوي نمواح اداةة المبواحة . وموو 

 ىنا تنمط ججوة التواتات بالمةاجتا الدابايا .
عاووووي ونووووو يجووووب عاووووي المووووةاجتيو الووووداباييو تحووووديث  Moynihan 2017 واوووود و وووودت

اتحديث جي متايية المةاجتوا الدابايوا الوتي اوا  بوو المتيود الودولي متتلداتي  ومتاوماتي  وجلا ل
و والتي و د عاي ىدو اضواجو ايموا  ووحود و وا ل  6092لامةاجتيو الداباييو جي نيايا عا  

تحليلووو اسعتموواد عاووي عموول الجيووات الةاابيووا البووةي التووي تلوود  بوودمات التط يوود ولووي  جلووح 
جي الليا  بالتمل . وىوتا المويوو  يبوول عنوو ال ايوة موو التن يي متيا حتي س يحدث ازدواجيا 

 المةاجتيو الداباييو ومو ا  يودي  ما ت ةت الدةا ا ال ابلا الي ججوة متةجو .
مو بلل ا تتةاض الباحوث لمجموعوا موو الدةا وات ال وابلا التوي تناولوت ججووة التواتوات 

لمراجعاة الداخمياة والتاي تتمثال أسباب فجاوة التوقعاات بابالمةاجتا الدابايا يم و ا تبلم 
 في :
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ؤبوووتلو ادةاا الموووةاجتيو الوووداباييو والجيوووات المةاجوووع عاييوووا لمويوووو  وحبيتوووا المةاجتوووا  –1
 المةاجع الداباي . الدابايا ودوة

ؤبوووووتلو ادةاا الموووووةاجتيو الوووووداباييو والمةاجوووووع البووووواةجي  لمويوووووو  وحبيتوووووا المةاجتوووووا  -2
 الدابايا ودوة المةاجع الداباي .

ؤبووتلو ادةاا المووةاجتيو الووداباييو واسداةة التووابع ليووا المةاجووع الووداباي لمويووو  وحبيتووا  -3
 المةاجتا الدابايا ودوة المةاجع الداباي .

ؤبووووتلو ادةاا المووووةاجتيو الووووداباييو ونو ووووي  لمويووووو  وحبيتووووا المةاجتووووا الدابايووووا ودوة  -4
الدوة التلايدي لامةاجتا الدابايوا ملابول المةاجع الداباي و وما تتحابا المينو مني  جتل و) 
 (.الحو ما والةاابا واداةة المباحةالدوة الحديث المتمال جي اضاجا ايما لمجاست 

ابتلو ادةاا اسداةة التايا التوابع ليوا المةاجوع الوداباي لحبيتوا وىودو المةاجتوا الدابايوا  –5
 ي مو م  وليات وواجبات .ملاةنا لما تتحابا المتايية المينيا مو المةاجع الدابا

ابووتلو ادةاا اسداةات والجيووات الباضووتا لامةاجتووا الدابايووا  لحبيتووا وىوودو المةاجتووا  -6
 .اجع الداباي مو م  وليات وواجباتالدابايا ملاةنا لما تتحابا المتايية المينيا مو المة 

الدابايوووا لووو    ووا يلحوووظ وو متظوو  الدةا وووات ال ووابلا المةتبحوووا بوجوووة التواتوووات بالمةاجتووا
تتتووةض لتاووا الوجوووة باللحووام الح ووومي و ويتتبووة ىووتا وحوود الوودواجع ال ا وويا لابحووث الحووالي 
حيووث وو المةاجتووا الدابايووا باللحووام الح ووومي حدياووا التيوود بالبي ووا ال ووتوديا و وتوتيايووا يجوود 
ل  توبات  ايةة جي تاا الجيوات و مموا ي وتدعي الواووو عاوي المتواوات الة ي ويا التوي تحوو 

دوو توتيوووول المةاجتووووا الدابايووووا بالجيووووات الح وميووووا والتووووي يتواووووع الباحووووث وو وحوووود وىوووو  تاووووا 
المتواات وجود ججووة التواتوات لامةاجتوا الدابايوا بالجيوات الح وميوا و والتوي تتماول جوي عود  
وجووود الوودع  ال وواجي مووو ابوول الم وو ول الول والووتي يةجووع الووي ابووتلو مويووو  وحبيتووا عموول 

     بايوووا لووودي الم ووو ول الول بتاوووا الجيووووات ولووودي المةاجوووع الوووداباي موووو جيووووو و المةاجتوووا الدا
وابوووتلو مويوووو  وحبيتوووا عمووول المةاجتوووا الدابايوووا لووودي الم ووو ول الول بتاوووا الجيوووات وموووا 

 تتحابا المينا مو جيو وبةي . وىتا ما  ت مو عنو الدةا ا الحاليا .
 
 

 فجوة التوقعات ) مفهومها وأسباب وجودها (  – 8/2
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تناول التديد مو الباحايو مويو  ججوة التواتات بالمةاجتا الباةجيوا بينموا تنواول عودد اايول 
مووني  مويووو  تاووا الوجوووة بالمةاجتووا الدابايووا . وجووي  وول اسحوووال لوو  يووت  استووواي عاووي تتةيووو 

البواحايو الوتيو تنواولو تتةيوو ججووة التواتوات  محدد لوجوة التواتات ب وو عاما . وموو ووا ول
حيث عةو ججووة التواتوات بالمةاجتوا الباةجيوا  بطنيوا ت اسبوتلو  Liggo,1975بالمةاجتا 

بيو اآلدان الميني لامةاجع وما ىو متواع وو يحللو المةاجوع موو حيوث الجوودة ومتوايية اآلدان 
التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا حيوووث ت . يلحووظ وو ىووتا التتةيووو يم ووو تتميمووو ليموومل ججوووة 

وماة التتةيو ؤلي وحد الم ونات الة ي يا لاوجوة وىي الوةي بيو ما يلوو  بوو المةاجوع الوداباي 
 وما تتحابا منو الجيات المينيا الم دةة لامتايية .

تتةيووو آبووة لوجوووة التواتووات بطنيووا ت الوووةي بوويو مووا يتواتووو  AICPA 9121 مووا اوودمت 
المةاجووع وبويو موا يجووب وو يلدموو المةاجووع ت . ىوتا التتةيوو تنوواول بتودا آبووة وو الجميووة موو 

م وو آبة لاوجوة والتي يتمال جي الوةي بيو ما يلدمو المةاجع وبيو تواتوات البيوة لموا يجوب 
 وو يلدمو المةاجع .

( عند دةا تو لدوة التلدية المب وي لم وتويات الىميوا الن وبيا  6006 ما ت ة )مباةا 
و يةه لوجوة التواتات جي المةاجتا الباةجيا و وو اسبتلو جي تلديةات اسىميوا الن وبيا جي ت

بيو المةاجع الباةجي وم تبدمي تلةية المةاجتوا و وابوتلو نوو  التلوديةات للىميوا الن وبيا 
 بيو مةاجع وآبة يودي الي وجود ججوة التواتات . 

الدابايووا ويضووا و حيووث مووو الووواةد  ويم ووو ت وووة حوودوث تاووا الوجوووة جووي مجووال المةاجتووا
حدوث تلا اسبتلو جي م وتويات اسىميوا الن وبيا بويو المةاجوع الوداباي وبويو اسداةة التايوا 
التابع ليوا المةاجوع الوداباي ) ممااوا جوي لجنوا المةاجتوا وو مجاو  اسداةة باللحوام البوام وو 

يووووث وو تلوووودية اسىميووووا الم وووو ول الول باللحووووام الح ووووومي ( وو ووووحاب الم ووووال  ويضووووا و ح
الن بيا يوجد عنود ايوا  المةاجوع الوداباي بتماوو وجوي تلوديةه لمودي وىميوا اسنحةاجوات واسبحوان 
التووي ي تمووويا وىوول يووت ةىا بتلةيووةه و  س و تلوودية تاووا اسىميووا اوود تبتاووو بوويو المةاجووع وبوويو 

 اسحةاو ال ابلا مما ينمئ ججوة تواتات .
ججووووة التواتوووات  Sarens & Beelde 2006عوووةو وجوووي مجوووال المةاجتوووا الدابايوووا 

بالمةاجتوووا الدابايوووا بطنيوووا ت توجووود ججووووة التواتوووات بالمةاجتوووا الدابايوووا عنووودما س تووودةا اسداةة 
 التايا الليما المضاجا التي تحلليا المةاجتا الدابايا ت .
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ض تتةيووو آبووة لوجوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا بطنيووا ت جووا  6094 مووا اوود  مووحاتو 
حاب اسداةة عاي وظوا و و ودواة المةاجتوا الدابايوا ت . وو بمتنوي آبوة ت م واحا اسبوتلو 
بيو تواتات اسداةة بمطو وظوا و وودواة المةاجتوا الدابايوا موو جيوا وبويو موا تلدموو ليو  ىوته 

 المةاجتا مو وظا و وودواة مو جيو وبةي . ت
د جلح مو وبتاد الوجوة وىوو الووةي بويو سحظ الباحث وو التتةيوات ال ابلا تناولت بتد واح

 مويو  ودوة المةاجتا الدابايا  ما يدة و المةاجع الداباي وما تدة و اسداةة .
 أن فجوة التوقعات في المراجعة تتكون من عنصرين :  Porter 1993ولكن  ذكر 

 وىي الوةي بيو اسدان الوتاي لامةاجع واسدان ح ب المتايية  فجوة أداء: –أ 
 ويمكن تقسيم تمك الفجوة الي :

تتماوول جووي الوجوووة بوويو الواجبووات التووي يم ووو تواتيووا بموو ل فجااوة القصااور فااي المعااايير:  –1
 متلول مو المةاجع وبيو واجبات المةاجع وجلا لمتايية المةاجتا 

تتماول جوي الوجووة بويو واجبوات المةاجوع وجلوا لمتوايية المةاجتوا  فجوة القصور فاي االداء: –2
 اسدان الوتاي لامةاجع وبيو 

وىي الوةي بيو ما يتواتو البية مو المةاجع وبيو ما تتحابوو المينوا موو  فجوة معقولية: –ب 
 المةاجع وو يوديو .

ويم و اللول وو نو  م ونات الوجوة يم و تتميميا ويضوا عاوي ججووة التواتوات بالمةاجتوا 
ل جوي موا يلوو  بوو المةاجوع الوداباي موو الدابايا حيوث وو ججووة اسدان بالمةاجتوا الدابايوا تتماو

ونمحا وودواة مبتاوا وبيو ما تتحابو المينا موو المةاجوع وو يلوو  بوو و  موا توجود ججووة ويضوا 
بيو ما يتواتوو ويتتلوده البيوة موو ودواة يجوب عاوي المةاجوع الليوا  بيوا وبويو موا تتحابوا المينوا 

 مو المةاجع .
ول نوو    porter 1993يو يتوي مع تتةيوو (  تتة  9111و ةاضي 9112واد اد  )ال لا 

و اة مموس لوجوة التواتات بطنيوا ت الووةي بويو موا يلوو  بوو وو موا يم وو وو يلوو  بوو المةاجتووو 
وبيو ما ينببي وو يتواوع وو يلوو  بوو المةاجتووو عاوي و وا  تواتوات المجتموع المحاوبوو موني  

ة تحليووي اسن ووجا  بوويو متووايية وعاووي و ووا  متووايية المةاجتووا المتتوواةو عاييووا و مووع ضووةوة 
 المةاجتا وودان المةاجتيو والتواتات المجتمتيا لميا  المةاجتيو ت .
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يلحووووظ وو التديوووود مووووو التتةيوووووات ال ووووابلا لوجوووووة التواتووووات تناولووووت تتةيووووو تاووووا الوجوووووة 
بالمةاجتا الباةجيا ول و عةضويا الباحوث لو تنواول تاوا الوجووة  بودو بالمةاجتوا الباةجيوا او  

د تلووا تزايوود اسىتمووا  حوودياا بتنوواول تاووا الوجوووة بالمةاجتووا الدابايووا و  مووا وو تتةيووو الوجوووة بتوو
بالمةاجتا الباةجيا يم و تتميمو و حبو ويضا عاي المةاجتوا الدابايوا حيوث وو ىنواا التديود 
مو الم ببات الممتة ا لتاا الوجوة منيوا موا يدة وو المةاجوع وبويو موا يدة وو البيوة وموا تتحابوا 

 .ب وو عاما وحبيتتيا واليدو منيا لمتايية تات التلاا مو مويو  المةاجتاا
 ,Mednick,1986, Hatherly)جدية بالت ة وو ىناا اتواي بيو التديد مو الباحايو 

etal.,1992 , Porter 1993)  , عماي تعادد المساميات وتبوياب مكوناات فجاوة التوقعاات
 (: 2222والتي تتمثل في ) جمعة 

تنووتل تاووا الوجوووة عووو الوووةي بوويو اسدان الوتاووي لامةاجووع وبوويو  عاادم كفايااة االداء: فجااوة –أ 
 اسدان وجلا لامتايية المينيا .

تتمال جي اعتلاد المجتمع ) و حاب الم وال  ( وو جمول الموة ات يتنوي  فجوة الفشل: –ب 
 جمل المةاجتا جي الليا  بدوةىا لمنع ىتا الومل 

تتماووول جوووي اجتوووةاض المجتموووع ) و وووحاب الم وووال  ( وو الموووةاجتيو  فجاااوة المعقولياااة: –ج 
ي تحيتوا ا تمواو البو  والمبالووات التوي تلوو  بيوا اسداةة بمجوةد حودوايا و ول وو المةاجتووو 

 لديي  اناعا بطو الب  عو حةيي اسداةة مو و تب الحاست التي يم و ا تماجيا .
المجتمووووع وو م ووووتبدمي التلوووواةية الماليووووا تتماوووول جووووي التبووووايو بوووويو  فجااااوة المساااائوليات: –د 

 والمةاجتيو حول م توي الم  وليا عو و باب الوجوة .
وجوي بتووض الحوواست اوود ي ووو ال ووبب جووي ججوووة التواتوات اسداةة التايووا التووابع ليووا المةاجووع 
الوووداباي )  ووووان لجنوووا المةاجتوووا وو مجاووو  اسداةة وو الم ووو ول الول بالجيوووات الح وميوووا ( 

يووودوا دوة المةاجوووع الوووداباي جوووي المجووواست التلايديوووا لامةاجتوووا الماليوووا والمحا وووبيا  حيوووث اووود يل
(Galloway ,1995)  و وىتا يتتبة نلوم جوي ادةاا حبيتوا البودمات التوي ي وتحيع المةاجوع

 , Mathews)الوداباي تلوديميا وجلوا لامتوايية المينيوا تات التلاوا . وىوتا موا و دتوو دةا وا 

Cooper , Leung 1995),  موووو اسداةات التايوووا التوووابع ليوووا 29.1حيوووث وجووودوا وو %
المةاجتووا الدابايووا يتتلوودوا بووطو الوودوة الة ي ووي لامةاجتووا الدابايووا ين ووب جلووح عاووي تليووي  نظوو  

بوويو وجووود  ( Brody and Kaplan 1996) الةاابووا الدابايووا . واوود ةبووح الووبتض اآلبووة 
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ةاجوع الوداباي بطنوو يجوب عايوو الممواة ا ججوة تواتات تتمال جوي اسدةاا البواحئ موو ابول الم
جي اتبات اللةاةات ولي  تلدي  اس تماةات جلح ستبات اللةاة و ىتا الويو  البواحئ يباوي ججووة 

 تواتات ويواة عاي ا تللليا المةاجع الداباي .
 موووا وو بتوووض عمووولن المةاجتوووا الدابايوووا ) اسداةات والجيوووات المةاجوووع عاييوووا ( يوووةوا وو 

 Stein and)لدابايا  ما ي ويا البتض ت ل بتد انتيان المتة ا لتتالل الجةحي المةاجتا ا

Holcombe 1994) ,  وي وو مووو وجيووا نظووةى  جوو و المةاجتووا الدابايووا ىووي عمايووا تحديوود
. ومووو اوو  يتماوول تلووا وحوود وبتوواد متووطبةة ي ووتب متيووا تلوودي  الم وواعدةالممووا ل ول ووو ب وووةة 

ا وتتماوول جووي مووا يدة ووو البيووة عووو حبيتووا وىوودو المةاجتووا ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايوو
 الدابايا وبيو ما تتحابو المتايية المينيا تات التلاو .

لتوودد مووو الم وواىميو و والمووديةيو  David, 2017ومووا يو وود تلووا الم وو  الووتي اووا  بووو 
ات التنويووتييو و ووعضووان مجووال  اسداةة الووتي توو  مووو بللووو ا تل ووان ةوي عوودد مووو تاووا الو وو

و حيوث وجود جا ايموا لامو  وا التوي يتماووو بيواجوي مودي م واىما المةاجتوا الدابايوا جوي اضوا
% جوي عوا  42وو تاا الو ات انبوض ةويي  موو او المةاجتوا الدابايوا تضويو اوي  موو ن وبا 

. ووةجع ىتا اسنبواض الي وو المةاجتيو الوداباييو لوي   6092% جي عا  22ؤلي  6092
ةات التووي تحوودث جووي مجووال العمووال و ول ووني  يتنوواولوا تاووا التبيووةات بتوود بملوودوةى  تواووع التبيوو

 Stein andحوودوايا جتوول وتووطاةت بيووا المنمووطة التووي يتماوووو بيووا . وىووتا يو وود وجيووو نظووة 

Holcombe 1994  . 

 ما وو المويو  التلايدي لامةاجتا الدابايا ينظوة لامةاجتوا الدابايوا عاوي ونيوا مة وز ت اووا 
لوا لاتتةيوو الحووديث لامةاجتوا الدابايوا يجوب النظووة لامةاجتوا الدابايوا عاوي ونيووا جلوح ول وو وج

مة ووز ةبحيوووا حيوووث وو ىوودجيا الة ي وووي اسو اضووواجا ايمووا وتلوووا موووو بوولل تح ووويو عمايوووات 
 الحو ما واداةة المباحة والةاابا .
 ا ياي :( وو ججوة التواتات ب وو عاما تتميز بم 6092واد ت ة وحد الباحايو ) عبد النبي 

دا ما تتبوة ججووة التواتوات عوو جوا ض حاوب و وحاب الم وال  عاوي بودمات وم و وليات  –أ
 المةاجع .

 ججوة التواتات  ية  ا نا وو بمتني آبة دينامي يا . –ب
 مكونات فجوة التوقعات بالمراجعة الداخمية  – 8/2/1
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بتووود وو ا وووتتةض الباحوووث جوووي الجوووزن ال وووابي موووو البحوووث الدةا وووات ال وووابلا التوووي تتتاوووي 
بوجووووة التواتوووات ب ووووو عاموووا و تبووويو وو الجوووزن ال بوووة موووو تاوووا الدةا وووات  ووواو موووو ن ووويب 
المةاجتا الباةجيا و ول و ىتا س يمنع مو ا تبدا  بتض المواىي  بوجوة التواتات بالمةاجتوو 

ي المةاجتوووا الدابايوووا حيوووث وو ىنووواا ال ايوووة موووو الموووواىي  المموووتة و الباةجيوووا وتتميميوووا عاووو
بينيموا . وموو او  يم وو لاباحوث تحايوول الم ونوات الة ي ويا لوجووة التواتوات بالمةاجتوا الدابايووا 

)         باسعتموووواد عاووووي بتووووض الم ونووووات التووووي وةدت بالدةا ووووات ال ووووابلا ومنيووووا دةا ووووا  
 Mednick,1986 , Hatherly, etal.,1992 , Porter    6001الموويو و وآبووةيو 

     حياث يمكان القاول أن فجاوة التوقعاات بالمراجعاة الداخمياة تشامل المكونااات (  .  , ,1993
 أو العناصر التالية :

تتماوول تاووا الوجوووة جووي  وولو الحموووح التووالي جووي الوودوة الووتي يتواووع وو  فجااوة المعقوليااة: –و 
يلووو  بووو المةاجووع الووداباي . تاووا التواتووات اوود ت وووو مووو جانووب اسداةة التايووا ) ممااووا جووي 
لجنووا المةاجتووا وو مجاوو  اسداةة باللحووام البووام وو الم وو ول الول باللحووام الح ووومي ( 

او ومنووووع جميووووع حوووواست البوووو  والتلعبووووات بووووطو المةاجووووع الووووداباي  وووويتم و مووووو ا تموووو
واسبحووان و بالتلوواةية الماليووا ب وووو عامووا و ووو وحوود ميامووو ال ا وويا ت وومي  نظوو  ةاابووا 
دابايووا و اووة جتاليوووا و والتحبيووي الوتوووال آلليووات الحو موووا و واللضووان عاوووي المبوواحة التوووي 

اجوع الوداباي موو يواجييا المموةوم .  ول تلوا دوو مةاعواة لاضووابح التوي تح و  عمول المة 
متايية مينيا واواعد ومبادئ لا اوا الميني والتوي س تاوز  المةاجوع الوداباي بال موو عوو 
جميع اسبحان والتلعبات والب  بالتلاةية الماليا و وانما تازموو بالليوا  بتماوو وجلوا لاتنايوا 

ميوووز المينيوووا اللزموووا وي س يل وووة جوووي آدان عماوووو و حيوووث وو حبيتوووا البووو  والتلعوووب يت
بالتتمود وبالتووالي اوود ي وووو مووو ال ووتوبو بم وواو ا تموواجو .  تاووا اسبتلجووات جووي التواتووات 
 وووتحدث ججووووة متلوليوووا بووويو ادةاا اسداةة والجيوووات تات ال ووواحا التوووي يتبوووع ليوووا المةاجوووع 
الداباي لما يجب وو ي ووو عايوو دوة المةاجوع الوداباي موو وجيوو نظوةى  وبويو موا تتحابوا 

 ع الداباي .المينو مو المةاج
ب ووو عاموا بطنيوا ت الوجووة  Porter 1993تتماول تاوا الوجووة  موا عةجيوا  فجاوة دداء: –ب 

بيو تواتات المجتمع مو المةاجع وبيو آدان المةاجع  ما يدة و المجتمع ت . يم وو تحبيوي 
ىووتا التتةيووو عاووي ججوووة اسدان بالمةاجتووا الدابايووا و حيووث وو اسداةة التايووا ) ممااووا جووي 
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نووا المةاجتووا وو مجاوو  اسداةة باللحووام البووام وو الم وو ول الول باللحووام الح ووومي ( لج
وو وووحاب الم وووال  يتواتووووا موووو المةاجوووع الوووداباي م وووتوي عوووالي موووو اآلدان يضووومو ليووو  
ا تموواو جميووع حوواست البوو  والبحووط و واللضووان عاووي جميووع المبوواحة التووي تتتووةض ليووا 

امةاجوع اود يوطتي واول موو تاوا التواتوات . اود ي ووو المو  ا و جي حويو وو اسدان الوتاوي ل
تلا لاتديد مو اس باب منيا عد  تواجة الببةات والمياةات التاليوا جوي المةاجوع الوداباي و 
وو اوود ي وووو ب ووبب ا وووة المتووايية المنظمووا لامينووا جووي تابيووا حاجووات الم ووتويديو . واوود 

ةات والجيوات الباضوتا لامةاجتوا ي وو ب بب ايوا  المةاجوع بتلودي  بودمات ا تمواةيا لولدا
دوو ضوووووابح محووووددة بالمتوووووايية المينيووووا تات التلاوووووا ممووووا يضوووووتو ا ووووتللليا المةاجوووووع 

 الداباي  ومو ا  عد  ايامي  بالتمل بالم توي المتواع مني  .
حيث ونو ل  يةد بمتايية المةاجتا الدابايا متياة لتلةية المةاجوع الوداباي  فجوة التقرير: –ج 

لحال بمتايية المةاجتا الباةجيا و ومو ىنوا تحودث الوجووة حيوث وو اسداةة التايوا  ما ىو ا
) ممااا جي لجنوا المةاجتوا وو مجاو  اسداةة باللحوام البوام وو الم و ول الول باللحوام 
الح ومي ( تتتلد وو التلةية الملد  مو ابل المةاجع الداباي ىوو تلةيوة نمووتجي وةد نوم 

  ب حو م وناتو ومحتواه و ول و الحليلا  ية تلوا حيوث وو  ول بام بو بالمتايية وت ا
مةاجوووع داباوووي يلوووو  ب تابوووا تلةيوووة المةاجتوووا موووو وااوووع ببةتوووو و وبالتوووالي تبتاوووو تلووواةية 

 .تيو الداباييو جي الم ل والمحتويالمةاجتا الدابايا بيو المةاج
للليا لوودي  وول مووو تحوودث تاووا الوجوووة عنوود البحووث جووي مويووو  اس ووت فجااوة االسااتقاللية: –د 

اسداةة التايووا ) ممااووا جووي لجنووا المةاجتووا وو مجاوو  اسداةة باللحووام البووام وو الم وو ول 
الول باللحوووام الح وووومي ( و والمتوووايية المنظموووا لامينوووا . حيوووث توووةي اسداةة التايوووا بوووطو 
المةاجووع الووداباي مووا ىووو اس موظوووو تووابع لوولداةة يجووب عايووو تنويوووت مووا تحابووو وت اوووو بوووو 
اسداةة التايوووا حتووووي لووووو  انوووت وموووووة  يووووة نظاميوووا و جووووي حوووويو تتحاوووب المتووووايية المينيووووا 
واللواعد ال او يا المنظموا لامينوا ضوةوةة توواجة اللودة ال واجي موو اس وتللل حتوي يتحلوي 
اليووودو موووو وجودىوووا بوووطي مو  وووا . واووود تحووودث تاوووا الوجووووة ويضوووا وجلوووا سدةاا المةاجوووع 

ا تتحابووو منووو المتووايية واللواعوود ال وواو يا المنظمووا لامينووا .  الووداباي نو ووو س ووتللليتو وموو
جدية بالت ة ونو يم وو اللضوان عاوي تاوا الوجووة لوو تو  اسلتوزا  بالمتوايية المينيوا واللواعود 
ال وواو يا المنظمووا لامينووا و ومووا وةد جووي س حووا حو مووا المووة ات الم وواىما ال ووتوديا مووو 
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المةاجتووا المموو او مووو مجاوو  اسداةة و ومووا وةد جووي  تبتيووا اداةة المةاجتووا الدابايووا لاجنووا
الل حا الموحدة سنمان وتنظوي  وحودات المةاجتوا الدابايوا بوالجيزة الح وميوا والمو  وات 

بالجيوووا الح وميوووا ) الم ووو ول التاموووا موووو تبتيوووا المةاجتوووا الدابايوووا لعاوووي  ووواحا ؤداةيوووا 
 ( .الول

الووي عوود  اسلتووزا  باةمووادات التبتيووا ال ووابلا  اس وو الوااووع التماووي يمووية جووي حوواست  ايووةة
 وبالتالي تحدث ججوة اس تللليا .

حيوث تتحاوب المبوادئ واللواعود البا وا بال واوا المينوي  فجوة مبادئ وقواعد ساموكية: -ها 
بالمةاجتا الدابايوا موو المةاجوع ضوةوةة وو يتحاوي بالنزاىوا و والمانوا وال وةيا و يةىوا موو 

ول ووو الوااووع التماووي يمووية الووي  ووتوبا التووزا  المةاجووع بتاووا اللواعوود جووي اللواعوود اسبووةي و 
وحياو  ايةة و نظةا لو المةاجع الداباي يةي ونو موظو توابع لولداةة وبالتوالي يجوب عايوو 
وو يبوووض الب وووة عوووو وي مبالووووات تلوووو  بيوووا اسداةة وموووو اووو  يبوووالو مبوووادين واواعووود 

 دئ واللواعد ال او يا .ال اوا الميني ومو ىنا تنمط ججوة المبا
حيوووث يوووةي ويتواوووع البيوووة ) و وووحاب الم وووال  ( وو متوووايية المةاجتوووا  فجاااوة االلتااازام: –و 

الدابايا ماايا مال متايية المةاجتا الباةجيوا مازموا لامةاجوع الوداباي و ول وو جوي الحليلوا 
يوا ول نيوا وو تاا المتايية تمال اةموادات لموا يجوب وو ت ووو عايوو اداةات المةاجتوا الدابا

 ستطبت  يبا اسلزا  . ومو ىنا تنمط ججوة اسلتزا  . 
حيوووث يتتلووود البيوووة وو جميوووع موووو يوووت  تتيينوووو جوووي اداةة فجاااوة تلهيااال أو فجاااوة مهنياااة:  –ع 

المةاجتووا الدابايووا يطبووت م وومي مةاجووع داباووي ويوتووةض جيووو المينيووا ومووو اوو  يلووو  بالتموول 
ااع التماي يمية ؤلي وو التديد ممو يتماووا دابول وجلا لامتايية المنظما لامينا . ول و الو 

وو لوديي  الببوةة ال اجيوا لاليوا    CIAاداةات المةاجتا الدابايا لي  لديي  ميادة مينيا مال 
بالمةاجتوا الدابايوا  موا تنظميووا المتوايية المينيوا . وموو ىنووا تنموط ججووة التطىيول وو الوجوووة 

وو التبيوةات الت نولوجيوا جوي بي وا العموال  Kotb , et al 2014المينيوا .  و موا ت وة 
الحدياوو واوةت عاوي النموحا والميواةات المحاوبوو موو الموةاجتيو الوداباييو و حيوث جوانت 
نتووا ل الدةا ووا لتو وود وو المووةاجتيو الووداباييو حاليووا يحتوواجوو المزيوود مووو التطىيوول ليوا بوووا 

مووووال حاليووووا و ووو الميوووواةات التبيووووةات جووووي ت نولوجيووووا المتاومووووات الموجووووودة جووووي بي ووووا اسع
 الحاليا لديي   ية  اجيا لاليا  بتماي  عاي الوجو اسمال   . 
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  ويمكن تمخيص فجوة التوقعات بالمراجعة الداخمية في الشكل التخطيطي التالي :
 (1شكل رقم )

 
              

  داءأفجوة       
 فجوة معقولية                 فجوة التقرير                   

 
                  

 فجوة معقولية                                     فجوة أداء                    
     فجوة االلتزام                              سموكيةفجوة                     
 فجوة استقاللية                             فجوة تلهيل                    

 فجوة استقاللية                    
                     معقولية       فجوة                                         

                                             
                                   

                                                        
 

 مما سبق يمكن تعريف فجوة التوقعات بالمراجعة الداخمية بلنها " 
تاسبووتلو جووي م ووتوي ادةاا حبيتووا ووىووداو ودوة المةاجتووا الدابايووا بوويو المةاجووع الووداباي 
مو جيو وبيو اسداةة التايا ) ممااا جوي لجنوا المةاجتوا وو مجاو  اسداةة باللحوام البوام وو 
الم وو ول الول باللحووام الح ووومي ( وو وووحاب الم ووال  مووو جيووو وبوووةي بمووا جوويي  المةاجوووع 

ت وووع لتمووومل اسبوووتلو جوووي م وووتوي ادةاا حبيتوووا ووىوووداو ودوة المةاجتوووا البووواةجيو  موووا ت
الدابايوووا لجميوووع تاوووا اسحوووةاو بموووا جووويي  المةاجوووع الوووداباي موووو جيوووو وبووويو المتوووايية المينيوووا 

 المنظما لامةاجتا الدابايا مو جيو وبةي .ت

المعايير المهنية 
وقواعد ومبادئ 
السموك المهني 

 IIAالصادر عن 

االداء 
الفعمي 
لممراجع 
الداخمي 
ومدي 

ادراكه لدورة 
 ومسئولياته  

 توقعات االدارة من المراجع الداخمي 

ما 
 هيتوقع

المجتمع 
من 

المراجع 
 الداخمي

توقعات المراجع الخارجي لدور ومسئوليات 
 المراجع الداخمي
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 المراجعة الداخمية بالبيئة السعودية  –8/2/2
الدابايووا بالمما ووا التةبيووا ال ووتوديا مووو بوولل ا ووتلةان يم ووو اللووان الضووون عاووي المةاجتووا 

        مجموعووووا النظموووووا والتموووووةيتات والاووووووا   التوووووي توووونظ  عمووووول الموووووةاجتيو الوووووداباييو بالمما وووووا 
 ) ؤو وجدت (  وان باللحام البام وو اللحام الح ومي مو بلل المنااما التاليا :

 ة السعودية  المراجعة الداخمية بالشركات المساهم –8/2/2/1
مو بلل ا تلةان اآلنظما والاوا   التي تح   وتنظ  التمل بالمة ات الم واىما ال وتوديا 
اتضووو  عووود  وجوووود نوووم نظوووامي ياوووز  الموووة ات الم ووواىما ضوووةوةة ؤنموووان اداةات لامةاجتوووا 
الدابايا بتاا المة ات . عاي الة   مو تلا وجد الباحث وو ىنواا اداةات لامةاجتوا الدابايوا 

متظووو  الموووة ات الم ووواىما ال وووتوديا .   موووا وو س حوووا حو موووا الموووة ات ال وووادةة عوووا  جوووي 
عاوووي  42  ن وووت جوووي الموووادة ةاووو   6092  و والمتووواد ا وووداةىا بتووود تحوووديايا عوووا   6002

ضةوةة ايا  مة ات الم اىما بت ويو لجنا مةاجتا ي وو مو مياميا الة ي ويا اسموةاو عاوي 
جودت ( لاتحلوي موو توواجة الموواةد اللزموا ليوا لوتاليتيوا و واتا لو  اداةة المةاجتا الدابايوا )ؤو و 

ي و لامة ا مةاجع داباي جتاي لجنا المةاجتا تلدي  تو ياتيا الي مجا  اسداةة بموطو مودي 
الحاجوووا الوووي تتيينوووا . و وووتلا التو ووويا لمجاووو  اسداةة بتتيووويو مووودية اداةة المةاجتوووا الدابايوووا 

 وااتةاح م اجطتو .
/  6094ل تودي الجديد ال وادة عوا  م يل لجنا المةاجتا جي نظا  المة ات ا ما وةد ت

( الو وول الةابووع . حيووث وةد جووي تاووا المووادة وجوووب تموو يل 909ىووو و جووي المووادة ةاوو  )9242
لجنووا المةاجتووا بلووةاة مووو الجمتيوووا التامووا التاديووا جووي موووة ات الم وواىما مووو  يووة وعضوووان 

 ل عددىا عو الاا وس يزيد عو بم و .مجا  اسداةة التنويتييو عاي وس يل
( مووو نظووا  المووة ات وجووي الو ول الةابووع ويضووا وةد ونووو مووو 902 موا ونووو جووي المووادة ةاو  )

ضمو م  وليات لجنوا المةاجتوا التط ود موو مودي  وايوا نظوا  الةاابوا الدابايوا بالموة ا و ووحود 
 عنا ة ىتا النظا  اداةة المةاجتا الدابايا . 

جوووي بحووووة ىاموووو لووودع  مينوووا المةاجتوووا الدابايوووا بالمما وووا  ووودة اوووةاة  جووودية بالوووت ة ونوووو
ىو ب نمان الجمتيا ال وتوديا لاموةاجتيو 64/4/9246بتاةيخ  12مجا  الوزةان ال تودي ةا  

الوووداباييو و وىوووي جمتيوووا مينيوووا تات مب ووويا اعتباةيوووا م وووتلاا تحوووت اموووةاو وزاةة التجووواةة 
 واس تاماة ومو و ةاضيا :
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يية المةاجتووا الدابايووا الدوليووا واواعوود آداب المينووا واسةمووادات المينيووا البووةي توووجية متووا –أ
 تات ال اا بالمةاجتا الدابايا ال ادةة عو المتيد الدولي لامةاجتيو الداباييو .

اعوداد مووواد وودلووا اةمواديا وتحويةىووا وتوووجية المتواةو والمتاومووات تات ال وواا بالمةاجتووا  –ب
 الدابايا .

تبوواةات الموىاووا لاح ووول عاووي الموويادات المينيووا التووي يمنحيووا المتيوود الوودولي علوود اسب –ج
 لامةاجتيو الداباييو .

 ال تي الي ةجع وعي الجميوة بطعمال المةاجتا الدابايا . –د
ول ووو الجمتيووا لووي  لوودييا ال وواحا جووي جووةض المتووايية وو الووزا  المووة ات بضووةوةة وجووود 

ليتيا و وىووتا يوونلم مووو اوودة و وواحا الجمتيووا .وبالتووالي ؤداةة لامةاجتووا الدابايووا وموودي ا ووتلل
عاي الجيات النظاميا ا داة ما ياز  مو تمةيتات لتوتيل دوة الجمتيا ال وتوديا لاموةاجتيو 
الوداباييو ومنحيوا ال واحا اللزموا بواسلزا  بالمتوايية واسلوزا  بت وويو اداةات لامةاجتوا الدابايوا 

 بجميع المة ات .
لمما وووا التةبيوووا ال وووتوديا الوووي ا وووتبدا  متوووايية المحا وووبا والمةاجتوووا وجوووي احووواة تحوووول ا
  لجميع المة ات الم اىما الم جاا بالبوة ا ال وتوديا والتوي  6092الدوليا بدايا مو عا  

ت ا ووووتبدا  عموووول  290تموووومايا الدةا ووووا الحاليووووا و نجوووود وو متيوووواة المةاجتووووا الوووودولي ةاوووو  ت 
تحديود مودي اعتمواد المةاجوع البواةجي عاوي عمول المةاجوع المةاجتيو الداباييو ت و ييدو الي 

الوداباي و واتا مووا توو  اسعتمواد عاووي عموول محودد لامووةاجتيو الوودابايو يجوب تحديوود مووا اتا  وواو 
مو المةاجع البواةجي بوالولةة ةاو  تلا التمل يتد  اجيا ل ةاض المةاجتا .  ما حاب المتياة 

عنوود تحديوود مووا اتا  وواو عموول المووةاجتيو الوودابايييو مووو المحتموول وو ي وووو  اجيووا ل ووةاض  1
 يجب عمي المراجع الخارجي تقويم :المةاجتا الباةجيا 

 موضوعيا وظيوا المةاجتا الدابايا . –أ
 ال وانة الونيا لامةاجتيو الداباييو . –ب
اباييو اد تو  تنويوته بالتنايوا المينيوا ما اتا  او مو المحتمل وو يموو عمل المةاجتيو الد –ج

 الواجبا .
ما اتا  واو موو المحتمول وو ي ووو ىنواا ات وال جتوال بويو الموةاجتيو الوداباييو والمةاجوع  –د

 الباةجي .
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يلحظ وو التلاا بيو المةاجع الوداباي والمةاجوع البواةجي اود ينموط عنيوا وحود ونووام ججووة 
جي تواتوات المةاجوع البواةجي بموطو دوة المةاجوع الوداباي التواتات بالمةاجتا الدابايا تتمال 

نوووو المينوووا والمتوووايية تات وحبيتوووا عماوووو وبووويو موووا يلوووو  بوووو المةاجوووع الوووداباي وموووا تتحابوووو م
 .التلاا

( وو التطىيوووول المينووووي الحووووالي  6094واوووود و وووودت ؤحوووودي الدةا ووووات ) الووووةزيو و من وووووة 
جلووووح مووووو الليووووا  بالميووووا  التلايديووووا لامةاجتووووا لامووووةاجتيو الووووداباييو بالبي ووووا ال ووووتوديا يم ووووني  

الدابايوووا والتوووي تمووومل حمايوووا ال وووول و والتحلوووي موووو اسلتوووزا  باسنظموووا والاووووا   واللووووانيو و 
ول و س يم ني  مو بالليا  بدوةى  المتا ة والمتمال جي اضواجا ايموا لامو  وا التوي يتماووو 

داةة ال مباحة .   ما تو ات نو  الدةا وا الوي وو بيا وتح يو عمايات الةاابا و والحو ما وا 
وى  انتلاد لاجمتيا ال توديا لامةاجتيو الداباييو يتمال جي عد  تمتتيا بال احا اللزموا التوي 

 تم نيا مو الزا  المةاجتيو الداباييو مو تحبيي اس داةات المينيا تات التلاا .
الدابايووووا بالمووووة ات  يتضوووو  ممووووا  ووووبي عوووود  وجووووود نووووم ماووووز  سنمووووان اداةات لامةاجتووووا

الم وواىما ال ووتوديا و  مووا وو الجيووو المنوووح بيووا تحوووية وتنظووي  المينووا ) الجمتيووا ال ووتوديا 
لامةاجتيو الداباييو ( لي  لدييا ال واحا سلوزا  تاوا الموة ات بانموان وتط وي  اداةة لامةاجتوا 

 بالبي ا ال توديا . الدابايا بيا . وىتا ي اعد عاي وجود ججوة لاتواتات بالمةاجتا الدابايا
المراجعااااة الداخميااااة بالقطاااااع الحكااااومي والمبسسااااات العامااااة بالبيئااااة  –8/2/2/2

 السعودية 
زاد جووي ال وونوات البيووةة اسىتمووا  بالمةاجتووا الدابايووا باللحووام الح ووومي بالمما ووا التةبيووا 

 وةو والتوي تلوو  ال توديا  طحد اسدوات الةاابيا الياما التي تتالل الوجوة بيو الةاابوا ابول ال
بيوووا وزاةة الماليوووا و والةاابوووا بتووود ال وووةو التوووي يلوووو  بيوووا ديوووواو المةاابوووا التاموووا و تماووول تلوووا 

ه بانموووان وحووودات 9264لتوووا   644اسىتموووا  ب ووودوة اوووةاة مجاووو  الووووزةان ال وووتودي ةاووو  
 ايا . لامةاابا الدابايا جي الوحدات الح وميا والمو  ات التاما لاليا  بميا  المةاجتا الداب

علووووب تلووووا  وووودةت الل حووووا الموحوووودة لوحوووودات المةاجتووووا الدابايووووا بووووالجيزة الح وميووووا 
ىووو و والتووي  9261ل وونا  961والمو  ووات التامووا  بلووةاة مووو مجاوو  الوووزةان ال ووتودي ةاوو  

تاوووز  الجيوووات الح وميوووا والمو  وووات التاموووا بضوووةوةة انموووان وحووودات مةاجتوووا دابايوووا بوووالملة 
 الة ي ي ليا .
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الل حا الموىلت والمةوح الواجوب تواجةىوا جوي مودية المةاجتوا الدابايوا و  موا  واد حددت
اىتمووت بضووةوةة تووواجة اس ووتللل ال وواجي لامةاجووع الووداباي وتلووا بامووتةاحيا تبتيتووو لام وو ول 
الول بالجيووو الح وميووا والمتماوول جووي وعاووي  وواحا اداةيووا بالجيووو . وتلووا  مووا وةد جووي المووادة 

 : الةابتا مو الل حا
  وو ي وووو  -باإلضواجا ؤلوول المووةوح التامووا لاتوظيووو  -ت يموتةح جوويمو يتوويو مووديةًا لاوحوودة

 تودي الجن يا، ووو تتواجة جيو ال وايا المينيا مو حيث التطىيل التامي والببوةة التمايوا، 
ووس يلووووول موىاوووووو التتايموووووي عوووووو المووووويادة الجامتيوووووا جوووووي المحا وووووبا وو موووووا يتادليوووووا جوووووي 

وس تلول ببةتوو التمايوا عوو  وبع  ونوات جوي مجوال المةاجتوا وتلوا التب وم،  موا يجوب 
وموووا الووووةوم جتحووودد الببوووةة وجوووي حجووو  الووووةم وميماتوووو ووعمالوووو وعووودد  -جوووي الملوووة الوووة ي  

وس يوت  تتيينوو وو تةايتوو وو نلاوو وو ؤعاةتوو وو ت ايووو  -موظويو والم توى الوظيوي لة ي و 
  .ؤس بمواجلا الم وول الول جي الجيا

كما حددت الالئحة المهام التي يجب عمي المراجعة الداخمية القيام بها وذلاك فاي الماادة 
 العاشرة والمتمثمه فيما يمي :

تلوووووي  ونظمووووا الةاابووووا الدابايووووا، بمووووا جووووي تلووووا النظووووا  المحا ووووبي، لاتحلووووي مووووو  وووولمتيا  .1
انات اللزمووا متيووا، وتحديوود ووجووو الل وووة جييووا ؤو وجوودت، وااتووةاح الو ووا ل واإلجووة نومل

لتلجيوا بموا ي وول حمايوا ومووال الجيوا وممتا اتيوا موو اسبوتل  وو الضويام وو التلعووب 
  .ونحو تلا

التط وود مووو التووزا  الجيووا بالنظمووا و الاوووا   والتتايمووات واإلجووةانات الماليووا، والتحلووي مووو  .2
  . وايتيا وملنمتيا

ث وضووح ال واحات والم وووليات وج ول تلوي  مدى  وايا البحا التنظيميا لاجيا مو حي .3
  .اسبت ا ات المتتاةضا و ية تلا مو الجوانب التنظيميا

  .تلوي  م توى ؤنجاز الجيا لىداجيا الموضوعا، وتحايل و باب اسبتلو ؤو وجد .4
تحديد مواحو  ون ا تبدا  الجيوا لمواةدىوا الماديوا والبموةيا، وتلودي  موا يم وو الجيوا موو  .5

 تلجييا م تلبًل.متالجتيا و 
جحووووم الم ووووتندات البا ووووا بالم ووووةوجات واإليووووةادات بتوووود اتماميووووا لاتط وووود مووووو  ونيووووا  .6

  . حيحا نظاميا
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  .جحم ال جلت المحا بيا لاتط د مو انتظا  الليود و حتيا و لما التوجيو المحا بي .7
  .ط د مو مدى التليد بيامةاجتا التلود واستواايات المبةما التي ت وو الجيا حةجًا جييا لات .8
مةاجتووا وعمووال ال ووناديي وجحووم دجاتةىووا و ووجلتيا وم ووتنداتيا، والتحلووي مووو وو الجووةد  .9

  .اد ت  وجلًا لالواعد واإلجةانات الملةةة
مةاجتووا وعمووال الم ووتودعات، وجحووم دجاتةىووا و ووجلتيا وم ووتنداتيا، والتحلووي مووو وو  .12

  .مت وجلًا لالواعد واإلجةانات الملةةةالجةد والتلوي  وو اليب التبزيو اد ت
مةاجتا التلاةية الماليوا والح وابات البتاميوا التوي تتودىا الجيوا والتط ود موو داتيوا ومودى  .11

  .مواجلتيا لألنظما والاوا   والتتايمات وال يا ات التي تحبليا الجيا
  .تلدي  المموةة عند بحث ممةوم الموازنا التلديةيا لاجيا .12
ايوووا  الوحووودة بالعموووال التوووي ي اويوووا بيوووا الم ووووول الول جوووي الجيوووا وتلوووا جوووي مجوووال  .13

  .ابت ا اتيا المماة ؤلييا جي ىته الل حا
 موووا حوووددت الل حوووا التلووواةية التوووي يجوووب عاوووي وحوووده المةاجتوووا الدابايوووا تلوووديميا ومتووودل 

يووا اس ونيووا تناولووت تلووديميا . ول ووو يلحووظ عاووي تاووا الل حووا بووالة   مووو ال وويبا اسلزاميووا ب
الميووا  التلايديووا لامةاجتووا دوو الوودبول جووي الميووا  المتا ووةة ليووا مووو اداةة المبوواحة واضوواجا 
ايمووا لامو  ووا التووي تتموول بيووا وجلووا لاتتةيووو الحووديث لامةاجتووا الدابايووا ال ووادة عووو المتيوود 

ايوووا بالجيوووات الووودولي لاموووةاجتيو الوووداباييو و وموووو ىنوووا تبووودو ججووووة التواتوووات بالمةاجتوووا الداب
الح وميووا .  مووا وو ال ايووة مووو مووواد الل حووا مبيمووا وتماوول عنوواويو ة ي وويا جلووح ماوول الزاميووا 
بالمادة ال ابتا مدية المةاجتا باعداد بحوا مةاجتوا  ونويا يتتمودىا الم و ول اسول ول نيوا لو  

و يوو يم وو تتناول  يويا اعداد تاا البحا وما ىي وولويات الميوا  التوي يوت  تناوليوا بالبحوا 
تلدية المباحة و يو يم وو تنويوت البحوا و  ول تلوا جوت  مجوال للجتيواد وموو او   وون الويو  

 بيو جميع الجيات المتطاةة بالمةاجتا الدابايا . 
لتلا حاول ديواو المةاابا التاموا تبوويض تاوا الوجووة موو بولل ا وداة الودليل اسةموادي 

و   6090ىوو/  9249ات التاموا  عوا  يا والمو  ولوحدات المةاجتا الدابايا باسجيزة الح وم
واد اعتمد جي ىتا الدليل عاي ال ايوة موو ا وداةات المتيود الودولي لاموةاجتيو الوداباييو و ؤس 
ونو يظل لل تةماد جلح و ية ماوز  وبالتوالي يظول ىنواا احتموال عوالي لوجوود ججووة التواتوات 

 بتاا الجيات الح وميا . 
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   6092ىوووو /  9241التاموووا بالمما وووا التةبيوووا ال وووتوديا عوووا  موووا و ووودة متيووود اسداةة 
الدليل اسةمادي لوحدات المةاجتا الدابايا للجيزة الح وميوا والمو  وات التاموا جوي محاولوو 
وبوووةي سيجووواد م ووودة يةجوووع لوووو الموووةاجتيو الوووداباييو بالجيوووات الح وميوووا بالمما وووا يةمووودى  

 وي اعدى  جي ودان عماي  . 
هنااة أو وظيفااة المراجعااة الداخميااة بالجهااات الحكوميااة بالمممكااة ماان يالحااظ هنااا أن م

المتوقع وجود فجوة التوقعات بها بصاورة كبيارة وأكبار مان تماك الفجاوة التاي يتوقاع وجودهاا 
 بالشركات المساهمة السعودية لمعديد من االسباب أهمها :

        ات الح وميوووووا وجوووووود عووووودة مةجتيوووووات لمويوووووو  ودوة وحبيتوووووا المةاجتوووووا الدابايوووووا بالجيووووو –1
) الل حوووا الموحووودة و ا وووداةات ديوووواو المةاابوووا التاموووا و ا وووداةات متيووود اسداةة التاموووا ( 
باسضووواجا الوووي الم ووودة الة ي وووي الوووتي يجوووب عاوووي الجميوووع الةجووووم اليوووو وىوووو ا وووداةات 
المتيوود الوودولي لامووةاجتيو الووداباييو . تتوودد تاووا الجيووات  وواى  جووي تمووتيت تىووو المةاجووع 

يات الح وميا جي ويي  يتبع   باسضاجا الي اناعاتو المب يا لحبيتوا عمول المةاجوع بالج
 الداباي والتي تولدت لديو نتيجو ببةاتو ال ابلا جي المجاست التي  او يتمل بيا .

عوووود  التطىيوووول ال وووواجي لامووووةاجتيو الووووداباييو بالجيووووات الح وميووووا و وعوووود  اوووودةة الجيووووات  –2
يو موو الموةاجتيو الوداباييو لتود  وجوود الحواجز الموادي حيوث الح وميا عاي جتب المتميوز 

وو الجيات الح وميا مةتبحا باوا   وونظما تحدد تاا الةواتب والم اجوتت ملاةنوا بالمةونوا 
التاليا جي ىتا المجال باللحام البام . وبالتوالي موو المتواوع وو ي ووو المةاجوع الوداباي 

اي عماو وبالتالي تتولد لديو اناعوات متينوا عوو بالجيات الح وميا وال ببةه بحبيتا و نح
دوةة وحبيتا عماو اود ت ووو مبتاووو عوو الودوة وحبيتوا التمول وجلوا لامتوايية المينيوا تات 

 التلاا ومو ىنا تنمط ججوة التواتات .
عوود  وجووود الوودع  ال وواجي مووو ابوول الم وو ول الول لتوتيوول وحوودات المةاجتووا الدابايوواو واوود  –3

عا الم  ول اسول بطو ادةات المتابتا بالجيات الح وميا توودي نوو  الودوة يةجع تلا للنا
ونو  وظيوا المةاجتا الدابايوا و وي وو الم و ول الول بالجيوا الح وميوا موو المتواوع وو 
ي وووو لديووو ادةاا عووو حبيتووا عموول المةاجتووا الدابايووا مبتاووو عووو حبيتووا عموول المةاجتووا 

نيووا تات التلاوووا و ومووو ىنووا اوود تنمووط ويضووا ججووووة الدابايووا مووو وجيووا نظووة الجيووات المي
 تواتات بالمةاجتا الدابايا .
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بوووالة   موووو وجوووود س حوووا الزاميوووا بانموووان وحووودات المةاجتوووا الدابايوووا بوووالجيزة الح وميوووا  –4
والمو  ووات التامووا وىووتا مووا توتلووةه المووة ات الم وواىما ال ووتوديا واللحووام البووام بالبي ووا 

تاووووا الل حووووا  يووووة  اجيووووا لبيوووواو دوة وحبيتووووا عموووول المةاجتووووا ال ووووتوديا عامووووا و اس وو 
الدابايووووا ممووووا يوووووت  البوووواب لا ايووووة مووووو اسجتيووووادات بوووويو جميووووع اسحووووةاو المتووووطاةة بتموووول 
المةاجتوووا الدابايوووا لمتةجوووو حبيتوووا ونحووواي ووىوووداو و ووولحيات المةاجتوووا الدابايوووا مموووا 

 ي اعد جي وجود ججوة التواتات .
وااووع المماة ووات التمايووا لامةاجتووا الدابايووا بالبي ووا ال ووتوديا جيمووا  ووبي ا ووتتةض الباحووث 

 وان باللحام الح ومي وو باللحام البام و واتض  احتماليا وجود ججووة تواتوات جوي مجوال 
المةاجتووا الدابايووا جووي اللحوواعيو البووام والح ووومي و اس وو التحايوول ال ووابي تواووع  وو حجوو  

 ومي و وىتا ما  وو ت وة عنو الدةا ا الميدانيا .تاا الوجوة  ي وو وعاي جي اللحام الح 
 اشتقاق فروض البحث  – 8/3

    جوووي الجوووزن التوووالي موووو يتنووواول الباحوووث الووووةوض التوووي  ووويت  ابتباةىوووا جوووي البحوووث الحوووالي 
 والتي يوجزىا الباحث جيما ياي :

 الفرض االحصائي األول
لجووواو المةاجتوووا بالموووة ات الم ووواىما ال وووتوديا تووو  اسلوووزا  بتمووو يايا وجلوووا لل حوووا حو موووا 

  بضوابح ومةوح محددة و واد  وبي لاباحوث التتوةض لمودي  6001المة ات بدايا مو عا  
جتاليتيووا وتو وول الباحووث وو ن ووبا  بيووةة مووو لجوواو المةاجتووا بالمووة ات الم وواىما ال ووتوديا 

( و ومووو اوو  مووو المتواووع مووو الجيووا التووابع ليووا المةاجووع الووداباي  6096 يووة جتالووا )   وواب 
بموة ات الم وواىما نظاميوا والتووي توتلوة الووي الوتاليوا وو ي وووو ادةا يوا لوودوة وحبيتوا المةاجتووا 
الدابايوووا لوووي  بووونو  م وووتوي ادةاا المةاجوووع الوووداباي وجلوووا لامتوووايية واللواعووود المنظموووا لتمووول 

 المةاجتا الدابايا . 
اجتووووا الدابايووووا ضوووومو اليي وووول التنظيمووووي لي مو  ووووا وبالتووووالي تووووواة وتتووووطاة تتموووول المة 

بتلااتيا مع بااي اسداةات ضمو اليي ول التنظيموي و لوتلا  واو موو ضومو متوايية المةاجتوا 
ضوومو  6000المتيوواة ةاوو   IIA الدابايووا ال ووادةة عووو المتيوود الوودولي لامووةاجتيو الووداباييو

التوودايي الووداباي حيووث اىووت  تلووا المتيوواة ب يويووا اداةة ا وو   متووايية اسدان بتنووواو اداةة نموواح
المةاجتووا وتحديوود علاتووو ببووااي اسا ووا  . حيووث وو بووااي اسا ووا  واسداةات والجيووات المتووطاةه 
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بتمووول المةاجتوووا الدابايوووا لوووو  ووواو لووودييا ادةاا  ووواي  لمويوووو  وحبيتوووا عمووول المةاجوووع الوووداباي 
جتووا الدابايوا ب وووانة وجتاليووا و اوة . وبالتووالي يجووب  ووو ي وواعد تلوا جووي انجوواز وعموال المةا

اسىتمووا  بتتةيووو البيووة بحبيتووا عموول المةاجتووا الدابايووا ومجووال عمايووا وىوودجيا و ول ووو الو ووة 
ال وا د جووي الوااووع التماووي بالبي وا ال ووتوديا جووي  ايووة موو الحوواست وو المةاجووع الووداباي ميمتووو 

ت اسنحةاجووات  والتلعبووات و ول ووو مويووو  اس ا وويا ت وويد البحووان و وا تموواو جميووع حوواس
 ؤضاجا ايما  ية واةد عند ال اية مو اسداةات والجيات المةاجع عاييا 

 ومن هنا يمكن صياغة الفرض االحصائي األول كما يمي : 
" يختمف مساتوي االدراك لمفهاوم وطبيعاة وأهاداف المراجعاة الداخمياة باين المراجاع الاداخمي  

 أصحاب المصالح  بالشركات المساهمة السعودية . "و  ولجنة المراجعة 
 الفرض االحصائي الثاني

 مووووا ت ووووة الباحووووث عنوووود ا ووووتتةاض وااووووع المماة ووووات الوتايووووا لوظيوووووا المةاجتووووا الدابايووووا 
باسجيزة الح وميا والمو  ات التاما و وو المةاجتا الدابايا بتاا الجيات ىي وظيووو حدياوا 

  عنووود  ووودوة  6002ىوووو / 9261سىتموووا  بيوووا اس موووو عوووا  التيووود حيوووث لووو  يبووودو اسلوووزا  وا
الل حا الموحدة لتنظي  عمول المةاجتوا الدابايوا بتاوا الجيوات . والمتتبوع لنمواح تاوا اسداةات 
جووي الجيووات الح وميووا والمو  ووات التامووا يجوود وو ال ايووة مووو تاووا اسداةات  يووة موتاووو ووو 

ي عوود  وجووود الووودع  ال وواجي مووو ابوول الم ووو ول وحوود ال ووباب الة ي وويا لتوود  توتيايوووا يتماوول جوو
الول جي التديد مو الجيات الح وميا و واد يةجع تلوا الوي وو الم و ول الول جوي  ايوة موو 
الجيات الح وميا يوةي وو المةاجتوا الدابايوا واداةة المتابتوا ليموا نوو  حبيتوا التمول وموو او  

ز ةاوابي آبوة و اوة ببوةه لاليوا  بتمايوا س داعي لتوتيل المةاجتا الدابايا حالما وو ىنواا جيوا
وبالتالي وجلا ليتا المويو  الباحئ لدوة وحبيتا عمل المةاجتا الدابايا واوة  ايوةا جوي توتيايوا 
وح وووووليا عاووووي الوووودع  ال وووواجي لاليووووا  بتمايووووا . ومووووو ىنووووا مووووو المتواووووع وو يجوووود المووووةاجتيو 

 ي  ملاةنا باللحام البام .الداباييو بالجيات الح وميا  توبات و اة عند ايامي  بتما
 
  

 ومن هنا يمكن صياغة الفرض االحصائي الثاني كما يمي :
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يختماااف مساااتوي االدراك لمفهاااوم وطبيعاااة وأهاااداف المراجعاااة الداخمياااة باااين المراجاااع " 
الداخمي  وأعماي سامطة ادارياة  ) المسائول األول ( وأصاحاب المصاالح  بالقطااع الحكاومي 

 ." والمبسسات العامة
  االحصائي الثالث الفرض

مو بلل ا وتتةاض الباحوث لوااوع المماة وات الوتايوا لامةاجتوا الدابايوا بالمما وا التةبيوا 
ال ووتوديا و وا ووتلةان النظمووا والاوووا   المنظمووا لتموول المةاجتووا الدابايووا بالمووة ات الم وواىما 

لووة   مووو ال ووتوديا و وباللحووام الح ووومي والمو  ووات التامووا و ا ووتبام الباحووث ونووو عاووي ا
الزاميوووا وجوووود المةاجتوووا الدابايوووا باللحوووام الح ومووووا ملاةنوووا باللحوووام البوووام و ؤس ونوووو مووووو 
المتواوع وجووود ججوووة التواتووات بالمةاجتوا الدابايووا باللحووام الح ووومي ب ووةة و بووة مووو اللحووام 
البام . حيث ونو بوالة   موو عود  وجوود الوزا  لالحوام البوام وبالتحديود موة ات الم واىمو 

و اداةة لامةاجتووا الدابايووا اس وو ا ووتلةان الوااووع التماووي يمووية الووي وو متظوو  ؤو لوو  ي ووو بت وووي
جميع الموة ات الم واىما ال وتوديا الم وجاا بالبوة وا لودييا اداةة لامةاجتوا الدابايوا . حيوث 
وو حمايووو الموووال البوووام مووو المتواوووع وو ي ووووو ليووا اسولويوووا ملاةنوووا بالمووال التوووا  .  موووا وو 

موجيوووو و ا وووا لمباحبوووو اللحوووام البوووام منوووت نموووطه ( IIA)منظموووا لامينوووا عالميوووا الجيوووو ال
  . عاووي الووة   مووو تلووا مووو المتواووع وجووود  9129المتيوود الوودولي لامووةاجتيو الووداباييو عووا  

ججوووة تواتووات باللحووام البووام واللحووام الح ووومي واو  وواو حجوو  تاووا الوجوووة مووو المتواووع وو 
 ومااان هناااا يمكااان لمباحاااثالتيووود بالمةاجتوووا الدابايوووا .  ي ووووو و بوووة باللحوووام الح وووومي حيوووث

 صياغة الفرض االحصائي الثالث كما يمي :
" هنااااك فااارق معناااوي باااين حجااام فجاااوة التوقعاااات بالمراجعاااة الداخمياااة بالقطااااع الحكاااومي 

 والشركات المساهمة السعودية ."
  الفرض االحصائي الرابع

اوود يحوودث جووي بتووض اسحيوواو عوود  ادةاا مووو ابوول المةاجووع الووداباي لحبيتووا ومجووال عماووو 
بالمةاجتووا الدابايووا  مووا تحوودده المتووايية المينيووا تات التلاووو و واوود يةجووع تلووا جووي  ايووة مووو 
اسحياو ب بب عد  ح ول المةاجع الداباي عاي الميادة المينيوا التوي توىاوو لاتمول  مةاجوع 

         ا و حيوووووث وو ال ايوووووة موووووو جيوووووات التمووووول  ووووووان باللحوووووام البوووووام داباوووووي ب ووووووةة  وووووحيح
وو باللحوووام الح وووومي س تموووتةح ح وووول المتلووود  لموووبل وظيووووا مةاجوووع داباوووي عاوووي مووويادة   
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CIA    ومووو اوو  يوتلووود المةاجووع ال ايووة موووو المتاومووات التووي ت ووودةىا الجيووات المينيووا لتنظوووي
وجووة وعود  اسدةاا ال ووحي  لحبيتوا عموول ودوة مينوا المةاجتوا الدابايووا و وموو ىنوا تحوودث ال

المةاجع الداباي وجلوا لامتوايية المينيوا و  موا وو واجبوات وم و وليات المةاجوع الوداباي يتالاىوا 
المةاجع  عنود تتيينوو وو ت ايووا بالتمول بواداةة المةاجتوا الدابايوا موو اسداةة التايوا ) ممااوا جوي 

م البوام وو الم و ول الول باللحوام الح وومي ( موو لجنا المةاجتا وو مجاو  اسداةة باللحوا
بوووولل بحوووواب ت ايووووو بالتموووول بالمةاجتووووا الدابايووووا ومووووو بوووولل اووووةاة انمووووان اداةة المةاجتووووا 

 الدابايا .
ونظةا لتد  وجود الببةة المينيا ال اجيو لدي التديود موو وعضوان لجواو المةاجتوا بالموة ات 

( والووتي  6096احووث جووي دةا ووو  ووابلو )   وواب الم وواىمو ال ووتوديا وجلووا لمووا تو وول اليووو الب
ودي الوووي عووود  جتاليوووا تاوووا الاجووواو و جموووو المتواوووع وو ي ووووو ادةا يووو  لمويوووو  وحبيتوووو عمووول 

 المةاجتيو الداباييو مبتاو عما تتحابو المتايية واللواعد المينيا تات التلاو
الح وومي والمو  وات  ووجلا لما ت ةه الباحث جيما يتتاوي بنموطة المةاجتوا الدابايوا باللحوام

التامووا ومووو بوولل ا ووتلةان الوااووع التماووي جيمووا يتتاووي بموودي توتيوول وحوودات المةاجتووا الدابايووا 
بالجيووووات الح وميووووا والمو  ووووات التامووووا و والباووووح بوووويو دوة اداةات المتابتووووا ودوة وحوووودات 

و جموو المتواوع  المةاجتا الدابايا واعتباةىما نو  الوظيوو وبالتالي ازدواجيا جي الدوة الةاوابي
وو يبتاو مويو  ودوة المةاجتو الدابايا لدي الم و ول الول بالجيوات الح وميوا وموا تتحابوا 

ومان ثام يمكان صاياغة الفارض المتايية واللواعد المينيا تات التلاا مو المةاجع الداباي . 
 االحصائي الرابع كما يمي :

ادراك  المراجاع الااداخمي أ وأصااحاب "هنااك فجااوة توقعاات بالمراجعااة الداخميااة باين مسااتوي  
المصاالح أ واالدارة العمياا ) بالقطاااع الحكاومي والقطااع الخاااص ( لطبيعاة ومفهاوم وأهااداف 

 .من المراجع الداخمي  IIAالمراجعة الداخمية وبين ماتتطمبة المعايير المهنية الصادرة عن
 الدراسة الميدانية واختبار الفروض  –8/4

حتي يت  ا ت مال البحث وابتباة جةوض وو و  اا البحث ت  ت مي  اا ما ا وتبياو تمومل 
مجموعووا مووو اس وو اا التووي مووو مووطو اسجابووا عاييووا اابووات وو نوووي جووةوض وو و وو اا البحووث . 
واوووود حوووودد الباحووووث مووووو بوووولل ا ووووتتةاض وا ووووتلةان الدةا ووووات التووووي تناولووووت ججوووووة التواتووووات 

أن العينااة التااي يجااب اجااراء الدراسااة عميهااا تشاامل  وو اا البحايووا بالمةاجتووا و ومووو بوولل ال
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ثالثااة  مجموعااات رئيسااية يااتم توزيااع عماايهم نفااس قائمااة االسااتبيان أ وذلااك لتحديااد وجهااه 
 نظر االطراف المختمفة في موضوعات محددة أ شممت تمك المجموعات :

 مديري مراجعة داخمية ومراجعيين داخميين : – 1
 مو اللحام الح ومي  –مو المة ات الم اىما                   ب –و           

 عدد من أعضاء لجان المراجعة بالشركات المساهمة السعودية . –2
عاادد مااان المسااائولين بااااالدارة العمياااا بالجهااات الحكومياااة الاااذي أمكااان التواصااال معهااام   –3

حكومياااة أ والمبسساااات لصاااعوبة والاااذين يمثماااون ) المسااائول األول( بفاااروع الجهاااات ال
 التواصل مع المسئولين بالمقر الرئيسي 

عاادد ماان أصااحاب المصااالح المتاالثرين بنشاااط المراجعااة الااداخمين ) الجهااات واالدارات  –4
 المراجع عميها ( :

 مو اللحام الح ومي  –مو المة ات الم اىما                    ب  –و           
 وووتبياو وبيوووا بم وووو ؤجابوووات حتوووي تتووواح المةونوووو ال اجيوووا لمتالوووي واووود تووو  توزيوووع اا موووا اس

اس تبياو سيجواد اسجابوا المنا وبا موو وجيوو نظوةة و واود وعحوي الباحوث تاوا اسجابوات نلواح 
( جووي حووال  انووت اسجابووا 9تةجيحيووا مووو وجوول تحايايووا اح ووا يا و تاووا النلوواح تةاوحووت مووو) 

 انت اسجابا عاي ال وال مواجوي جودا . واود حودد ( اتا 4عاي ال وال  ية مواجي جدا و ؤلي )
ليماوول الحوود الوا وول بوويو المواجلووو وعوود  المواجلووو و جوواتا  انووت متو ووح اسجابووا  4الباحووث ةاوو  

( جيووتا يماوول مواجلووو عاووي ال وووال و واتا  انووت متو ووح اسجابووا 4عاووي  وووال متوويو و بووة مووو )
 ( جيمال ىتا عد  المواجلو .4وال مو )

وملاباووا متظوو  وجووةاد عينووا البحووث مووو بوولل الوودوةات التووي تنظميووا الجيووات  واوود توو  تحديوود
المينيووووا المتنيووووا بالمةاجتووووا الدابايووووا بالمما ووووا و والمتمااووووو جووووي اليي ووووا ال ووووتوديا لامحا ووووبيو 
اللووانونييو والتووي توونظ  دوةات جووي الةاابووا والمةاجتووا الدابايووا بووالجيزة الح وميووا والمو  ووات 

 وا لاتحووية المينوي لاموةاجتيو الوداباييو  باللحوام الح وومي والمو  وات التاما والموجيا و ا
التاموووا .  ووووتلا مووووو بووولل الوووودوةات التووووي تنظميووووا الجمتيوووا ال ووووتوديا لامووووةاجتيو الووووداباييو 

والموجيوووا و ا وووا لاموووةاجتيو باللحوووام البوووام .  CIAللعووداد لمووويادة مةاجوووع داباوووي متتمووود 
وموووو بووولل اة وووال بتوووض اس وووتبيانات عوووو حةيوووي اسيميووول لوووبتض وعضوووان لجووواو المةاجتوووا 

 بالمة ات الم اىما والم  وليو بالجيات الح وميا .
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 والجدول التالي يبين عدد قوائم االستبيانات المرسمة والمستممه من أفراد عينة البحث :
 ( 1) جدول رقم

 الموزعة عمي العاممين بشركات المساهمةعدد االستبيانات 
 مراجعين داخميين ومديري 

 مراجعة بالشركات المساهمة
أعضاء لجان 

 مراجعة
اصحاب المصالح 
 بالشركات المساهمة

 900 40 20 الموزعةعدد قوائم االستبيان 
 24 62 40 عدد القوائم المستممة 

 %24 %21 %29 النسبة 
 

 (2رقم ) جدول
 عدد االستبيانات الموزعة عمي العاممين بالقطاع الحكومي

مراجعين داخميين ومديري  
 مراجعة بالقطاع الحكومي

المسئول األول 
 بالجهه الحكومية

اصحاب المصالح 
 بالجهات الحكومية

 10 60 40 عدد قوائم االستبيان الموزعة
 29 1 46 عدد القوائم المستممة 

 %22 %24 %22 النسبة 

 وقد تم اجراء الدراسة الميدانية عمي أربع أجزاء:
 الجزء األول  -8/4/1

جي ىتا الجزن ت  ابتباة مدي وجود ججوة تواتات بالمةاجتا الدابايا ب بب اسبوتلو جوي 
 ادةاا دوة ومويو  وحبيتا المةاجتا الدابايا مو وجيو نظة   ل مو :

 المةاجتيو الداباييو باللحام البام وبالتحديد  بمة ات الم اىما ال توديا   -أ
 وعضان لجاو المةاجتا  بالمة ات الم اىما ال توديا  –ب
مجموعوووووا موووووو و وووووحاب الم وووووال  ) اسداةات والجيوووووات المةاجوووووع عاييوووووا ( بالموووووة ات  –ج

 الم اىما ال توديا .
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 الميدانية بالقطاع الخاص نتائج الجزء األول من الدراسة  -8/4/1/1
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال الول 4يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )

باس ووتبياو و والووتي  وواو  ن ووو ت اليوودو الة ي ووي مووو انمووان اداةات المةاجتووا الدابايووا يتماوول 
 جي  مو اسبحان والتلعبات ت :

 (3جدول رقم )

  
يلحووظ مووو الجوودول ال ووابي وو متو ووح النلوواح البا ووا باسجابووا عاووي ال وووال الول مووو 

( وىووتا يماوول عوود  مواجلووو المووةاجتيو الووداباييو 6المةاجتووا )ابوول المووةاجتيو الووداباييو ومووديةي 
بمووة ات الم وواىمو عاووي وو اليوودو الة ي ووي مووو انمووان اداةات المةاجتووا الدابايووا يتماوول جووي 
 مووو البحووان والتلعبووات و جووي حوويو  وواو متو ووح اجابووا و ووحاب الم ووال  مووو الجيووات 

اجتوووا بالموووة ات الم ووواىمو ال وووتوديا المتوووطاةة بتمووول المةاجتوووا الدابايوووا و ووعضوووان لجووواو المة 
( عاوي التووالي . تاوا النتيجوا تو ود 2.4( و )2.22( حيث جان المتو ح لاو تيو )4و بة مو )

 وجود ججوه جي جي  اليدو مو انمان المةاجتا الدابايا بيو الو ات الالاا .
ي  موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال الاووواني  الوووتي  ووواو ن وووو ت يتماووول الووودوة الة ي ووو

 (  ما ياي:2لامةاجتا الدابايا جي المةاجتا الماليا  ت و  ما يوضحيا الجدول ةا  )
 (4جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 3.4800 1.8750 4.0000 

N 50 24 65 

Std. Deviation 1.11098 .94696 .66144 
 

يتض  مو الجدول ال ابي اتوواي الموةاجتيو الوداباييو وو وحاب الم وال  المتوطاةيو بتمول 
المةاجتا الدابايا عاي وو الدوة الة ي ي لامةاجتوا الدابايوا يتماول جوي المةاجتوا الماليوا حيوث 

المراجعين الداخميين  
 المراجعةومديري 

أعضاء لجان 
 المراجعة

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 2.0000 4.5000 4.4462 

N 50 24 65 

Std. Deviation .85714 .58977 .61316 
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( 4.21)( و 2( حيث جانت متو وح اسجابوات )4جانت متو ح اسجابات لاو تيو و بة مو )
عاي التوالي و جي حيو اتض  وو ادةاا وعضان لجاو المةاجتا لدوة المةاجع الوداباي يتتودي 

( والوووتي يتنوووي عووود  موووواجلتي  عاوووي وو الووودوة 9.124تلوووا حيوووث جوووانت متو وووح اجابووواتي  )
الة ي وي لامةاجتووا يتماوول جووي المةاجتوا الماليووا . ومووو اوو  ينموئ ىووتا ابووتلو جووي ادةاا الوودوة 

 ةاجتا الدابايا بيو اسحةاو الالاا .الة ي ي لام
 مووا جووانت مابووم اسجابووات لا وووال الاالووث  الووتي  وواو ن ووو ت المةاجتووا الدابايووا يم ووو 

  (  ما ياي :4اعتباةىا بديل لاةاابا الدابايا  ت و  ما يوضحيا الجدول ةا  )
 (4جدول ةا  )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.6000 1.4167 3.4154 

N 50 24 65 

Std. Deviation .67006 .58359 1.14417 
 

( وو المةاجتيو الداباييو ووعضان لجاو المةاجتوا اتولووا 4يتض  مو الجدول ال ابي ةا  )
الدابايوووا ول نيوووا وحووود عنا وووة النظوووا  عاوووي وو المةاجتوووا الدابايوووا لي وووت بوووديل لووونظ  الةاابوووا 

( و 9.2( حيووث  وواو متو ووح اجابوواتي  )4الةاووابي و حيووث جووانت متو ووح اجابوواتي  واوول مووو )
( عاي التوالي . بينما جانات اجابا و حاب الم ال  عاي نو  ال ووال لتو ود ونيو  9.292)

التوووبن  وووامل عاوووي يتتبوووةوا المةاجتوووا الدابايوووا ىوووي بوووديل لووونظ  الةاابوووا الدابايوووا حيوووث يالووووا ب
( مموووا يموووية الوووي موووواجلتي  عاوووي وو 4.29المةاجوووع الوووداباي و حيوووث  ووواو متو وووح اجابووواتي  )

 المةاجتا الدابايا بديل لاةاابا الدابايا .
 موووا جوووانت مابووووم اسجابوووات لا وووووال الةابوووع الوووتي  وووواو ن وووو ت ت وووومي  وتنويوووت الوووونظ  

مةاجتووووا الدابايووووا  ت و  مووووا يوضووووحيا المبتاوووووا بالمو  ووووو مووووو الم وووو وليات الة ي وووويا سداةة ال
 (  ما ياي:2الجدول ةا  )
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 (6جدول رقم )

المراجعين الداخميين  
 ومديري المراجعة

أعضاء لجان 
 المراجعة

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.5600 1.7917 3.6769 

N 50 24 65 

Std. Deviation .64397 .41485 1.07685 
 

يلحووووظ موووو الجوووودول ال وووابي والووووتي يتضوووو  ونوووو ا ووووت مال لا ووووال الاالووووث حيووووث وو  موووا 
المووةاجتيو الووداباييو ووعضووان لجوواو المةاجتووا يوودة وا وو ت وومي  وتنويووت الوونظ  المبتاوووا لووي  
مووو م وو وليا المةاجووع الووداباي بوول مووو م وو وليا اسداةة التايووا بالمنمووطة حيووث جووانت متو ووح 

عاوووووي التووووووالي و بينموووووا جوووووانت اجابوووووا و وووووحاب الم وووووال   (9.219( و )9.42اجابووووواتي  ) 
ا وت ماس سجوابتي  عاووي ال ووال الاالوث بووطو الموةاجتيو الوداباييو م وو وليو عوو ت ومي  وتنويووت 

 اسنظما المبتاوا حيث وني  يةوا وو المةاجتا الدابايا بديل لانظ  الةاابيا .
ىودو اضواجو ايموا يتماول   ما جانت مابم اسجابات لا وال البام  التي  او ن وو ت

جووي اوودةة المةاجتووا الدابايووا عاووي ال مووو عووو و بووة اوودة مووو البحووان والتلعبووات ت و   مووا 
 (  ما ياي:2يوضحيا الجدول ةا  )

 (7جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين ومديري 

 المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 3.7600 3.7500 4.2154 

N 50 24 65 

Std. Deviation 1.00122 1.03209 .62481 
 

( وو ىنووواا اداةا عوووا  بووويو الو وووات الالاوووا عاوووي وو 2يتضووو  موووو الجووودول ال وووابي ةاووو  )
المةاجتا الدابايا تضيو ايما جي حالا ا تمواجيا و بوة اودة موو اسبحوان والتلعبوات و حيوث 

( و حيووث بابووت  مووا يتضوو  مووو الجوودول 4جووانت متو ووح اسجابووات لاو ووات الالاووا و بووة مووو)
عاي التووالي و حيوث تموت المواجلوو عاوي وو اضواجو ايموا يتماول  ( 2.6( و ) 4.24( و )4.2)

جوي ا تمواو المةاجتوا الدابايووا و بوة اودة مووو البحوان والتلعبوات و ويتضوو  ىنوا عود  وجووود 
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ججوة تواتات بيو الو ات الالاا ول و تاا الوجووة يتضو  وجودىوا بويو الو وات الالاوا وبويو موا 
 ا .تتحابا المتايية المينيا تات التلا

 موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال ال ووواد  الوووتي  ووواو ن وووو ت يجوووب عاوووي المةاجوووع 
الداباي المماة ا جوي تنويوت عمايوات الحو موا واداةة المبواحة والةاابوا نظوةا لموا يتمتوع بوو موو 

  (  ما ياي:1ببةات ومياةات متنوعا  ت و  ما يوضحيا الجدول ةا  )
 (8جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.6200 4.1667 4.1077 

N 50 24 65 

Std. Deviation .63535 1.00722 .77304  
( وو و ووحاب الم ووال  و و وعضووان لجوواو المةاجتووا 1يتضوو  مووو الجوودول ال ووابي ةاوو  )

يمواةا جوي تنويوت عمايوات الحو موا واداةة المبواحة والةاابوا  يةوا وو المةاجع الداباي يجب وو
( عاووي التوووالي بينمووا  مووا يتضوو  مووو الجووودول 2.92( و )2.9واوود جووانت متو ووح اجابوواتي  )

( و  حيووث وو ىووتا 9.26ال ووابي ةجووض المووةاجتيو ليووتا الوودوةو حيووث باووه متو ووح اجابوواتي  )
 عاي ا تلللي  .الدوة يتتبة مو ابيل العمال التنويتيا التي تواة 

 مووا جووانت مابووم اسجابووات لا وووال ال ووابع الووتي  وواو ن ووو ت موويادة المةاجتووا الووداباي 
وحد المتحابات الة ي يا لمبل وظيوا مةاجع داباي ت و   موا يوضوحيا الجودول  CIAالمتتمد 

 (  ما ياي:1ةا  )
 (9جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.3400 1.7500 4.2615 

N 50 24 65 

Std. Deviation .47852 .89685 .81542  
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( وو وعضووان لجوواو المةاجتووا و والمووةاجتيو الووداباييو 1يتضوو  مووو الجوودول ال ووابي ةاوو  )
لي ووت مووةحا لاتتيوويو بوواداةة  CIAيووةوا وو الح ووول عاووي الموويادة المينيووا بالمةاجتووا الدابايووا 

( . 9.42( و )9.24المةاجتا الدابايوا و حيوث جوانت متو وح اجابواتي  عاوي ال ووال ال وابع )
( لتو وووود وو ح ووووول المةاجووووع عاووووي 2.62بينموووا جووووانت متو ووووح اجابووووا و ووووحاب الم ووووال  )

 الميادة المينيا يزيد مو مياةتو وببةاتو والالو بتماو .
وال الاوووامو الوووتي  ووواو ن وووو ت يجوووب وو ي ووووو لووودي  موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووو

من وبي اداةة المةاجتوا الدابايوا جميوع الميواةات المحا وبيا واسداةيوا والونيوا التوي تم وني  موو 
 (  ما ياي:90ودان التمل ب وانة وجتاليا ت و  ما يوضحيا الجدول ةا  )

 (12جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
ن أعضاء لجا
 المراجعة

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.8600 3.9583 4.4615 

N 50 24 65 

Std. Deviation 1.62895 1.12208 .68641  
( وو و ووحاب الم ووال  و ووعضووان لجوواو المةاجتووا 90يتضوو  مووو الجوودول ال ووابي ةاوو  )

والونيوووا جووويمو يموووبل وظيووووا مةاجوووع يوووةوا ضوووةوةة توووواجة جميوووع الميووواةات المحا وووبيا واسداةيوووا 
( 4.14( و )2.22داباووي و حيووث جووانت متو ووح اجابوواتي   مووا يتضوو  مووو الجوودول ال ووابي )

عاوووي التووووالي و بينموووا  ووواو ىنووواا ةجوووض وعووود  مواجلوووو موووو جانوووب الموووةاجتيو الوووداباييو لوووتلا 
ة ( و حيووث يووةوا ونووو مووو ال ووتوبو بم وواو تووواج9.12ال وووال حيووث جووانت متو ووح اجابوواتي  )

تاا ال وات جميتيا جي المةاجع الداباي و ب و ا الجانب الوني التي يوت  عواده اس وتتانا 
 بم تماةيو جي تلا المجال .

 موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال التا وووع الوووتي  ووواو ن وووو ت عنووود تبحووويح عمايووووا 
 المةاجتووا يجووب عاووي المةاجووع البحووث عووو اسمووا و المحتموول بيووا البوو  والتلعبووات والتة يووز

 (  ما ياي  :99عاييا عند المةاجتا  ت و  ما يوضحيا الجدول ةا  )
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 (11جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 4.0400 4.1250 4.4308 

N 50 24 65 

Std. Deviation .75485 .67967 .61159  
( وو ىنوواا اتوواي بويو الو ووات الالاوا عاوي ونووو 99يتضو  موو الجوودول ال وابي ةاو  )

يجب عاي المةاجع عنود التبحويح التة يوز عاوي الموا و المحتمول وجوود  و  ووبحوان 
( عاي التووالي و بوالة   2.02( و )2.96( و )2.2بيا حيث جانت متو ح اسجابات )

اوا اس وو ىنواا ججووة تواتوات بويو ادةاا مو عد  وجود ججوة تواتوات بويو الو وات الال
تاا الو ات لما يجب عاي المةاجع الليا  بو عنود التبحويح وبويو موا تتحابوو المينوا موو 

 المةاجع .
 موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال التاموووة الوووتي  ووواو ن وووو ت الووودوة الة ي وووي 

احة لموووا لامةاجووع جووي نمووواح اداةة المبوواحة يتماوول جوووي ت وومي  نظووا  جيووود لتدنيووا المبوو
 :(  ما ياي 96يوضحيا الجدول ةا  )يتمتع بو مو مياةات جي تلا المجال  ت و  ما 
 (12جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
أصحاب المصالح من االدارات 

 عميهاالمراجع 
Mean 1.8400 3.7500 3.5231 

N 50 24 65 

Std. Deviation .73845 1.03209 .66398  
يتض  مو الجدول ال ابي وو ىناا اتواي بيو و حاب الم ال  ووعضان لجواو المةاجتوا 
عاي وو الدوة الة ي ي لامةاجوع جوي نمواح اداةة المبواحة يتماول جوي ت ومي  نظوا  جيود لتدنيوا 

( عاوووي التووووالي و بينموووا جوووانت 4.24( و )4.46المبووواحة حيوووث جوووانت متو وووح اسجابوووات )
اجتيو الووداباييو لتوضوو  وو دوةىوو  جووي نموواح اداةة المبوواحة لووي  الت وومي  ول ووو ةدود المووة 

 ( .9.12التليي  و وجات الةدود بمتو ح )
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 مووا جووانت مابووم اسجابووات لا وووال الحووادي عمووة الووتي  وواو ن ووو ت تو وويات المةاجووع 
المةاجووع الووداباي واجبووا التنويووت مووو ابوول اسداةة المةاجووع عاييووا بمجووةد اعلميووا بيووا مووو ابوول 

  (  ما ياي:94الداباي ت و   ما يوضحيا الجدول ةا  )
 (13جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.9800 2.4583 3.4769 

N 50 24 65 

Std. Deviation .89191 1.06237 .84977  
الجووودول ال وووابي وو ادةاا و وووحاب الم وووال  لمووودي الزاميوووا تنويوووت تو ووويات يتضووو  موووو 

المةاجوووع الوووداباي تبتاوووو عوووو ادةاا وعضوووان لجووواو المةاجتوووا والموووةاجتيو الوووداباييو و حيوووث 
( لتمية ؤلي ابول الةوي بطو تو ويات المةاجوع 4.22جانت متو ح ةدود و حاب الم ال  )
و المةاجووع عاييووا و بينمووا اتوووي ةوي  وول مووو وعضووان الووداباي واجبووا التنويووت بمجووةد ابوول  الجيوو

لجوواو المةاجتووا والمووةاجتيو الووداباييو جووي وو تاووا التو وويات  يووة مازمووا حتووي يووت  اعتمادىووا 
( عاووي التوووالي  مووا 9.11( و )6.24مووو ابوول لجنووا المةاجتووا و حيووث جووانت متو ووح الووةدود )

 يتض  مو الجدول ال ابي.
والاالووث عمووة يلحووظ ونيووا تتتاووي باللحووام الح ووومي ولوو  جيمووا يتتاووي بال وووال الاوواني عمووة 

يح ل الباحوث عاوي اجابوات عوو تاوا اس و اا موو توةيوه اس وتبيانات  الموزعوا عاوي اللحوام 
 البام.

 موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال الةابوووع عموووة الوووتي  ووواو ن وووو ت تلةيوووة المةاجوووع 
ا تمووويا المةاجووع الووداباي وس يموومل الووداباي يجووب وو يموومل النلوواح ال ووابيا والمبالوووات التووي 

النلوواح اسيجابيووا التووي وجوودىا المةاجووع الووداباي جووي الجيووو المةاجووع عاييووا. ت و   مووا يوضووحيا 
 (  ما ياي:92الجدول ةا  )
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 (14جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.8200 3.6250 3.9385 

N 50 24 65 

Std. Deviation .66055 1.13492 .84552  
( وو ىنوواا اتووواي بوويو و ووحاب الم ووال  و ووعضووان 92يتضوو  مووو الجوودول ال ووابي ةاوو  )

لجوواو المةاجتووا عاووي وو تلةيووة المةاجووع الووداباي يجووب وو يموومل النلوواح ال ووابيا والمبالوووات 
الوووداباي وس يمووومل النلووواح اسيجابيوووا التوووي وجووودىا المةاجوووع جوووي الجيوووو التوووي ا تموووويا المةاجوووع 

( عاوي التووالي . بينموا يوةي 4.26( و )4.14المةاجع عاييا و حيوث جوانت متو وح اجابواتي  )
الموووةاجتيو الوووداباييو وو تلةيوووةى  يجوووب وو يمووومل عاوووي  ووول النووووعيو موووو الملحظوووات  ووووان 

الجيووود الووتي تووو  الليووا  بوووو و واوود جوووانت متو وووح  انووت ايجابيوووا و   ووابيا حتوووي يظيووةوا حجووو  
 ( .9.16ةدودى  )

 موووا جوووانت مابوووم اسجابوووات لا ووووال البوووام  عموووة الوووتي  ووواو ن وووو ت  حتوووي تحلوووي 
المةاجتوووا الدابايوووا الووودوة المنووووح بيوووا يجوووب وو ت ووووو جميوووع وعمالوووو ججا يوووا حتوووي س يتووواح 

لووديي   ت و  مووا يوضووحيا الجوودول لوولدةات المةاجووع عاييووا جة ووا تتووديل اسبحووان والتلعبووات 
 (  ما ياي :94ةا  )

 (15جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
أعضاء لجان 

 المراجعة
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 2.4800 3.9583 3.8000 

N 50 24 65 

Std. Deviation .50467 .90790 .77460  
( وو ىنوواا اتووواي بوويو و ووحاب الم ووال  و ووعضووان 94ال ووابي ةاوو  )يتضوو  مووو الجوودول 

لجاو المةاجتا عاوي ونوو يجوب وو ت ووو جميوع وعموال المةاجتوا ججا يوا واود ي ووو ال وبب جوي 
( و 4.1تلووا ا تموواو ا بووة اوودة مووو البحووان والمبالوووات و حيووث جووانت النتووا ل بمتو ووح )

ابايوو اللووول بووطو جميووع وعمووال المةاجتووا ( عاووي التوووالي و بينمووا ةجووض المةاجتوووو الوود4.14)
 ( .6.21الدابايا يجب وو ت وو مواج ا و حيث جانت متو ح اجاباتي  )
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موووو بووولل ا وووتتةاض اسجابوووات ال وووابلو يتضووو   وووحا الووووةض اسح وووا ي الول  بطنوووو 
يبتاوووو م ووووتوي اسدةاا لمويوووو  وحبيتووووا ووىووووداو المةاجتوووا الدابايووووا بووويو المةاجووووع الووووداباي  

و و حاب الم ال  بالمة ات الم واىما ال وتوديا . وموا يو ود تلوا ابتبواة  ولجنا المةاجتا 
 المتنويا التالي :

(  يابوووم االووووةوي المتنويوووا بووويو مويوووو  وحبيتوووا ووىوووداو المةاجتوووا 92لتوووالي ةاووو  )الجوودول ا
 الدابايا بيو المةاجتيو الداباييو ووعضان لجاو المةاجتا :

 (16جدول رقم )

 

 

Paired Differences 

t 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q1audit - 

Q1committe 
-2.62500 1.01350 .20688 -3.05296 -2.19704 -12.689 .000 

Pair 2 
Q2audit - 

Q2committe 
1.41667 1.81579 .37065 .64992 2.18341 3.822 .001 

Pair 3 
Q3audit - 

Q3committe 
.16667 .48154 .09829 -.03667 .37000 1.696 .103 

Pair 4 
Q4audit - 

Q4committe 
-.08333 .65386 .13347 -.35944 .19277 -.624 .539 

Pair 5 
Q5audit - 

Q5committe 
-.12500 .74089 .15123 -.43785 .18785 -.827 .417 

Pair 6 
Q6audit - 

Q6committe 
-2.45833 1.53167 .31265 -3.10510 -1.81157 -7.863 .000 

Pair 7 
Q7audit - 

Q7committe 
-.41667 .82970 .16936 -.76702 -.06631 -2.460 .022 

Pair 8 
Q8audit - 

Q8committe 
-2.37500 1.17260 .23936 -2.87015 -1.87985 -9.922 .000 

Pair 9 
Q9audit - 

Q9committe 
-.20833 .50898 .10389 -.42326 .00659 -2.005 .057 

Pair 10 
Q10audit - 

Q10committe 
-2.08333 1.05981 .21633 -2.53085 -1.63582 -9.630 .000 

Pair 11 
Q11audit - 

Q11committe 
-.08333 1.38051 .28179 -.66627 .49960 -.296 .770 

Pair 12 
Q14 audit - 

Q14 committe 
-2.08333 1.47196 .30046 -2.70489 -1.46178 -6.934 .000 

Pair 13 
Q15audit - 

Q15committe 
-1.54167 .83297 .17003 -1.89340 -1.18993 -9.067 .000 
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% بويو اجابوات الموةاجتيو 4يتض  مو الجدول ال ابي وجود جوةوي متنويوا  عنود م وتوي 
جابووووات وعضووووان لجوووواو المةاجتووووا جيمووووا يتتاووووي بوووودوة وحبيتووووا ووىووووداو المةاجتووووا  الووووداباييو وا 

التواتوات بوويو الو توويو جوي عوودد  بيوة مووو اس و اا التووي توو  الدابايوا ممووا يودل عاووي وجوود ججوووة 
 توجيييا لاو تيو .

 ما يم و بياو اسبتلجات بيو ةويا المةاجتيو الوداباييو سدةا يو  لودوة وحبيتوا ووىوداو 
المةاجتا الدابايوا وبويو ةويوا و وحاب الم وال  ) اسداةات والجيوات المةاجوع عاييوا والمتوطاةة 

 (  :92ي ( حيث يتض  تلا مو الجدول التالي  ةا  )بتمل المةاجع الدابا
 

 (17جدول رقم )

 

Paired Differences 

t 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q1audit - 

Q1users 
-2.50000 1.03510 .14639 -2.79417 -2.20583 -17.078 .000 

Pair 2 
Q2audit - 

Q2users 
-.40000 1.30931 .18516 -.77210 -.02790 -2.160 .036 

Pair 3 
Q3audit - 

Q3users 
-1.66000 1.43726 .20326 -2.06846 -1.25154 -8.167 .000 

Pair 4 
Q4audit - 

Q4users 
-2.02000 1.11557 .15777 -2.33704 -1.70296 -12.804 .000 

Pair 5 
Q5audit - 

Q5users 
-.38000 .96658 .13670 -.65470 -.10530 -2.780 .008 

Pair 6 
Q6audit - 

Q6users 
-2.58000 1.16216 .16435 -2.91028 -2.24972 -15.698 .000 

Pair 7 
Q7audit - 

Q7users 
-2.90000 1.03510 .14639 -3.19417 -2.60583 -19.811 .000 

Pair 8 
Q8audit - 

Q8users 
-2.54000 1.80939 .25589 -3.05422 -2.02578 -9.926 .000 

Pair 9 
Q9audit - 

Q9users 
-.36000 .72168 .10206 -.56510 -.15490 -3.527 .001 

Pair 10 
Q10audit - 

Q10users 
-1.74000 1.12141 .15859 -2.05870 -1.42130 -10.972 .000 

Pair 11 
Q11audit - 

Q11users 
-1.48000 1.24933 .17668 -1.83505 -1.12495 -8.377 .000 

Pair 12 
Q14 audit - 

Q14users 
-2.04000 1.17734 .16650 -2.37460 -1.70540 -12.252 .000 

Pair 13 
Q15audit - 

Q15users 
-1.28000 .90441 .12790 -1.53703 -1.02297 -10.008 .000 
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% بوووويو اجابووووات 4ىنوووواا جووووةوي متنويووووا عنوووود م ووووتوي  يتضوووو  مووووو الجوووودول ال ووووابي وو
المووووةاجتيو الووووداباييو واجابووووات و ووووحاب الم ووووال  ب وووووةة و بووووة مووووو الوووووةوي بوووويو اجابووووات 
المةاجتيو الداباييو ووعضان لجاو المةاجتا  ما يتض  موو عودد اس و اا التوي بيوا ابتلجوات 

  ججووووة التواتوووات بووويو % . وي ونوووو يم وووو اللوووول وو حجووو4متنويوووا بووويو الو تووويو عنووود م وووتوي 
الموووةاجتيو الوووداباييو وبووويو و وووحاب الم وووال  و بوووة موووو حجووو  تاوووا الوجووووة بووويو الموووةاجتيو 

 الداباييو وبيو وعضان لجاو المةاجتا .
 الجزء الثاني   - 8/4/2

جي ىتا الجزن ت  ابتباة مدي وجود ججوة تواتات بالمةاجتا الدابايا ب بب اسبوتلو جوي 
 يتا وىدو المةاجتا الدابايا مو وجيو نظة  ل مو :ادةاا دوة ومويو  وحب

 المةاجتيو الداباييو باللحام الح ومي والمو  ات التاما    -أ
 الم  ول الول بالجيا الح وميا والمو  ات التاما    –ب
المةاجووووووع عاييووووووا ( بمووووووة ات مجموعووووووا مووووووو و ووووووحاب الم ووووووال  ) اسداةات والجيووووووات  –ج

 .الم اىما
نتائج الجزء الثاني من الدراسة الميدانية لمقطاع الحكاومي والمبسساات  -8/4/2/1

 العامة 
( ملاةنووا سجابووات وجووةاد عينووا البحووث عاووي ال وووال الول 91يابووم الجوودول التووالي ةاوو  )

باس ووتبياو الووتي  وواو ن ووو ت اليوودو الة ي ووي مووو انمووان اداةات المةاجتووا الدابايووا يتماوول جووي 
 لتلعبات ت : مو اسبحان وا

 (18جدول رقم )

المراجعين الداخميين  
 ومديري المراجعة

 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 4.0313 4.6667 4.5082 

N 32 9 61 

Std. Deviation .69488 .50000 .53613  
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الالاووو ؤتولوووا عاووي وو اليوودو الة ي ووي  يلحووظ مووو الجوودول ال ووابي وو ج ووات عينووا البحووث
موو انموان اداةات المةاجتوا الدابايوا يتماول جوي  موو البحوان والتلعبوات و يتضو  تلوا مووو 

( و وىووتا يوضوو  عوود  4بوولل متو ووح الوودةجات التووي وعحتيووا  وول ج ووو وجميتيووا وعاووي مووو )
مووا تتحابووو المتووايية  وجووود ججوووة تواتووات بوويو الو ووات الالاووا ول ووو الوجوووة موجووودة بيووني  وبوويو

 المينيا تات التلاو .
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 91 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )

الاوواني باس وووتبياو الوووتي  ووواو ن وووو ت يتماووول الوودوة الة ي وووي لامةاجتوووا الدابايوووا جوووي المةاجتوووا 
 الماليا ت :

 (19جدول رقم )

  
المراجعين الداخميين 

 المراجعةومديري 
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 3.5313 2.1111 4.0000 

N 32 9 61 

Std. Deviation .76134 .92796 .68313 
 

يلحظ  مو الجدول ال ابي وو و وحاب الم وال  و و الموةاجتيو الوداباييو اتولوا عاوي وو 
( 4.44( و )2لامةاجتووا الدابايووا يتماوول جووي المةاجتووا الماليووا وتلووا بمتو ووح  )الوودوة الة ي ووي 

عاووي التوووالي و بينمووا ابتاووو ةوي الم وو ول الول حيووث ونووو يتواووع و اووة مووو تلووا مووو المةاجووع 
 ( .6.99الداباي و حيث باه متو ح اسجابات )
عاوووي ال ووووال  ( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث60 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )

الاالث باس تبياو الوتي  واو ن وو ت المةاجتوا الدابايوا يم وو اعتباةىوا بوديل لاةاابوا الدابايوا ت 
: 

 (22جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.3125 4.0000 3.4098 

N 32 9 61 

Std. Deviation .53506 .00000 1.14567  
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يلحظ مو الجدول ال وابي وو و وحاب الم وال  والم و ول الول اتولوا عاوي وو المةاجتوا 
( عاووي 2( و )4.20الدابايووا بووديل لنظمووا الةاابووا الدابايووا حيووث جووانت متو ووح اسجابووات )

ةجووض وو ي ووووو بوووديل لووونظ  الةاابوووو التوووالي و بينموووا ابتاوووو المةاجوووع الووداباي جوووي ةويوووو حيوووث 
( و حيووث يم ووو تبةيووة تلووا بووطو ادةا ووو ونووو جووزن مووو النظووا  الةاووابي 9.49بمتو ووح اجابووات )
 ولي  بديل لو .

( ملاةنووا سجابووات وجووةاد عينووا البحووث عاووي ال وووال الةابووع 69ويابووم الجوودول التووالي ةاوو  )
المبتاوا بالمو  و مو الم و وليات الة ي ويا باس تبياو التي  او ن و ت ت مي  وتنويت النظ  

 سداةة المةاجتا الدابايا ت :
 (21جدول رقم )  

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.6875 2.0000 3.6557 

N 32 9 61 

Std. Deviation .47093 .70711 1.10883  
يلحووظ مووو الجوودول ال ووابي وو وعاووي  وواحا اداةيووا و والمووةاجتيو الووداباييو اتولووا عاووي وو 
ت وووومي  وتنويووووت الوووونظ  المبتاوووووو بالمو  ووووا لووووي  مووووو الم وووو وليات الة ي وووويا سداةة المةاجتووووا 

( عاوووووي التووووووالي و بينموووووا  ووووواو 9.21( و و )6الدابايوووووا و حيوووووث جوووووانت متو وووووح اجابووووواتي  )
ل وووحاب الم وووال  ةوي آبووووة حيوووث  ووواو ةوييوووو  وو ت ووومي  وتنويوووت الوووونظ  موووو الم وووو وليات 

( و موووع وو تلوووا يضوووتو موووو ا وووتللليا 4.24الة ي ووويا لامةاجوووع الوووداباي بمتو وووح اجابوووات )
 المةاجع الداباي .

( ملاةنا سجابات وجةاد عينا البحث عاي ال ووال البوام  66ويابم الجدول التالي ةا  )
الوووتي  ووواو ن وووو ت ىووودو اضووواجو ايموووا يتماووول جوووي اووودةة المةاجتوووا الدابايوووا عاوووي  باس وووتبياو

 ال مو عو و بة ادة مو البحان والتلعبات ت :
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 (22جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 3.9688 4.0000 4.1639 

N 32 9 61 

Std. Deviation .93272 .50000 .61047 
 

( يتضو  اتوواي اسحوةاو الالاوا ) و وحاب الم وال  و وعاوي 66مو الجدول ال ابي ةا  )
 وواحا اداةيووا و المووةاجتيو الووداباييو ( عاووي وو ىوودو اضوواجو ايمووا يتماوول جووي اوودةة المةاجتووا 

البحووووان والتلعبووووات و حيووووث جووووانت متو ووووح الدابايووووا عاووووي ال مووووو عووووو و بووووة اوووودة مووووو 
( عاووووي التوووووالي واوووود ي وووووو تلووووا لحدااووووو عيوووود المةاجتووووا 4.12( و )2( و )2.92اسجابووووات )

الدابايووووا بالجيووووات الح وميووووا واسدةاا البوووواحئ بطنيووووا جووووانت مووووو وجوووول ا تموووواو اسبحووووان 
 والتلعبات بالتلاةية والدجاتة .

ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال ( 64 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )
ال اد  باس تبياو التي  او ن و ت يجب عاي المةاجع الداباي المماة ا جوي تنويوت عمايوات 

 الحو ما واداةة المباحة والةاابا نظةا لما يتمتع بو مو ببةات ومياةات متنوعا . ت :
 (23جدول رقم )  

 
المراجعين الداخميين 

 المراجعةومديري 
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 2.3125 4.3333 4.1148 

N 32 9 61 

Std. Deviation .82060 .50000 .77671  
حيوووث يتضووو   ووولو الحمووووح وو جوووا ض التواوووع التوووالي لووودي و وووحاب الم وووال  و ووعاوووي 

الوداباي يجوب عايوو لموا يتمتوع بوو موو ببوةة وو يمواةا جوي تنويوت  احا اداةيا جوي وو المةاجوع 
و (2.99جاباتي  بالمواجلوو بمتو وح )عمايات الحو ما واداةة المباحة والةاابا و حيث جانت ا

( عاووي التوووالي ومووا المةاجووع الووداباي جووةجض تلووا ال وووال اوود ي وووو لتوود  تووواجة الميوواةة 2.44)
جتوو وو الليوا  بوتلا يوواة عاوي ا وتللليتو وموضووعيتو حيوث ال اجيو لديو لاليا  بوتلا و وو لمتة 

 ( .  6.94جانت عد  مواجلتو بمتو ح )
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( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 62 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )
وحوود المتحابووات  CIAال ووابع باس ووتبياو الووتي  وواو ن ووو ت موويادة المةاجتووا الووداباي المتتموود 

 ل وظيوا مةاجع داباي ت  :الة ي يا لمب
 (24جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.1563 1.4444 4.2951 

N 32 9 61 

Std. Deviation .36890 .52705 .82349  
يلحظ موو الجودول ال وابي وو اعاوي  واحا اداةيوا والموةاجتيو الوداباييو لوديي  اناعوا بوطو 

لي ووت متحاووب لاتتيوويو جووي وظيوووو مةاجووع داباووي حيووث جووانت  CIAموويادة المةاجووع الووداباي 
( عاووي التوووالي و واوود ي وووو ال ووبب ة بووا الم وو ول الول 9.94( و )9.22متو ووح اجابوواتي  )

لوحوودة ومووو اوو  مووو  يووة التماووي امووتةاح الح ووول عاووي الموويادة ا ووتلحاب مووو يتموول دابوول ا
المينيووا اآلو و ول ووو عاووي الت وو  مووو تلووا يتواووع و ووحاب الم ووال  وو مووو يمووبل وظيوووا 
مةاجع داباي يجب وو ي وو موىول ووو وىو  عنا وة التطىيول الح وول عاوي المويادة المينيوا 

 ( .2.61باتي  )التي توىاو لاتمل بالمةاجتا الدابايا و انت متو ح اجا
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 64 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )
يجووب وو ي وووو لوودي من وووبي اداةة المةاجتووا الدابايووا الاووامو باس ووتبياو الووتي  وواو ن ووو ت  

 ت .جميع المياةات المحا بيا واسداةيا والونيا التي تم ني  مو ودان التمل ب وانة وجتاليا   
 (25جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.7187 4.4444 4.4262 

N 32 9 61 

Std. Deviation .63421 .72648 .69424 
 

يلحظ موو الجودول ال وابي وو ىنواا اتوواي بويو و وحاب الم وال  و ووعاوي  واحا اداةيوا 
بالجيو ونو يجب تواجة جميع الميواةات المحا وبيا واسداةيوا والونيوا جويمو يموبل وظيووو مةاجوع 

( عاوي التووالي و ويم وو تو وية تلوا 2.22( و )2.26داباي و حيوث  انوت متو وح اجابواتي  )
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ييوووز الووووةي بووويو الميووواةات الالاوووا وعووود  متوووةجتي  بالمتوووايية المينيوووا تات بتووود  اللووودةه عاوووي تم
التلاووا التووي تتحاووب تواجةتاووا الميوواةات جميتيووا ول ووو عاووي م ووتوي جةيووي التموول ولووي  عاووي 
الم ووتوي الوووةدي . واوود جووانت النتووا ل لتمووية عوود  ابووول ضووةوةة تووواجة تاووا الميوواةات جميتيووا 

 ( .9.29 او متو ح اجاباتي  ) مو ابل المةاجتيو الداباييو حيث
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 62 موووا يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )
عنود تبحويح عمايوا المةاجتوا يجوب عاوي المةاجوع البحوث التا ع باس تبياو التي  او ن وو ت 

 عو اسما و المحتمل بيا الب  والتلعبات والتة يز عاييا عند المةاجتا ت :
 (26جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 4.2500 4.2222 4.4262 

N 32 9 61 

Std. Deviation .67202 .44096 .61803  
الباضووتو لل ووتبياو عاووي  يلحووظ مووو الجوودول ال ووابي وو ىنوواا اتووواي بوويو الو ووات الالاووا

ونوو يجووب عاووي المةاجووع عنوود تبحوويح عمايووا المةاجتووا البحووث والتة يووز عووو المووا و المحتموول 
( عاوي التووالي  2.64( و )2.66( و )2.26بيا    وو بحوط حيوث  انوت متو وح اجابواتي  )

 ( و ويوةي الباحوث وو تاوا اسجابوا حبيتيوا ومنحليوا حيوث وو62 ما يتض  مو الجدول ةاو  )
الو ووات الالاووا جووي البدايووا عنوود اسجابووا عاووي ال وووال الول اتولوووا عاووي وو اليوودو مووو انمووان 
المةاجتا الدابايا يتمال جي  مو اسبحان والتلعبات و  ما اتولوا ويضا موو بولل اجابواتي  
عو ال وال البام  وو ىدو اضاجو ايما يتمال جي ادةة المةاجتا الدابايا عاي ال مو عوو 

دة مو البحان والتلعبات . وبالتالي مو الحبيتي ا وتمةاةا سدةا يو  البواحين ليودو و بة ا
وحبيتا المةاجتا الدابايا وو يةوا ضوةوةة تة يوز المةاجوع عاوي اسموا و المحتمول تواجود بحوط 
بيووا وبالتووالي و ووب  اليوودو اآلو ىووو  مووو اسبحووان والتلعبووات ولووي  اضوواجو ايمووا . وىووتا 

ة تواتووات بوويو مووا تتحابووو المتووايية المينيووا تات التلاووا وبوويو مووا يدة ووو دليوول عاووي وجووود ججووو 
جميوووع وحوووةاو المةاجتوووا الدابايوووا بموووا جووويي  المةاجوووع الوووداباي عوووو حبيتوووو وىووودو المةاجتوووا 

 الدابايا .
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( ملاةنا سجابوات وجوةاد عينوا البحوث عاوي ال ووال التاموة 62ويابم الجدول التالي ةا  )
الووودوة الة ي وووي لامةاجوووع جوووي نمووواح اداةة المبووواحة يتماووول جوووي ت  باس وووتبياو الوووتي  ووواو ن وووو

 ت مي  نظا  جيد لتدنيا المباحة لما يتمتع بو مو مياةات جي تلا المجال ت  :
 (27جدول رقم )  

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 1.5625 3.6667 3.5246 

N 32 9 61 

Std. Deviation .71561 .50000 .67346  
يلحووظ موووو الجوودول ال وووابي وو و ووحاب الم وووال  و ووعاووي  ووواحا اداةيووا اتولوووا عاوووي وو 
الدوة الة ي ي لامةاجع جي نماح اداةة المباحة يتماول جوي ت ومي  نظوا  جيود لتدنيوا المبواحة 

( عاووي التوووالي ويووةي الباحووث وو تاووا اسجابووات 4.22( و )4.46)وجوانت اسجابووات بمتو ووح 
ا وتمةاةا لتود  متةجووو حبيتوو ودوة المةاجتووا الدابايوا و و ووتلا ا وتمةاة ل وولو الحمووح التووالي 
لدي و حاب الم ال  واعاي  احا اداةيوا لاودوة المتواوع موو المةاجوع الوداباي و ول وو عاوي 

( واوود 9.42ةجضووت تلووا الوودوة بمتو ووح اجابووات ) النلوويض نجوود وو اجابووات المةاجووع الووداباي
يةجووع تلووا لتوود  تووواجة الميوواةات المحاوبووا لاليووا  بووتلا الوودوة وو سدةاا المةاجووع الووداباي وو 

 الليا  بتلا الدوة يتتاةض مع المتايية المينيا تات التلاو .
وال ( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووو61يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )  موووا

تو ويات المةاجوع الوداباي واجبوا التنويوت موو ابول ت  باس وتبياو الوتي  واو ن وو الحوادي عموة
 ت :   اسداةة المةاجع عاييا بمجةد اعلميا بيا مو ابل المةاجع الداباي

 (28جدول رقم )

  
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 االداراتأصحاب المصالح من 
 المراجع عميها

Mean 2.3438 2.1111 3.4754 

N 32 9 61 

Std. Deviation .97085 .78174 .84866 
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موووو الجووودول ال وووابي يلحوووظ وو و وووحاب الم وووال  لوووديي  اناعوووا بوووطو تو ووويات المةاجوووع 
( و 4.22الووداباي واجبووا التنويووت مووو ابوول اسداةة المةاجووع عاييووا واوود جووانت ةدودىوو  بمتو ووح )

وموووا وعاوووي  ووواحو اداةيوووا و والموووةاجتيو الوووداباييو لووو  يواجلووووا عاوووي تلوووا حيوووث جوووانت متو وووح 
( عاوووي التووووالي . ويم وووو تو وووية تلوووا وو وعاوووي  ووواحا اداةيوووا و 6.42( و و )6.99ةدودىووو  )

والمةاجع الداباي عاي اناعا بطنو يجب عةض تاا التو يات عاوي الم و ول اسول ويتتمودىا 
 حتي يت  تنويتىا .

( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 61يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )  موووا
اداةة المةاجتوووا الدابايوووا واداةة المتابتوووا بالجيوووات ت  باس وووتبياو الوووتي  ووواو ن وووو الاووواني عموووة

 ت :الح وميا ليما نو  الميا  الةاابيا .
 (29جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 ادارية أعمي سمطة

 )المسئول األول(
 أصحاب المصالح من االدارات

 المراجع عميها
Mean 1.2500 4.3333 3.9672 

N 32 9 61 

Std. Deviation .43994 .50000 .72955  
موووو بووولل المنااموووات موووع التديووود موووو الموووةاجتيو وموووديةي المةاجتوووا بالجيوووات الح وميوووا 

الدابايوووا جوووي التديووود موووو الجيوووات يةجوووع لتووود  ادةاا اتضووو  وو عووود  توتيووول اداةات المةاجتوووا 
الم ووو ول الول جوووي تاوووا الجيوووات لحبيتوووا دوة المةاجتوووا الدابايوووا واليووودو منيوووا و حيوووث وو 
التديوود مووو ال وواحات اسداةيووو التاووي بتوودد مووو الجيووات الح وميووا تووةي وو المةاجتووا الدابايووا 

اجيووا جووي التموول و ومووو اوو  يووت  تووةجي  والمتابتووو ليمووا نووو  الوودوة الةاووابي وبالتووالي ىنوواا ازدو 
اداةة المتابتو وا تمةاة دعميا عاي ح اب اداةة المةاجتا الدابايا . واد جوانت النتوا ل لتو ود 

( حيوث 2.44( و )4.12تلا حيث  انوت اجابوات و وحاب الم وال  و ووعاوي  واحا اداةيوا )
لمتابتووا ليمووا نووو  الوودوة  انووت ىنوواا مواجلووو مووو الو توويو عاووي وو المةاجتووا الدابايووا واداةة ا

( لتوووةجض تلوووا وتو ووود 9.64الةاوووابي . بينموووا جوووانت متو وووح اجابوووات الموووةاجتيو الوووداباييو )
وجوود جوةوي جوي حبيتوو ودوة  ول موو نمواح المةاجتوا الدابايوا التوي تماول مينوو ليوا متاييةىووا 

 واواعد ومبادئ ال اوا الميني وبيو دوة وظيوو اداةة المتابتو .
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( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 40التوووالي ةاووو  ) يابوووم الجووودول  موووا
يل ووود بالم ووو ول الول جوووي الجيوووات الح وميوووا ت  باس وووتبياو الوووتي  ووواو ن وووو الاالوووث عموووة

 ت :  الوزية ب ل وزاةة
 (32جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 من االداراتأصحاب المصالح 
 المراجع عميها

Mean 4.1563 3.8889 3.7541 

N 32 9 61 

Std. Deviation .62782 .33333 .62332 

يبووويو الجووودول ال وووابي وو ىنووواا مواجلوووو بووويو الو وووات الالاوووا ) و وووحاب الم وووال  و وعاوووي 
 ( عاووي2.94( و )4.11( و )4.24 وواحا اداةيووا و المووةاجتيو الووداباييو ( بمتو ووح اجابووات )

التووووالي بوووطو الم وووو ول الول بالجيوووات الح وميوووا ىووووو الووووزية و عاوووي الووووة   موووو وو الل حووووا 
الموحووودة سنموووان وتنظوووي  وحووودات المةاجتوووا الدابايوووا بالجيوووات الح وميوووا والمو  وووات التاموووا 
جووانت جووي المووادة الولووي منيووا وعةجووت المل ووود بالم وو ول الول بطنووو ت وعاووي  وواحا اداةيووا 

وو المو  وووو التاموووا ت ولووو  تتةجوووو بطنوووو الووووزية ول وووو اسعتلووواد ال وووا د لووودي بالجيوووو الح وميوووا 
الجميووع بالجيووات الح وميووا بووطو الم وو ول الول ىووو الوووزية و وىووت يباووي نوووم آبووة مووو الوجوووه 

 المتاوماتيا وو ججوة المتةجو .
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 49يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )  موووا

تلةيوووة المةاجوووع الوووداباي يجوووب وو يمووومل النلووواح ت  باس وووتبياو الوووتي  ووواو ن وووو ابوووع عموووةالة 
ال وووابيا والمبالووووات التوووي ا تموووويا المةاجوووع الوووداباي وس يمووومل النلووواح اسيجابيوووا التوووي وجووودىا 

 ت : المةاجع الداباي جي الجيو المةاجع عاييا
 (31جدول رقم )

 
المراجعين الداخميين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 4.4375 4.6667 1.8852 

N 32 9 61 

Std. Deviation .61892 .50000 .81850 
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اسعتلووواد ال وووا د لووودي التديووود موووو الموووةاجتيو الوووداباييو وو يلت وووة تلةيوووةى  عاوووي عوووةض 
ال وول جووي التموول الليووا  بووو وجلووا للنظمووا واللوووانيو وبالتووالي ال ووابيات جلووح و عاووي و ووا  وو 

يلت وووة دوة المةاجوووع الوووداباي عاوووي عوووةض المبالووووات لألنظموووا واللووووانيو . وىوووتا موووا و دتوووو 
و (2.22يو الوداباييو بمتو وح ةدود )النتا ل ال ابلو حيث واجي وعاي  احا اداةيوا و والموةاجت

ي يجب وو يلت ة عاي عوةض والتلةيوة عوو النلواح ( عاي وو تلةية المةاجع الدابا2.24و )
ال ابيا والمبالوات الم تموو و وىتا يباي ججوة بيو ما تتحابوو المتوايية موو التووازو جوي  تابوا 
التلةيوووة بتوووةض النلووواح اسيجابيوووا والنلووواح ال وووابيا وبووويو اسدةاا الوتاوووي لاموووةاجتيو الوووداباييو 

. بينموا جوانت عود  مواجلوا و وحاب الم وال  واعاي  احا اداةيا عو م ل ومحتوي التلةيوة 
( بطنووو يجووب وو يموومل تلةيووة المةاجووع الووداباي عاووي 9.11عاووي تلووا ال وووال بمتو ووح ةدود )

 النلاح اسيجابيا والنلاح ال ابيا حتي ي وو ىناا عدالا جي التليي  ويطبت  ل تي حي حلو .
( ملاةنوووا سجابوووات وجوووةاد عينوووا البحوووث عاوووي ال ووووال 46يابوووم الجووودول التوووالي ةاووو  )  موووا

حتوي تحلوي المةاجتوا الدابايوا الودوة المنووح بيوا ت  باس وتبياو الوتي  واو ن وو البام  عمة
يجوووب وو ت ووووو جميوووع وعمالوووو ججا يوووا حتوووي س يتووواح لووولدةات المةاجوووع عاييوووا جة وووا تتوووديل 

 ت : اسبحان والتلعبات لديي 
 (32جدول رقم )

 
الداخميين المراجعين 

 ومديري المراجعة
 أعمي سمطة ادارية
 )المسئول األول(

 أصحاب المصالح من االدارات
 المراجع عميها

Mean 2.3438 3.8889 3.9672 

N 32 9 61 

Std. Deviation .90195 .92796 .85571  
موووو الجووودول ال وووابي يوووةي و وووحاب الم وووال  ووعاوووي  ووواحا اداةيوووا وو وعموووال المةاجتوووا 
الدابايووا يجووب تووت  ب وووةة ججا يووا دوو اعوول  الجيووو وو اسداةة المةاجووع عاييووا و حيووث جووانت 

( عاوووي التووووالي و وىوووته اسجابوووا لووو  ي وووو يتواتيوووا الباحوووث 4.11( و )4.12متو ووح اجابووواتي  )
لم ال  مو اسداةات والجيوات الباضوتا لامةاجتوا الدابايوا و واو بالتحديد مو ابل و حاب ا

 انووت اجابووا ومواجلووو وعاووي  وواحو متواتووو .ومووا المووةاجتيو الووداباييو يووةوا ونووو يجووب وو ت وووو 
عمايات وونمحا المةاجتا الدابايوا مجدولوو وبواعل  الجيوو المةاجوع عاييوا بموعود بودن وانتيوان 
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( وىوي ويضوا نتيجوو لو  يتواتيوا الباحوث 6.24اجابواتي  )عمايا المةاجتا حيث جانت متو وح 
 مو المةاجتيو الداباييو حدياي التيد بالمةاجتا الدابايا باللحام الح ومي .

يتضووو  موووو التحايووول والتوووةض ال وووابي لنتوووا ل اس وووتبياو الموجوووو لاو وووات الالاوووا بالجيوووات 
داباييو ( وو ىنوواا ججوووة الح وميووا ) و ووحاب الم ووال  و وعاووي  وواحا اداةيووا و المووةاجتيو الوو

تواتوووات بووويو م وووتوي ادةاا و وووحاب الم وووال  و والم ووو ول الول لحبيتوووا وىووودو المةاجتوووا 
الدابايووووا مووووو جيووووا و وبوووويو م ووووتوي ادةاا المووووةاجتيو الووووداباييو ومووووديةي المةاجتووووا الدابايووووا 

موووا يابوووت  وووحو الووووةض الاوووواني لحبيتوووو وىووودو المةاجتوووا الدابايوووا جوووي تاوووا الجيووووات وىوووو 
% بويو ةدود الموةاجتيو الوداباييو 4. وما يو ود تلوا وجوود جوةوي متنويوا عنود م وتوي ثبالبح

وةدود و وووحاب الم وووال  عاوووي و ووو اا اس وووتبانا التوووي تناوليوووا الباحوووث بالتو ووويل جوووي الجوووزن 
  ( :44ال ابي مو البحث  ما يوضحيا الجدول التالي ةا  )
 (33جدول رقم )

 

Paired Differences 

t 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q1auditor - 

Q1users 
-.40625 .49899 .08821 -.58616 -.22634 -4.605 .000 

Pair 2 
Q2auditor - 

Q2users 
-.28125 .92403 .16335 -.61440 .05190 -1.722 .095 

Pair 3 
Q3auditor - 

Q3users 
-1.81250 1.06066 .18750 -2.19491 -1.43009 -9.667 .000 

Pair 4 
Q4auditor - 

Q4users 
-1.65625 1.23417 .21817 -2.10122 -1.21128 -7.591 .000 

Pair 5 
Q5auditor - 

Q5users 
-.09375 .96250 .17015 -.44077 .25327 -.551 .586 

Pair 6 
Q6auditor - 

Q6users 
-1.84375 1.22104 .21585 -2.28398 -1.40352 -8.542 .000 

Pair 7 
Q7auditor - 

Q7users 
-3.09375 1.02735 .18161 -3.46415 -2.72335 -17.035 .000 

Pair 8 
Q8auditor - 

Q8users 
-2.59375 .97912 .17309 -2.94676 -2.24074 -14.985 .000 

Pair 9 
Q9auditor - 

Q9users 
.12500 .33601 .05940 .00386 .24614 2.104 .044 

Pair 10 
Q10auditor - 

Q10users 
-2.06250 1.31830 .23304 -2.53780 -1.58720 -8.850 .000 
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% بووويو 4( وو ىنووواا جوووةوي متنويوووا عنووود م وووتوي 44يتضووو  موووو الجووودول ال وووابي ةاووو  )
( جوي التديود  usersالم وال  الممواة الويي  بالجودول )اجابات المةاجتيو الداباييو وو حاب 

مووو اس وو اا وىووتا يت وو  ججوووة التواتووات بوويو الو توويو حيووث موومات اسبتلجووات الاووا عمووة 
( وعودد بم وا و و اا 44 وال مني  امانيوا و و اا موو التموةة الموجوودة بالجودول ال وابي ةاو  )

 (  ما ياي :42مو الجدول التالي ةا  )
 (34جدول رقم )

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q11auditor 

- Q11users 
-1.28125 1.08462 .19174 -1.67230 -.89020 -6.682 31 .000 

Pair 2 
Q12auditor 

- Q12users 
-2.59375 .71208 .12588 -2.85048 -2.33702 -20.605 31 .000 

Pair 3 
Q13auditor 

- Q13users 
.31250 .85901 .15185 .00279 .62221 2.058 31 .048 

Pair 4 
Q14auditor 

- Q14users 
2.21875 1.09939 .19435 1.82238 2.61512 11.416 31 .000 

Pair 5 
Q15auditor 

- Q15users 
-.28125 .58112 .10273 -.49077 -.07173 -2.738 31 .010 

 
ممووووا  ووووبي يم ووووو اللووووول وو حجوووو  ججوووووة التواتووووات بوووويو المووووةاجتيو الووووداباييو وو ووووحاب 
الم ووووال  بالجيووووات الح وميووووا  بيووووةة حيووووث تماوووول ابووووتلو جووووي مويووووو  وحبيتووووا دوة وىوووودو 

 وىتا ما يو د الوةض اسح ا ي الااني .المةاجتا الدابايا بيو المجموعتيو  
 موووا وو ىنووواا ججووووة تواتوووات بووويو الموووةاجتيو الوووداباييو والم ووو ول الول وو اسداةة التايوووا 

وموووا يو ووود   ( management)بالجيوووا الح وميووواو والممووواة الييوووا بالجووودول التوووالي بم وووحا  
يو وةدود وعاوي  واحا %  بيو ةدود الموةاجتيو الوداباي4تلا وجود جةوي متنويا عند م توي 

اداةيا بالجيو الح وميا عاي و  اا اس تبانا التي تناوليا الباحث بالتو يل جوي الجوزن ال وابي 
 ( :42(  و والجدول )44مو البحث  ما يوضحيا الجدول التالي ةا  )
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 (35جدول رقم )

 

Paired Differences 

t 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q1auditor - 

Q1management 
-.66667 .50000 .16667 -1.05100 -.28233 -4.000 .004 

Pair 2 
Q2auditor - 

Q2management 
2.00000 1.41421 .47140 .91294 3.08706 4.243 .003 

Pair 3 
Q3auditor - 

Q3management 
-2.55556 .52705 .17568 -2.96068 -2.15043 -14.546 .000 

Pair 4 
Q4auditor - 

Q4management 
-.33333 .50000 .16667 -.71767 .05100 -2.000 .081 

Pair 6 
Q6auditor - 

Q6management 
-1.44444 .52705 .17568 -1.84957 -1.03932 -8.222 .000 

Pair 7 
Q7auditor - 

Q7management 
-.22222 .44096 .14699 -.56117 .11673 -1.512 .169 

Pair 8 
Q8auditor - 

Q8management 
-2.77778 .97183 .32394 -3.52479 -2.03077 -8.575 .000 

Pair 10 
Q10auditor - 

Q10management 
-2.00000 .86603 .28868 -2.66569 -1.33431 -6.928 .000 

 
 (36جدول )

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q11auditor - 

Q11management 
.55556 .88192 .29397 -.12235 1.23346 1.890 8 .095 

Pair 2 
Q12auditor - 

Q12management 
-3.33333 .50000 .16667 -3.71767 -2.94900 -20.000 8 .000 

Pair 3 
Q13auditor - 

Q13management 
.11111 .33333 .11111 -.14511 .36733 1.000 8 .347 

Pair 4 
Q14auditor - 

Q14management 
.11111 .78174 .26058 -.48978 .71201 .426 8 .681 

Pair 5 
Q15auditor - 

Q15management 
-.11111 .33333 .11111 -.36733 .14511 -1.000 8 .347 
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( وو ىنواا ابوتلو 42( و والجودول ةاو  )44يتض  مو البيانات الواةدة جي الجودول ةاو  )
جووي ادةاا الم ووو ول الول بالجيووو الح وميوووا لوودوة وحبيتوووا وىوودو المةاجتوووا الدابايووا و وبووويو 

% جووي 4الووداباي لتاووا المووواىي  حيووث  انووت ىنوواا جووةوي متنويووا عنوود م ووتوي ادةاا المةاجووع 
الةدود لتدد امانيا و  اا مو و  اا اس وتبانو بويو الو تويو  موا يتضو  موو الجودوليو ال وابليو و 
ممووا يمووية الووي وجووود ججوووة تواتووات بوويو المووةاجتيو الووداباييو ووعاووي  وواحا اداةيووا )الم وو ول 

واو  او حجميا وال ملاةنا بحج  الوجوة بويو الموةاجتيو وو وحاب  الول( بالجيات الح وميا
الم ال  بالجيات الح وميا . النتا ل ال ابلو تمية ؤلي  حا الوةض اسح ا ي الاواني بطنوو 
ت يبتاو م وتوي اسدةاا لمويوو  وحبيتوا ووىوداو المةاجتوا الدابايوا بويو المةاجوع الوداباي  و 

ول ( وو ووحاب الم ووال   باللحووام الح ووومي والمو  ووات وعاووي  وواحا اداةيووا ) الم وو ول ال
 التاما  ت .

 الجزء الثالث من الدراسة الميدانية  - 8/4/3
جي الجزن الاالث مو الدةا وا الميدانيوا تو  ابتبواة مودي وجودو جوةي متنووي بويو حجو  ججووة 
التواتات بالمةاجتا الدابايا باللحام الح ومي والمة ات الم اىما ال توديا و وىوتا موا يمااوو 
الووةض الاالووث مووو الدةا ووا الميدانيووا و مووو بوولل ا ووتتةاض الجووزن الول والاوواني مووو الدةا ووا 

يا اتض  وجود ججوة تواتات بالمةاجتا الدابايا جي اللحوام الح وومي واللحوام البوام الميدان
) مموال جوي الموة ات الم واىمو ال وتوديا ( واو  واو حجو  تاوا الوجووة موو بولل المناامووات 

 والتحايل ال ابي وعاي جي الجيات الح وميا ملاةنا باللحام البام . 
ججوووة التواتووات باللحووام الح ووومي واللحووام  وسابووات موودي وجووود جووةوي متنويووا بوويو حجوو 

البووام توو  ملاةنووا اسجابووات عاووي و وو اا اس ووتبياو لاووالث مجموعووات ب وول احووام و حيووث توو  
ملاةنا اسجابات عاي و و اا اس وتبياو لاموةاجتيو باللحوام الح وومي موع نوو  اسجابوات عاوي 

ابووات عووو و وو اا اس ووتبانا نووو  اس وو اا لامووةاجتيو باللحووام البووام و  ووتلا توو  ملاةنووا اسج
لعضووووان لجوووواو المةاجتووووا بالمووووة ات الم وووواىما ال ووووتوديا مووووع نووووو  اسجابووووات عاووووي و وووو اا 
اس ووتبانا مووو ابوول وعاووي  وواحا اداةيووا بالجيووات الح وميووا .و  ووتلا توو  ملاةنووا اسجابووات عووو 
ي و و اا اس وتبانا ل وحاب الم وال   بالموة ات الم واىما ال وتوديا موع نوو  اسجابوات عاوو

و وو اا اس ووتبانا مووو ابوول و ووحاب الم ووال   بالجيووات الح وميووا وجووانت النتووا ل اسح ووا يا 
  ما ياي :
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مقارنة االجابات عمي أسئمة االستبيان لممراجعين بالقطاع الحكومي ماع  -8/4/3/1
 نفس االجابات عمي نفس االسئمة لممراجعين بالقطاع الخاص 

لامةاجتيو باللحوام الح وومي موع نوو  اسجابوات  ت  عمل ملاةنا سجابات و  اا اس تبياو
(  42عاي نو  اس  اا لامةاجتيو باللحام البوام وجوانت النتوا ل  موا بالجودول التوالي ةاو  )

و والمةاجوع باللحوام الح وومي  (auditor P) حيث تمت اسمواةة لامةاجوع باللحوام البوام بوو 
 : ( auditor G) بو 

 (37جدول رقم )

 

Paired Differences 

t 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
Q1auditorP - 

Q1auditorG 
-2.06250 1.18967 .21031 -2.49142 -1.63358 -9.807 .000 

Pair 2 
Q2auditorP - 

Q2auditorG 
-.25000 1.24434 .21997 -.69863 .19863 -1.137 .264 

Pair 3 
Q3auditorP - 

Q3auditorG 
.31250 .64446 .11392 .08015 .54485 2.743 .010 

Pair 4 
Q4auditorP - 

Q4auditorG 
-.06250 .56440 .09977 -.26599 .14099 -.626 .536 

Pair 5 
Q5auditorP - 

Q5auditorG 
-.15625 .57414 .10149 -.36325 .05075 -1.539 .134 

Pair 6 
Q6auditorP - 

Q6auditorG 
-.65625 .86544 .15299 -.96828 -.34422 -4.289 .000 

Pair 7 
Q7auditorP - 

Q7auditorG 
.12500 .33601 .05940 .00386 .24614 2.104 .044 

Pair 8 
Q8auditorP - 

Q8auditorG 
-.09375 .39015 .06897 -.23441 .04691 -1.359 .184 

Pair 9 
Q9auditorP - 

Q9auditorG 
-.21875 .49084 .08677 -.39572 -.04178 -2.521 .017 

Pair 10 
Q10auditorP - 

Q10auditorG 
.37500 .94186 .16650 .03542 .71458 2.252 .032 

Pair 11 
Q11auditorP - 

Q11auditorG 
-.06250 1.18967 .21031 -.49142 .36642 -.297 .768 

Pair 12 
Q14auditorP - 

Q14auditorG 
-.28125 .52267 .09240 -.46969 -.09281 -3.044 .005 

Pair 13 
Q15auditorP - 

Q15auditorG 
-.62500 .70711 .12500 -.87994 -.37006 -5.000 .000 
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% بووويو اجابوووات 4حيوووث يتضووو  موووو الجووودول ال وووابي وجوووود جوووةوي متنويوووا عنووود م وووتوي 
الوووداباي بموووة ات الم ووواىما والمةاجوووع الوووداباي بالجيوووات الح وميوووا وتلوووا جوووي عووودد المةاجوووع 

امانيا و  اا مو اجموالي الاوا عموة  ووال تماول اس و اا المموتة ا بويو اللحواعيو باس وتبياو 
بتوود ا ووتبتاد ال ووووال الاوواني عموووة والاالووث عمووة سةتبووواحي  باللحووام الح وووومي . وىووتا يماووول 

 جع الداباي باللحام الح ومي واللحام البام .ججوة بيو متتلدات المةا
مقارنة االجابات عمي أسئمة االستبيان ألعضاء لجان المراجعة بشركات  -8/4/3/2

 المساهمة السعودية أ مع أعمي سمطة ادارية بالجهة الحكومية 
توووو  عموووول ملاةنووووا اسجابووووات عاووووي و وووو اا اس ووووتبياو لعضووووان لجوووواو المةاجتووووا بمووووة ات 

توديا و مووع وعاووي  وواحا اداةيووا بالجيوا الح وميووا وجووانت النتووا ل  مووا بالجوودول الم واىما ال وو
و ووعاوووي  (committe)  (  حيوووث تموووت اسمووواةة لعضوووان لجووواو المةاجتوووا بوووو41التوووالي ةاووو  )

   ( management)  احا اداةيا  باللحام الح ومي بو 
 (38جدول رقم) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

          

Pair 2 
Q2committe - 

Q2management 
-.66667 1.00000 .33333 -1.43533 .10200 -2.000 8 .081 

Pair 3 
Q3committe - 

Q3management 
-2.55556 .52705 .17568 -2.96068 -2.15043 -14.546 8 .000 

Pair 8 
Q8committe - 

Q8management 
-.88889 .92796 .30932 -1.60218 -.17560 -2.874 8 .021 
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مووو الجوودول ال ووابي يجوود الباحووث وو الوووةوي جووي اسجابووات بوويو الجيووات النظاميووا التووابع 
 وووان باللحووام البووام وو اللحووام الح ووومي لي ووت تات متنويووا عاليووا الييووا المةاجووع الووداباي 

بجميووع ال وو اا باس ووتبياو و حيوووث يتضوو  مووو الجوودول ال وووابي وو تاووا الوووةوي متنويووا عنووود 
( و مما يموية وو تواتوات 41% جيما يتتاي بالاا و  اا جلح الظاىةة بالجدول ةا  )4م توي 

وو باللحوووام البوووام والتوووابع ليوووا اداةة المةاجتوووا  الجيوووات النظاميوووا  ووووان باللحوووام الح وووومي
الدابايا متواجلو ن بيا وس يوجد بينيا ججوة  بيوةة جيموا يبوم بةويتيوا عوو دوة وحبيتوا وىودو 
المةاجتووا الدابايووا و ب ووةو النظووة عووو موودي اتووواي وو ابووتلو تاووا التواتووات مووع المتووايية 

 ااد  مو البحث الحالي . المينيا تات التلاا التي  يةد ليا مناامو جي جزن
مقارنااة االجابااات عمااي أساائمة االسااتبيان ألصااحاب المصااالح بشااركات  -8/4/3/3

 المساهمة السعودية أ مع أصحاب المصالح  بالجهات الحكومية .
توووو  عموووول ملاةنووووا بوووويو اسجابووووات عاووووي و وووو اا اس ووووتبياو ل ووووحاب الم ووووال  بمووووة ات 

الجيوات الح وميوا وجوانت النتوا ل لتموية بتود  الم اىما ال توديا و مع و وحاب الم وال   ب
وجوود جوةوي متنويوا بوويو م وتوي ادةاا و وحاب الم وال  عووو دوة وحبيتوا وىودو المةاجتووا 

 الدابايا  وان باللحام الح ومي وو باللحام البام .
 الجزء الرابع من الدراسة الميدانية  -8/4/4

لوةض الةابوع موو جوةوض البحوث حيوث جي الجزن البية مو الدةا ا الميدانيا  ت  ابتباة ا
حاول الباحث ةبوح النتوا ل التوي تو ول الييوا موو بولل الوةدود عاوي اس وتبياو  ووان باللحوام 
الح ووومي وو اللحووام البووام وملاةنووا تاووا النتووا ل بمووا تتحابووا المتووايية المينيووا تات التلاووا 

ومووو اوو  ا ووتنتاج موودي وجووود ججوووة   IIAال ووادةة عووو المتيوود الوودولي لامووةاجتيو الووداباييو 
تواتووات بوويو م ووتوي ادةاا الحووةاو المتووطاةة بالمةاجتووا الدابايووا عووو دوةىووا وحبيتتيووا وىوودجيا 

 وبيو ما تتحابو المتايية المينيا تات التلاا و حيث جانت النتا ل  ما ياي :
 مقارنااة نتااائج االساااتبيان بالقطاااع الخاااص ماااع المعااايير المهنياااة ذات –8/4/4/1

 العالقة
جي تلا الجزن مو الدةا ا ااةو الباحث نتا ل اسجابا عاوي و و اا اس وتبياو موو موةاجتيو 
داباييو بمة ات الم اىما و ووعضان لجاو مةاجتا و وو حاب الم وال  موو ادةات وجيوات 



 دراسة مقارنة بين القطاع......... -فجوة التوقعات فى المراجعة الداخلية                 د/ ياسر السيد كساب      

334 

 

تبضووووع سعمووووال المةاجتووووا الدابايووووا بمووووة ات الم وووواىما وح ووووة اسجابووووات التووووي تتوووووي مووووع 
      تات التلاوووا و واسجابوووات التوووي تبتاوووو موووع المتوووايية المينيوووا تات التلاوووا  المتوووايية المينيوووا

 ) والتي تمال ججوة التواتات ( و انت النتا ل  ما ياي :
 (39جدول رقم )

الفئة الخاضعة 
 لالستبيان

 عدد االجابات المتفقه
مع المعايير المهنية 

 IIAالصادرة عن 

 عدد االجابات المختمفه
لمهنية الصادرة مع المعايير ا

) حجم افجوة   IIAعن 
 التوقعات(

 اجمالي عدد
 االسئمة باالستبيان

 
 النسبة العدد النسبة العدد

 94 %49 2 %21 1 المراجعين الداخميين 
 94 %16 96 %1 9 أعضاء لجان المراجعة

 94 %21 1 %49 2 أصحاب المصالح
 

يدة و المةاجتيو الوداباييو بموة ات مو الجدول ال ابي يتض  وجود ججوة تواتات بيو ما 
الم اىما و ووعضوان لجواو مةاجتوا و وو وحاب الم وال  موو ادةات وجيوات تبضوع سعموال 
المةاجتوووا الدابايوووا بموووة ات الم ووواىما  عوووو دوة وحبيتوووا وىووودو المةاجتوووا الدابايوووا و وموووا 

ت حجوو  الوجوووة و واو تواوتوو  IIAتتحابووا ومووا تلووةه المتووايية المينيووا تات التلاووا ال ووادةة عووو
بيو الو ات الالاا حيث باه و بة م وتوي ابوتلو وموو او  و بوة ججووة بويو موا يدة وا وعضوان 
لجووواو المةاجتوووا بالموووة ات الم ووواىما عوووو دوة وحبيتوووا وىووودو المةاجتوووا الدابايوووا وبووويو موووا 

% . ياوي تلوا موا يدة وو 16تتحابا المتايية الينيوا تات التلاوا حيوث باوه م وتوي اسبوتلو 
ب الم ال  عو دوة وحبيتا وىدو المةاجتا الدابايوا و وموا تتحابوا وموا تلوةه المتوايية و حا

% و ومووووا المووووةاجتيو 21المينيووووا تات التلاووووا حيووووث باووووه اسبووووتلو مووووع المتووووايية المينيووووا 
الوودابايو وادةا يوو  لوودوة وحبيتووا وىوودو المةاجتووا الدابايووا جلوود جووان جووي المةتبووو البيووةة مووو 

% و وىوتا موموة جيود الوي حود 49ية المينيا حيوث باوه ملوداة اسبوتلو اسبتلو مع المتاي
ما حيث وو اللوا ميو بمزاولوا المينوو لوديي  ادةاا لموا تتحابوا المينوو موو متوايية واواعود بن وبا 

21. % 
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مقارنااة نتااائج االسااتبيان بالقطاااع الحكااومي مااع المعااايير المهنيااة ذات  –8/4/4/2
 العالقة 

الدةا ا ااةو الباحث نتا ل اسجابا عاوي و و اا اس وتبياو موو موةاجتيو جي تلا الجزن مو 
دابايووويو باللحوووام الح وووومي والمو  وووات التاموووا و ووعاوووي  ووواحا اداةيوووا بالجيوووا الح وميوووا  و 
وو ووحاب الم ووال  مووو ادةات وجيووات تبضووع سعمووال المةاجتووا الدابايووا باللحووام الح ووومي  

ة المينيووا تات التلاوا و واسجابووات التوي تبتاووو مووع وح وة اسجابووات التوي تتوووي موع المتووايي
 المتايية المينيا تات التلاا ) والتي تمال ججوة التواتات ( و انت النتا ل  ما ياي :

 

 (42جدول رقم )

الفئة الخاضعة 
 لالستبيان

 عدد االجابات المتفقه
مع المعايير المهنية 

 IIAالصادرة عن 

 عدد االجابات المختمفه
ير المهنية الصادرة مع المعاي

) حجم افجوة   IIAعن 
 التوقعات(

 اجمالي عدد
 االسئمة باالستبيان

 النسبة العدد النسبة العدد
 94 %22 2 %44 1 المراجعين الداخميين 

 94 %10 96 %60 4 أعمي سمطة ادارية
 94 %12 94 %94 6 أصحاب المصالح

 

يتض  مو الجدول ال ابي وجود ججوة تواتات بيو ما يدة و المةاجتيو الوداباييو و ووعاوي 
 ووواحا اداةيوووا بالجيوووو الح وميوووا و وو وووحاب الم وووال  بالجيوووو الح وميوووا عوووو دوة وحبيتوووا 
وىدو المةاجتا الدابايوا و وبويو موا تتحابوو المتوايية المينيوا تات التلاوا ال وادةة عوو المتود 

حيووث  انووت وعاووي ن ووبا ابووتلو مووع المتووايية المينيووا مووو  IIAو الووداباييو الوودولي لامووةاجتي
%( و ) مووع ضووةوةة الحووتة 10%( اوو  وعاووي  وواحا اداةيووا )12ن وويب و ووحاب الم ووال  )

عند تتمي  النتيجا المةتبحا بطعاي  احا اداةيا نظوةا ل وبة حجو  التينوا التوي ا وتجابت لاوةد 
جتيو الداباييو ى  الال ابتلو ويضوا موع المتوايية جلح ( ( و و او المةا 1عو اس تبانو ) 

(22  . )% 
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وبالتووالي يم ووو اللووول وو ىنووواا ججوووة تواتووات بالمةاجتوووا الدابايووا باللحووام الح وووومي واو 
 انوووت وعاوووي موووو الوجووووة الموجوووودة باللحوووام البوووام يتضووو  تلوووا موووو بووولل ملاةنوووا النتوووا ل 

ي حدااوو عيود اللحوام الح وومي بالمةاجتوا ( . واد يةجوع تلوا الو 20و  41بالجداول ال ابلا )
 الدابايا ملاةنا باللحام البام . وىتا يو د الوةض اسح ا ي الةابع  بالدةا ا .

 نتائج البحث  –8/5
توو  مناامووا نتووا ل البحووث بالتو وويل جووي الجووزن البووام بالدةا ووا الميدانيووا وابتبوواة جووةوض 

 البحث حيث ت  منااما ججوة التواتات عاي م توييو :
: ت  منااما ججووة التواتوات بويو الو وات المتوطاةة بالمةاجتوا الدابايوا وىو  اولث المستوي األول

و جواو المةاجتوا و وو وحاب الم وال  (ج ات باللحام البام ) المةاجع الوداباي و ووعضوان ل
واوولث ج ووات باللحووام الح ووومي ) المةاجووع الووداباي و وعاووي  وواحا اداةيووا بالجيووو الح وميووا و 

و يتوا ودوة وىودو المةاجتوا الدابايواالم ال  ( و حيث ت  ةويا  وادةاا  ل ج ا لحبو حاب 
ومو ا  ا تبلم مدي وجود ججوة تواتات لتاا المواىي  بيو الو ات الالاوا ب ول مجموعوا و  
وموودي وجووود ابتلجووات متنويووا بوويو حجوو  الوجوووة باللحووام البووام واللحووام الح ووومي . وتوو  

 جزن الول والجزن الااني والاالث مو الدةا ا الميدانيا .ابتباة تلا مو بلل ال
تووو  منااموووا ججووووة التواتوووات بووويو اووولث ج وووات باللحوووام البوووام ) المةاجوووع المساااتوي الثااااني: 

الداباي و ووعضوان لجواو المةاجتوا و وو وحاب الم وال  ( و واولث ج وات باللحوام الح وومي 
) المةاجووع الووداباي و وعاووي  وواحا اداةيووا بالجيووو الح وميووا و و ووحاب الم ووال  ( و حيووث توو  

و المةاجتووا الدابايووا مووو جيووو ومووا تتحابووا المتووايية ةويووا  وادةاا  وول ج ووا لحبيتووا ودوة وىوود
مووو جيووا وبووةي لبيوواو حجوو  الوجوووة بوويو اسدةاا الوتاووي لامةاجتووا   IIAالمينيووا ال ووادةة عووو 

الدابايووا ومووا تتحابووا المتووايية المينيووا . وتوو  ابتبوواة تلووا مووو بوولل الجووزن الةابووع مووو الدةا ووا 
 الميدانيا . 

 كما يمي : وكانت نتائج اختبار فروض البحث
يبتاووووو م ووووتوي اسدةاا لمويووووو  وحبيتووووا ووىووووداو : الفاااارض االحصااااائي األول -8/5/1

المةاجتوووا الدابايوووا بووويو المةاجوووع الوووداباي  ولجنوووا المةاجتوووا و و وووحاب الم وووال  بالموووة ات 
الم اىما ال توديا و واد جانت نتا ل التحايل اسح ا ي بوالجزن الول موو الدةا وا الميدانيوا  

لو م ووووتوي ادةاا المةاجوووووع الووووداباي و ولجنوووووا المةاجتووووا و وو وووووحاب الم وووووال  لتو وووود ابوووووت
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بالمووة ات الم وواىما ال ووتوديا لمويووو  وحبيتووا ووىووداو المةاجتووا الدابايووا . حيووث توو  تحايوول 
نتوووا ل الدةا وووا الميدانيوووا بتووود توةيوووه اووووا   اس وووتبياو الموزعوووو عاوووي عينوووا البحوووث و حيوووث تووو  

 بيو الو ات الالاا الباضتا لل تبياو . التو ل الي وجود ججوة تواتات
يبتاوووو م وووتوي اسدةاا لمويوووو  وحبيتوووا ووىوووداو : الفااارض االحصاااائي الثااااني -8/5/2

المةاجتووا الدابايووا بوويو المةاجووع الووداباي  ووعاووي  وواحا اداةيووا  ) الم وو ول الول ( وو ووحاب 
 الم ال   باللحام الح ومي والمو  ات التاما .

الجزن الااني مو الدةا ا الميدانيا لتو د وجوود ابوتلو ادةاا لمويوو  حيث جانت النتا ل ب
وحبيتا ووىداو المةاجتا الدابايا بيو المةاجتيو الداباييو و ووعاي  احا اداةيوا و وو وحاب 
الم ووال   بالجيووات الح وميووا والمو  ووات التامووا و ومووو اوو  وجووود ججوووة التواتووات بالمةاجتووا 

 وىتا يمال اابات لاوةض اسح ا ي الااني . الدابايا بالجيات الح وميا
ىنوووواا جووووةي متنوووووي بوووويو حجوووو  ججوووووة التواتووووات : الفاااارض االحصااااائي الثالااااث -8/5/3

بالمةاجتوووا الدابايوووا باللحوووام الح وووومي والموووة ات الم ووواىما ال وووتوديا )  ووووان بووويو الو ووووات 
 المينيا تات التلاا . الالاا المتطاةة بالمةاجتا الدابايا وو بينيا وبيو ما تتحابا المتايية

حيوووث تووو  ابتبووواة واابوووات تلوووا الووووةض موووو بووولل الجوووزن الاالوووث والجوووزن الةابوووع موووو الدةا وووا 
الميدانيووا و واو  وواو حجوو  الوجوووة و بووة جووي الجيووات الح وميووا ملاةنووا باللحووام البووام واوود 
ي ووووو تلوووا لحدااوووو عيووود اللحوووام الح وووومي بالمةاجتوووا الدابايوووا وا وووتلحاب اللحوووام البوووام 

 لا وانات جي المةاجتا الدابايا ملاةنا باللحام الح ومي .
ىنوواا ججوووة تواتووات بالمةاجتووا الدابايووا بوويو م ووتوي  الفاارض االحصااائي الرابااع: –8/5/4

ادةاا  المةاجووع الووداباي و وو ووحاب الم ووال  و واسداةة التايووا ) باللحووام الح ووومي واللحووام 
ابايا وبويو ماتتحابوا المتوايية المينيوا ال وادةة البام ( لحبيتا ومويو  ووىداو المةاجتا الد

 مو المةاجع الداباي .   IIAعو
حيث ت  ابتباة تلا الوةض مو بلل الجوزن الةابوع موو الدةا وا الميدانيوا حيوث تو  ملاةنوا 
نتا ل اس تبياو بالحوام الح وومي واللحوام البوام بموا تتحابوا المتوايية المينيوا ال وادةة عوو 

وتوو  اابووات وجووود ججوووة التواتووات بالمةاجتووا الدابايووا  IIAالمتيوود الوودولي لامووةاجتيو الووداباييو 
يدة و الج ات المتطاةة بتمل المةاجوع الوداباي  ووان باللحوام الح وومي وو البوام موع  بيو ما
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المتوووايية المينيوووا واو  ووواو حجووو  ججووووة التواتوووات وعاوووي جوووي اللحوووام الح وووومي ملاةنوووا بحجووو  
 الوجوة باللحام البام .

 التوصيات  –8/6
 بعد استعراض نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي : 
دوة الجمتيا ال وتوديا لاموةاجتيو الوداباييو جوي اسلوزا  با وداةاتيا واسلوزا  ضةوةة توتيل  –1

 ( IIAبالمتايية المينيا ال ادةة عو المتيد الدولي لامةاجتيو الداباييو )
ضووةوةة الووزا  من وووبي المةاجتووا الدابايووا بالمنمووتت والجيووات الح وميووا بالح ووول عاووي  –2

ماو تووواجة الملومووات الاضووةوةيا لاليووا  بنموواح لضوو CIAموويادة المةاجووع الووداباي المتتموود 
 المةاجتا الدابايا .

توووووجية التوعيووووا اللزمووووا لام وووو ول الول بالجيووووات الح وميووووا بطىميووووا المةاجتووووا الدابايووووا  –3
 والوةوي ال ا يا بينيا وبيو اداةات المتابتا .

باللحوووووام مةاجتوووووا الدابايوووووا اجوووووةان المزيووووود موووووو البحووووووث جوووووي مجوووووال ججووووووة التواتوووووات بال -4
. ووبت عينو و بة مو وعاوي  واحا اداةيوا جوي الجيوات الح وميوا و حيوث ونوو موو الح ومي

محووددات ىوووتا البحوووث الووونلم الماحووووظ جوووي عوودد وجوووةاد التينوووا موووو ج وووا الم ووو ول الول وو 
وعاووي  وواحا اداةيووا جووي الجيووا الح وميووا ل ووتوبا التوا وول متيوو  و حيووث لوو  يجوود الباحووث 

 جلح . وجةاد 1ا تجابو  وي مو 
اجووةان المزيوود مووو البحوووث عووو واووة اس ووتتانا بم وودة بوواةجي لاليووا   المةاجتووا الدابايووا  -5

 عاي ججوة التواتات .
البحووووث جووووي دوة الجمتيووووا ال ووووتوديا لامووووةاجتيو الووووداباييو جووووي تضووووييي ججوووووة التواتووووات  –6

 بالمةاجتا الدابايا .
ضووابح النموة ودوةه جوي تبوويض البحث جي مودي ام انيوا نموة تلةيوة المةاجوع الوداباي و  –7

 ججوة التواتات بالمةاجتا الدابايا .
 البحث جي  يويا توتيل اداةات المةاجتا الدابايا باللحام الح ومي بالبي ا ال توديا  –8
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 المراجع -8/7
 المراجع العربية  -8/7/1
الووودابايوو مماة وووات تبوووويض  ت ىووول يتبوووع المةاجتووووو الديساااطي أ محماااد عباااد القاااادر أ -

و دةا ووووا تحبيليووووا جووووي المووووة ات الم ووووةيا ال بووووةي و المجاووووا الم ووووةيا لادةا ووووات الجووووودة 
 المجاد الحادي والالاوو و التدد الااني . –جامتا المن وةة  –التجاةيا و  ايا التجاةة 

 لوداباييوا لامةاجتيو الميني ت التطىيل الرزين أ عبد الرحمن أ منصورأ أشرف ابراهيم أ -
 : الداباييو ال توديا لامةاجتيو الجمتيا مو المطمول والدوة ال توديا المما ا التةبيا جي

 6التودد  -41المجاود  –م وة  –المجاوا الم وةيا لادةا وات التجاةيوا  –ميدانيوا ت  دةا وا
– 6094  

جووي ت ججوووة التواتووات جووي بي ووا المةاجتووا : دةا ووا ميدانيووا  السااقا أ الساايد أحمااد لسااماعيل -
 –المجاوود الول  –المحوويح المينووي جووي المما ووا التةبيووا ال ووتوديا ت و البحوووث المحا ووبيا 

 . 9112التدد البام  
تم و وليا الموداي عوو ججووة التواتوات عنود تحبيوي متوايية التودايي  جمعة أ أحماد حمماي أ -

 . 6000التوووودد الاوووواني  –م ووووة  –المجاووووا التاميووووا للات وووواد والتجوووواةة  –الدوليووووا ت 
http://search.mandumah.com/Record/113164 

ت ججوووة التواتوووات جوووي المةاجتووا : التموووبيم والحاوووول و دةا وووا  راضاااي أ محماااد ساااامي أ -
انتلاديووا تو مجاووا  ايووا التجوواةة لابحوووث التاميووا و  ايووا التجوواةة جامتووا اس وو ندةيا و التوودد 

 و الجزن الااني . 9111الول و المجاد ال اد  والالاوو 
اجتوا الدابايوا جوي ت آليات تضييي ججوة  التواتات جي مجال المة  شحاتهأ السيد شحاته أ -

مجاوووووا التجووووواةة  –الموووووة ات المليووووودة بالبوة وووووا الم وووووةيا : دةا وووووا انتلاديوووووا و ميدانيوووووا ت 
  6094التدد الول  – ايا التجاةة جامتا حنحا  –والتمويل 

ت حو ما مينا المةاجتا ودوةىوا جوي تضوييي ججووة التواتوات  عبد النبي أ عبدالسالم أحمد -
 –جامتووا النياوويو  – 9:926م – 6092 –ية منموووةة جووي المةاجتووا ت و  ة ووالا ماج ووت

 http://search.mandumah.com/Record/831489ال وداو 

ىوو بانموان الل حوا الموحودة لوحودات 9261لتوا   961ةاو   قرار مجمس الاوزراء الساعودي -
 https://www.boe.gov.saالمةاجتا الدابايا بالجيزة الح وميا والمو  ات التاما 

http://search.mandumah.com/Record/113164
http://search.mandumah.com/Record/831489
https://www.boe.gov.sa/
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و موودى ؤدةاا م ووتبدمل اللوووا   الماليووا لمحووددات جتاليووا لجوواو  (2212كساااب أ ياساار ) -
 -المةاجتا بالمة ات   الم اىما ال توديا دةا وا ميدانيوا . المجاوا التاميوا ل ايوا التجواةة 

   6096جامتا حنحا، التدد الةابع 
 6092والمتدلوا جوي   6002ال ادةة عو ىي وا ال ووي الماليوا  –س حا حو ما المة ات  -

-/https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations - ه9241 –  

Documents/CGRegulations_ar.pdf 
ت ججووة التواتوات جوي المةاجتوا  ماهر األمين  أ محمد البهمول  أ عبد الرحمن الحاارس أ -

مجاوووا جامتوووا تموووةيو لابحووووث والدةا وووات  –دةا وووا ميدانيوووا جوووي الجميوةيوووا ال ووووةيا ت  –
 .   6001 – 6التدد  –المجاد الواحد والالاوو  – وةيا  –التاميا 

 –ت الوودليل اس تةمووادي إلجووةانات عموول ؤداةات المةاجتووا الدابايووا ت  معهااد االدارة العامااة -
6092 https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Knowledge/Publications/Doc-

uments/InternalAuditGuide.pdf 

 IIA https://www.iia.org.saموقع الجمعية السعودية لممراجعين الداخميين  -
متوووايية المةاجتوووا الدوليوووا المتتمووودة  – موقاااع الهيئاااة الساااعودية لممحاسااابين القاااانونيين -

-http://www.socpa.org.sa/getattachme لاتحبيووي بالمما ووا التةبيووا ال ووتوديا .

nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-

610.pdf.aspx 
ت الةاابا والمةاجتا الدابايا الحدياوا جوي  شحاتهأ السيد شحاته . نصر أ عبد الوهاب  وأ -

بي وووا ت نولوجيوووا المتاوموووات وعولموووا و وووواي ةو  الموووال ت و الوووداة الجامتيوووا و اس ووو ندةيا 
6002 

ه  9242  /  6094ال ووادة عووو وزاةة التجوواةة وال ووناعا ال ووتوديا  – نظااام الشااركات -
https://mci.gov.sa/cl2015/Pages/main.aspx 

 
 
 
 
 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/-Documents/CGRegulations_ar.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/-Documents/CGRegulations_ar.pdf
https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Knowledge/Publications/Doc-uments/InternalAuditGuide.pdf
https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Knowledge/Publications/Doc-uments/InternalAuditGuide.pdf
https://www.iia.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/getattachme-nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-610.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachme-nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-610.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachme-nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-610.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachme-nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-610.pdf.aspx
http://www.socpa.org.sa/getattachme-nt/Socpa/International-Standards/Auditing-Standards-Endorsed/-610.pdf.aspx
https://mci.gov.sa/cl2015/Pages/main.aspx
https://mci.gov.sa/cl2015/Pages/main.aspx
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 مالحق البحث  –8/8
 قائمة اإلستبيان

  تادة ال تات الواضل /
................................................................ 

ي وووتل الباحوووث الووول دةا وووا وتحديووود ججووووة التواتوووات  جووول الموووة ات الم ووواىما ال وووتوديا  
لووود  وملاةنتيوووا بوجووووة التواتوووات بالجيوووات الح وميوووا والمو  وووات التاموووا ال وووتوديا. و بدايوووا ي

الباحوووث تتةيوووو لوجووووة التواتوووات بالمةاجتوووا  حيوووث وةد ليوووا التديووود موووو التتةيووووات بالدةا وووات 
" هاي مسااحة االخاتالف باين توقعاات االدارة بشالن وظاائف و أدوار  اس اديميا ال وابلا منيوا

المراجعااة الداخميااة ماان جهااة وبااين مااا تقدمااه لهاام المراجعااة الداخميااة  ومااا تحاادد  معااايير 
 لداخمية من وظائف وأدوار من جهة أخري ."المراجعة ا

ومتةجووا تاووا الوجوووة وتحديوودىا ي وواعد عاووي تضووييي م وواحا اسبووتلو جووي الويوو  واسدةاا 
لوودوة المةاجتووا الدابايوووا بوويو اسداةة ب وووو عاموووا وبوويو المووةاجتيو الوووداباييو وبوويو الميتمووويو 

 وويو التلوواةية الماليووا وتة يووز بالمةاجتووا الدابايووا و ممووا ي وواعد عاووي توحيوود تاووا المووواىي  وتح
المةاجتا الدابايا عاي الليا  باسدواة المنوح الليا  بيا مما يضيو ايما لامو  ا التوي تتمول 

 بيا .
جضوول س ومووةا بةجووان اسجابووا عاوول ال وو اا الووواةدة جوول اس ووتبياو  التووالي  لاو ووول الوول 
تحديووود حجووو  ججووووة التواتوووات باللحوووام الح وووومي واللحوووام البوووام  . واسجابوووات التووول  ووويت  
الح ووول عاييووا مووو  ووتادت    وويت  التتاموول متيووا ب ووةيا تامووا ليووت  ا ووتبداميا جوول و ووةاض 

 تبداميا جل وى و ةاض وبةى . البحث جلح و ولو يت  ا 
 
 

 

 مع بالم الم ة والتلدية 
 الباحث / د. يا ة   اب 

 
 

 



 دراسة مقارنة بين القطاع......... -فجوة التوقعات فى المراجعة الداخلية                 د/ ياسر السيد كساب      

334 

 

 بيانات أساسية  

 
 
 
 
 
 
 

 

 االسم ) اختيارى (
 

 
 
 

 المبهل 
 

 
 
 

 الوظيفة الحالية 
 
 
 

 الجهة التي تعمل بها 
 

 
 جيو ح وميا –2مة ا م اىما                         -1

 
 

هل أنت حاصل عماى شاهادات 
 مهنية 

 
 س -2نت                                  –1

 
 عدد سنوات الخبرة 
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 برجاء االجابة عمي االسئمة التالية باختيار االجابة المناسبة من وجهه نظرك:
 

 
 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

غير موافق 
 جدا

(1) 

غير 
 موافق

(2) 

 محايد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جدا
 

(5) 
اليدو الة ي ي مو انمان اداةات المةاجتوا  –1

الدابايووووووووا يتماوووووووول جووووووووي  مووووووووو اسبحووووووووان 
 والتلعبات 

     

يتمال الدوة الة ي ي لامةاجتا الدابايا جوي  –2
 المةاجتا الماليا 

     

المةاجتوووووا الدابايوووووا يم وووووو اعتباةىوووووا بوووووديل  –3
 لاةاابا الدابايا 

     

ت ووومي  وتنويوووت الووونظ  المبتاووووا بالمو  وووو  –4
مووووو الم وووو وليات الة ي وووويا سداةة المةاجتووووا 

 الدابايا 

     

ىدو اضاجو ايما يتمال جي ادةة المةاجتوا  –5
الدابايووا عاووي ال مووو عووو و بووة اوودة مووو 

 البحان والتلعبات 

     

يجووب عاووي المةاجووع الووداباي المموواة ا جووي  –6
تنويوووووت عمايوووووات الحو موووووا واداةة المبووووواحة 
والةاابووووا نظووووةا لمووووا يتمتووووع بووووو مووووو ببووووةات 

 ومياةات متنوعا .

     

 CIAمووووويادة المةاجتوووووا الوووووداباي المتتمووووود  –7
وحووووود المتحابووووووات الة ي ووووويا لمووووووبل وظيوووووووا 

 مةاجع داباي 

     

يجووووووووووب وو ي وووووووووووو لوووووووووودي من وووووووووووبي اداةة  –8
المةاجتوووووووووووا الدابايوووووووووووا جميوووووووووووع الميووووووووووواةات 
المحا ووووبيا واسداةيووووا والونيووووا التووووي تم ووووني  

 مو ودان التمل ب وانة وجتاليا 

     

عنووود تبحووويح عمايوووا المةاجتوووا يجوووب عاوووي  –9
المةاجووع البحووث عووو اسمووا و المحتموول بيووا 
البووووو  والتلعبوووووات والتة يوووووز عاييوووووا عنووووود 

 المةاجتا 
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 بيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 

غير موافق 
 جدا

(1) 

غير 
 موافق

(2) 

 محايد
 

(3) 

 موافق
 

(4) 

 موافق جدا
 

(5) 
الووودوة الة ي وووي لامةاجوووع جوووي نمووواح اداةة  –12

المبوووواحة يتماوووول جوووووي ت وووومي  نظووووا  جيووووود 
لتدنيووا المبوواحة لمووا يتمتووع بووو مووو ميوواةات 

 جي تلا المجال

     

تو وويات المةاجووع الووداباي واجبووا التنويووت  –11
مووووووو ابوووووول اسداةة المةاجووووووع عاييووووووا بمجووووووةد 

 اعلميا بيا مو ابل المةاجع الداباي

     

اداةة المةاجتووووووا الدابايووووووا واداةة المتابتووووووا  –12
بالجيووووووات الح وميووووووا ليمووووووا نووووووو  الميووووووا  

 الةاابيا .

 
 
 

    

يل ووووووود بالم ووووووو ول الول جوووووووي الجيوووووووات  –13
 الح وميا الوزية ب ل وزاةة 

     

تلةيوووة المةاجوووع الوووداباي يجوووب وو يمووومل  –14
النلوووواح ال ووووابيا والمبالوووووات التووووي ا تمووووويا 
المةاجع الداباي وس يممل النلواح اسيجابيوا 
التوووي وجووودىا المةاجوووع الوووداباي جوووي الجيوووو 

 المةاجع عاييا.

     

حتوووووي تحلوووووي المةاجتوووووا الدابايوووووا الووووودوة  –15
المنووووح بيوووا يجوووب وو ت ووووو جميوووع وعمالوووو 
ججا يوووووا حتوووووي س يتووووواح لووووولدةات المةاجووووووع 
عاييوووا جة وووا تتوووديل اسبحوووان والتلعبوووات 

 لديي  

     

 

 


