
 ممخص البحث
إستهدف البحث دراسة وتحليل أبعاد جودة أنشططة    

المراجعططة الدايليططة والتططؤ رططد تططؤرر للططج رططرار المراجطط  
فططؤ  اليططارجؤ باتلتمططاد للططج لمططل المراجطط  الططدايلؤ

وبعطططططد دراسطططططة وتحليطططططل  ألمطططططال المراجعطططططة اليارجيطططططة 
يلطص البحطث إلطج   أدبيات المراجعة فؤ هذا المجطال

 العديد من النتائج أهمها:
ضططت تطططورات بيئططة االمططال المعايططرة العديططد فر     

مطططططن التحطططططديات للطططططج مهنطططططة المراجعطططططة بشططططط ل لطططططام 
وتوا بطططططاك لتلطططططك  والمراجعطططططة الدايليطططططة بشططططط ل يطططططاص 

بإلطادة  (IIAالتحديات رام معهد المراجعين الطدايليين 
يططططيافة م هططططوم المراجعططططة الدايليططططة بمططططا النظططططر فططططؤ 

لطادة يتوافق م  دورها المحطور  فطؤ بيئطة االمطال  و  ا 
تحطططديث المعطططايير المهنيطططة للمراجعطططة الدايليطططة  وفيمطططا 
يتعلطططق بمطططدا إلتمطططاد المراجططط  اليطططارجؤ للطططج لمطططل 
المراجطط  الطططدايلؤ  فحططد سطططمحت وشططجعت العديطططد مطططن 
معايير المراجعة اليارجية لملية اتلتماد للج لمل 

 مطططططا أ طططططدت نتطططططائج العديطططططد مطططططن . المراجططططط  الطططططدايلؤ
التعطاون  مجطال  عيطلت البحوث المحاسطبية للطج أهميطة

 .والتنسيق بين المراج  اليارجؤ والمراج  الدايلؤ
وفيمطا يتعلطق بمحطددات رططرار اتلتمطاد للطج لمططل     

رالرطططة  إلطططج وجطططود المراجططط  الطططدايلؤ  يلطططص البحطططث
أبعططاد جططودة لمططل المراجطط   فططؤ مرططلتلوامططل رئيسططية ت

الطططدايلؤ وهطططؤة   طططاعة المراجططط  الطططدايلؤ  موضطططولية 

الطططططدايلؤ  نططططططاق وطبيعطططططة لمطططططل المراجططططط  المراجططططط  
وبعططططد دراسططططة وتحليططططل اتيططططدارات المهنيططططة   الططططدايل

ونتططائج الدراسططات المحاسططبية فططؤ هططذا المجططال  ورططف 
ل ططططل بعططططد مططططن اابعططططاد  مؤشططططر44البحططططث للططططج لططططدد

الرالرططططططة   اعة  موضططططططولية  نطططططططاق لمططططططل المراجطططططط  
 الدايلؤ(.

 الويطط ية تسططتجابات نتططائجهططذا ورططد يليططت ال      
للطططططج أهميطططططة  مراجططططط  يطططططارجؤ بميططططر 33رأ  لططططدد
بالنسطططططبة للمراجططططط  اليطططططارجؤ لنطططططد  اتحطططططددالمجميططططط  

  إتيططاذق رططرار اتلتمططاد للططج لمططل المراجطط  الططدايلؤ
 مططا أ ططدت النتططائج أيضططاك للططج وجططود لالرططة إيجابيططة 
بطططين جططططودة أبعططططاد أنشطططططة المراجعططططة الدايليططططة ونسططططبة 

الطدايلؤ إلتماد المراج  اليارجؤ للج لمل المراج  
 .فؤ لملية مراجعة الحوائم المالية

 مقدمة البحث:
نال موضوع إلتماد المراج  اليارجؤ للج لمطل     

المراجطط  الططدايلؤ إهتمطططام العديططد مطططن البططاحرين يطططالل 
 ,Munro and Stewart)العحود الرالرة المنحضية 

بعططططد أن أيططططب  هططططذا  هططططذا اتهتمططططام تزايططططد. و (2009
 SOX) Theيدور رانون ال  منذ  إلزامؤاتلتماد 

Sarbanes–Oxley Act بالواليططططططات  2002سططططططنة
(. وتنظيميطاك Desai et al.,2017 المتحدة اامري ية 
اليارجيطة  المراجعطة وظي تطؤ بطين ترج  جزور العالرة

ربططول لططام  معططايير المراجعطة المحبولططة جإلطط والدايليطة
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 ِذرص اٌّحاسبت واٌّزاخؼت 

 خاِؼت دِٕهىر –وٍُت اٌخدارة  

إعتمرد المراجع  قرار طرردراسة تحميمية إل
 الخررجي عمى عمل المراجع الداخمي

 ميدانيةمع دراسة 
  



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

2 
 

4(GAAS)  وبيططط ة يايطططة معيطططار العمطططل الميطططدانؤ
الرطططانؤ  والطططذ  يلطططزم المراجططط  اليطططارجؤ ب هطططم طبيعطططة 
نشططاط الشططر ة محططل الت ليططف والبيئططة التططؤ تعمططل فيهططا 
بمططا فططؤ ذلططك هي ططل الررابططة الدايليططة ومططن رططم وظي ططة 

. وللج الرفم من ردم هطذق العالرطة 2المراجعة الدايلية
توجطب ت عيطل   ةالمعايطر  االمال إال أن تحديات بيئة

وت امططل وتعميططق هططذق العالرططة بشطط ل مسططتمر  نتيجططة 
فططؤ المراجعططة الدايليططة  حسطمل Critical الم يططلؤ الطدور

و ططذلك الحططد Fraud الغططش أو إ تشططافمنطط  حططدوث 
-Halb).مطططن إيطططتالس اايطططول وميطططططات ال سطططاد

ouni, 2015; Goodwin and Seow 2002)  
رطططططرار إلتمطططططاد المراجططططط   وللطططططج الطططططرفم مطططططن أن      

مطططططن اليطططططارجؤ للطططططج لمطططططل المراجططططط  الطططططدايلؤ يعطططططد 
-Bame)الحطططططرارات المعحطططططدة نظطططططراك لتعطططططدد مديالتططططط  

Aldred et al., 2013). إال أنطط  يعتبططر مططن أهططم 
فطططؤ لمليطططة  المراجططط  اليطططارجؤ الحطططرارات التطططؤ يتيطططذها

يايططة وأن  Brody, 2012).  اليارجيططة المراجعططة
 نشطططططة المراجعططططة الدايليططططةاالمراجطططط  اليططططارجؤ فهططططم 

لمراجعططة اليارجيططة  ل فعالططة فططؤ وضطط  يطططةيسططالدق 
أهططم  مططن  ططاعة وفعاليططة المراجعططة الدايليططة   مططا تعتبططر
تي طططيض حجطططم اادلطططة التطططؤ ييططططط المراجططط  أسطططباب 

تحليطططل مطططن رطططم اليطططارجؤ لجمعهطططا واتلتمطططاد لليهطططا  و 
بشططط ل  حجطططم العمطططل المطططؤدا فطططؤ المراجعطططة اليارجيطططة

 التعطاونف وبالتطالؤ (.Arens et al., 2015  لطام
 ميططططاطرال مططططن يحططططد المراجعططططة رطبططططؤ مططططن  ططططل بططططين

 دلمويططط الماليطططة بطططالحوائم المتعمطططدة تحري طططاتلل المرت عطططة

                                                             
1 Generally Accepted Auditing Standards  
2 The auditor must obtain a sufficient understan-

ding of the entity and its environment, include-

ing its internal control, to assess the risk of m-

aterial misstatement of the financial statements 

whether due to error or fraud, and to design the 

nature, timing, and extent of further audit pr-

ocedures. 

 Wang and). المنشطططورة الماليطططة الحطططوائم جطططودة

Fargher, 2015)  
 الميطرية المراجعطة معطايير وتشج  تسم  لذلكو      

 لمطططططل للطططططج اتلتمطططططاد اليطططططارجؤ للمراجططططط  والدوليطططططة
  حيطططث تضطططمنت النسطططية الحاليطططة الدايليطططة المراجعطططة

لمعطططايير المراجعطططة الميطططرية واليطططادرة بموجطططب رطططرار 
المعيططار ررطططم  2008لعطططام  466 ررططم وزيططر اتسطططترمار

 دراسطة لمططل المراجعططة الدايليطة(  والططذ  يهططدف 640
إلطططج تطططوفير إرشطططادات للمراجططط  اليطططارجؤ لنطططد دراسطططة 
وتحيطططططططيم أنشططططططططة المراجعطططططططة الدايليطططططططة ذات العالرطططططططة 
بمراجعططططططة الحططططططوائم الماليططططططة  ف وجططططططب للططططططج المراجطططططط  
اليططارجؤ دراسططة أنشطططة المراجعططة الدايليططة والتعططرف 

أمططا هططا للططج إجططراعات المراجعططة اليارجيططة. للططج ت رير 
 .ISA, No) للطج المسطتوا الطدولؤ يشطير المعيطار

 المراجعطة وظي ة ويبرة معرفة أن إلج 3(265,2009
 طبيعطططة فهطططم فطططؤة اليطططارجؤ المراجططط  تسطططالد الدايليطططة
 وتحطططدير تحديطططد بهطططا  المحيططططة والبيئطططة الشطططر ة لمطططل

 رشطاداتات المعيار هذا يوفر  ما الجوهرية  اايطاع
 مسطططئوليات فهطططم فطططؤ اليطططارجؤ المراجططط  تسطططالد التطططؤ

 واانشططططة التنظيمطططؤ ووضطططعهم الطططدايليين المطططراجعين
  بها. يحومون التؤ
 المراجعططة معططايير رائمططة تلططزم السططياق ن ططس وفططؤ     

 اليطادرة 1991SAS, No. 65)4 ,  ررطم اامري يطة
 اامري طططططططططططؤ الحطططططططططططانونين المحاسطططططططططططبين معهطططططططططططد لطططططططططططن

(AICPA)5  اليايططططة للشططططر ات اليططططارجؤ المراجطططط 
 لنطططد الدايليطططة المراجعطططة ألمطططال لتبطططارات فطططؤ اايطططذ

                                                             
3 Communicating deficiencies in internal control 

to those charged with governance and manage-

ment. 
4 The Auditor's Consideration of the Internal Au-

dit function in an Audit of Financial Statem-

ents.  
5 The American Institute of Certified Pub-

lic Accountants.  



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

3 
 

 الحائمططططة هططططذا تططططوفر حيططططث الماليططططة. للحططططوائم مراجعتطططط 
 ربطططل مطططن اتلتبطططار فطططؤ أيطططذها يلطططزم التطططؤ رشطططاداتات

 المطططال المحتمطططل التططط رير لمعرفطططة اليطططارجؤ المراجططط 
 وطبيعططططططة ومططططططدا توريططططططت للططططططج الدايليططططططة المراجعططططططة

 معيطار رطدم ومطؤيراك  المالية. للحوائم اليارجية مراجعةال
 لن اليادر AS, No.)6 5(2007 , 5ررم المراجعة

 للشطططططر ات المحاسطططططبة م اتطططططب للطططططج المشطططططرفة هيئططططةال
 المراجط  تسالد التؤ رشاداتات PCAOB)7  العامة

 المراجط  لمطل للطج إلتمطادق أرطر تحديطد فطؤ اليارجؤ
 هطذا إرشطادات تويؤ حيث المراجعة. ولجنة الدايلؤ
 لمطل للطج اتلتمطاد بزيطادة اليارجؤ المراج  المعيار
 محطل الشطر ة إلتطزام ت اليف تضيم من للحد اايرين
 حيطث (.SOX  رانون من 404 ررم بالحسم المراجعة
 لمطططل للطططج مالئطططم بشططط ل اليطططارجؤ المراجططط  إلتمطططاد
 يسطططالد أن يم طططن الطططدايلين المطططراجعين مرطططل اايطططرين

 مطن التحليطل بطدون اليارجية المراجعة   اعة تعزيز فؤ
   (.,Brody 2012  فعاليتها
 زيطططادة اليطططارجؤ المراجططط  للطططج يجطططب وبالتطططالؤ      
 الططططدايلين  المططططراجعين مطططط  والتنسططططيق التعططططاون دوافطططط 
 لليط  فرضطتها التطؤ اتضطافية بالمسطئوليات ي طؤ حتج

 حططططول االمططططال شططططر ات مططططن العديططططد إنهيططططار ظططططاهرة
 اتيتبطططططارات لطططططدد زيطططططادة أهمهطططططا مطططططن والتطططططؤ العطططططالم 

 الماليطططططططة اتالمعلومططططططط بدرطططططططة العالرطططططططة ذات الت  يديطططططططة
 فطؤ ي يطذ أن يجطب  مطا (.,Wood 2004  المنشورة
 وظي طططططة للطططططج اتلتمطططططاد رطططططرار اتيطططططاذ لنطططططد- إلتبططططارق

 هطططذا لمطططديالت الرئيسطططية العوامطططل-الدايليطططة المراجعطططة
 ضططوع فطؤ الدايليططة المراجعطة موضططولية وهطؤة الحطرار

 المراجعطططة لوظي طططة التحريطططر ويططططط التنظيمطططؤ الوضططط 
                                                             
6 An Audit of Internal Control Over Financial 

Reporting That Is Integrated with An Audit of 

Financial Statements 
7 Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB).   

 المهنيطططة العنايطططة وممارسطططة ةالمهنيططط ال  طططاعة الدايليطططة 
 اليططارجؤ  والمراجطط  الططدايلؤ المراجطط  بططين واتتيططال

) ,Schneider المطؤدا العمل ونطاق طبيعة وأييراك 
 المراجططططططط  بطططططططين التعطططططططاون ت عيطططططططل أن  مطططططططا .(2010
 أتعطاب إرت طاع من الحد فؤ يسالد والدايلؤ اليارجؤ
 (.,Saidin 2014  اليارجية المراجعة
حو مططططططة آليططططططات لت عيططططططل  الحاجططططططة ومططططط  زيططططططادة      

فططالس العديططد إالشططر ات نتيجططة تعططدد حططاالت  نهيططار وا 
إزداد  8مطططططن وحطططططدات االمطططططال للطططططج مسطططططتوا العطططططالم

 المراجعطة بطين وظي طة اتهتمام ب همية ت عيطل العالرطة
  حد الحلطول لت طاد  تلطك  اليارجؤ والمراج  الدايلية

ن التعططاون والتنسططيق بططيحيططث تتجلططج أهميططة ال ططوارث. 
 طططططل مطططططن المراجططططط  الطططططدايلؤ والمراجططططط  اليطططططارجؤ فطططططؤ 
تي ططيض درجططة اتزدواجيططة والتططدايل فططؤ الجهططود أرنططاع 
لمليططة المراجعططة  نظططراك لمططا يتمتطط  بطط  المراجطط  الططدايلؤ 
جراعات الررابطة  من معرفة ت ييلية بسياسات الشر ة وا 

المراجعطططة الدايليطططة ومطططن رطططم يم طططن أن تطططؤرر  .الدايليطططة
وتوريطططططت  ومطططططدا إجطططططراعات المراجططططط  للطططططج طبيعطططططة  

اليططارجؤ لنططد ريامطط  بتحيططيم الميططاطر وتجميطط  اادلططة 
تططور  ولهطذا (Church et al.,2004).الموضطولية

دور أنشطططة المراجعططة الدايليططة لتيططب  أحططد الم ططاتي  
 Gramling et)الهامطة لليططات حو مططة الشططر ات 

al., 2004)  . 
 بموضطططوع اا طططاديمؤ اتهتمطططام مطططن الطططرفم وللطططج    

 المراجطط  لمططل للططج اليططارجؤ المراجطط  إلتمططاد ت عيططل
)Margh-المنحضطططية الرالرطططة العحطططود يطططالل الطططدايلؤ

eim, 1986; Whittington and Margheim, 
1993; Gramling et al., 2004)  معظطم أن إال 

                                                             
 ،1002 بأِزَىالالا ,WorldCom Enron شالالزوخٍ إفالال ص { 8

 Northern Rock بٕاله ،3002بئَطاٌُالا Parmalat وشالزوت

 وشزوت ،3002 بأسخزاٌُا Bankwest وبٕه ،3002 بئٔدٍخزا

Schlecker 3003 بأٌّأُا{  

https://en.wikipedia.org/wiki/Parmalat
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Rock
https://en.wikipedia.org/wiki/Bankwest
https://en.wikipedia.org/wiki/Schlecker
https://en.wikipedia.org/wiki/Schlecker
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 لططدور الضططيحة النظططرة ضططوع فططؤ تمططت الدراسططات هططذق
 يطططططيمتح للطططططج تعتمطططططد  انطططططت والتطططططؤ الطططططدايلؤ المراجططططط 
 المراجططط  دور تططططور ومططط  الررابيطططة. الدوات وتطططدلييم
 الحو مططة آليططات أهططم أحططد لييططب  مططؤيراك  الططدايلؤ

-Gra)اترتيططاديةميتلططف أشطط ال وأنططواع الوحططدات ب
mling et al., 2004)   يايطططططة بعطططططد ريطططططام معهطططططد

المطططراجعين الطططدايلين بإلطططادة تحطططديث يطططيافة م هطططوم 
يطططدار معطططايير مهنيطططة للمراجعطططة  المراجعطططة الدايليطططة وا 

 ,Munro and Stewart)الدايليططة رططم تحططديرها 
وانطالرططططاك مططططن التطططططورات التنظيميططططة لمهنططططة  .(2009

المراجط  الطدايلؤ فطؤ ااونطة ااييطرة واارطار المتورعططة 
رار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج لمططل لهططا للططج رطط

 للطططج اتجابطططة ينشطططد البحطططثالمراجططط  الطططدايلؤ  فطططإن 
 التالية: ااسئلة

 تطططططور إلططططج دلططططت التططططؤ ااسططططباب أهططططم هططططؤ مططططا .4
 الدايلية؟ المراجعة وظي ة

 لوظي ططططة التنظيميططططة اتيططططدارات أحططططدث هططططؤ مططططا .2
 الدايلية؟ المراجعة

 بطططين للعالرطططة المنظمطططة اتيطططدارات أهطططم هطططؤ مطططا .3
 واليارجية؟ الدايلية المراجعة

لتمططاد رطرار اتالمحططددات التطؤ ت عططل  أهطم هططؤ مطا .4
 ؟للج لمل المراج  الدايلؤ

لمطديالت رطرار مطا مطدا إدراك المراجط  اليطارجؤ  .5
 لمل المراج  الدايلؤ؟ قإلتماد

، فةةةةةبح البحةةةةةث ولإلجربةةةةة عمةةةةةى ااسةةةةة مة السةةةةةربقة
 : النقرط الترلية سيتنرول

 وظي طططططة تططططططور إلطططططج دلطططططت التطططططؤ ااسطططططبابأهطططططم  :1
 .الدايلية المراجعة

 المراجعططططططة لوظي ططططططة المنظمططططططة اتيططططططدارات أهططططططم :2
 اليارجية. بالمراجعة ولالرتها الدايلية

إلتماد المراج  اليطارجؤ للطج أهم محددات ررار  :3
 .لمل المراج  الدايلؤ

 .الدراسة التطبيحية :4
 نتائج وتوييات البحث :5
 تطةةور إلةةى دعةة  التةةي ااسةةبر : أهةة  1

 .الداخمية المراجعة وظيفة
للطططج أن  رطططديماك  طططان  طططل يطططاحب لمطططل رطططادر    

يت حد ألمال  بن س  نظراك لحلطة اليط حات ويطغر حجطم 
العمليات التجارية التؤ  انطت آنطذاك وبالتطالؤ لطم ي طن 
هنطططططاك حاجطططططة ليطططططدمات المراجططططط  الطططططدايلؤ  ونتيجطططططة 
للتطططور ال  ططر  واالجتمططالؤ واالرتيططاد  والسياسطططؤ 

الدايلية  لميتلف مراحل حياة البشر ظهرت المراجعة
 لليط  هطؤ مطا إلطج ويطلت حتطج التططور فطؤ وأيطذت
توسطططط  حجططططم الشططططر ات وتعحططططد ورططططد نططططتج لططططن   اان

أنشطتها يعوبة أداع اتدارة لطبعض مهامهطا  يايطة 
وظي ططة الررابططة  وحتططج تضططمن إدارة شططر ات االمططال 
الت  ططد مطططن الويططول إلطططج أهططدافها  طططان البططد لهطططا مطططن 
إنشططاع رسططم يططاص اداع هططذق الوظي ططة أطلططق لليطط    

   (2004 لط ؤ  رسم المراجعة الدايلية  
 االمال  أنشطة فؤ المتزايد النمو د نتج لنططططططور
 اتهتمطام زيطادة هطاتلملياالشطر ات وتعحطد  حجطم و بطر

 وجطود إلطج الحاجطة وظهطور لطددارة الررابيطة بالوظي طة
 يسالد مستحل ررابؤ  نشاط الدايلية وظي ة المراجعة

 يطالل مطن وذلطك الررابيطة  بوظي تهطا الحيطام فطؤ اتدارة
 واتجططططططططططراعات بالسياسططططططططططات لتططططططططططزامات مططططططططططدا تحيططططططططططيم

 وا  تمال درة من اايول التححق حماية الموضولية 
 بيانطات مطن لليط  تحتطو  ومطا المحاسطبية السطجالت

 طاعة  و  للشطر ة التشطغيلية العمليطات   طاعة وتحيطيم
 بالطدور اتلتطراف ذلطك للطج ترتطب فيهطا إذ العطاملين

 إلج تمتد ررابية  وظي ة الدايلية المراجعة تلعب  الذ 
 وفيطر الماليطة انشططة الشطر ة الماليطة الجوانطب  طل
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تسط   تسطتيدم أيطبحتحيطث   سطتيدامهاإ نططاق وا 
 الررابيطة ااسطاليب فالليطة مطدا وتحيطيم ل حطص  ط داة
 بطين تيطالإ  أداةو  بالمعلومطات  العليطا اتدارة ومطد

 ,Ahmed)العليا الميتل ة واتدارة اتدارية المستويات
2007)  . 
ظهططططور الشططططر ات المسططططاهمة  مططططا ترتيططططب للططططج      

والمشرولات ذات العمليات المعحطدة لطدم رطدرة اتدارة 
  ممطا إسطتوجب اتسطتعانة إح ام حو مطة الشطر ةللج 

بمهنة المراجعطة الدايليطة للمسطالدة فطؤ إح طام الررابطة 
  ونتيجططة الططدور الهططام العمليططة اتداريططة والسططيطرة للططج

لررابططة للمراجطط  الططدايلؤ فططؤ الت  ططد مططن سططالمة نظططم ا
  فحطد لتزام العاملين ب افطة إجطراعات الضطبط الطدايلؤا  و 

أيططططططب  وجططططططود رسططططططم المراجعططططططة الدايليططططططة بشططططططر ات 
االمطططال مطلطططب تنظيمطططؤ ورطططانونؤ يايطططة للشطططر ات 

 (.Desai et al., 2017المساهمة العامة  
المنتجططات جططودة  وفطؤ مجططال التوافططق مطط  متطلبططات   

مطلطططب أساسطططؤ والتطططؤ أيطططبحت  9(ISO) واليطططدمات
لتططططداول العديططططد مططططن المنتجططططات فططططؤ ااسططططواق محليططططاك 

 طططططرض للطططططج إدارة الشطططططر ات يودوليطططططاك  اامطططططر الطططططذ  
 التوافطططق مططط  معطططاييرالمعايطططرة السطططعؤ المسطططتمر فطططؤ 

 اامططر الططذ  أدا إلططج إتسططاع نطططاقالجططودة العالميططة  
لتطططزام لمطططل المراجعطططة الدايليطططة ليشطططمل الت  طططد مطططن ات

لداد تحطارير بمتطلبات ومواي ات ال جودة العالمية  وا 
لططططططاع المحترحطططططات حطططططول  ي يطططططة  بنتطططططائج المتابعطططططة  وا 
التحسططططين المسططططتمر للتوافططططق مطططط  متطلبططططات شططططهادات 

وللططططج الجانططططب اايططططر والمتعلططططق   الجططططودة المتجططططددة
بضططرورة أداع المراجطط  الططدايلؤ لعملطط  ب  ططاعة وفعاليططة 
وفططق متطلبططات معيططار جططودة ااداع المهنططؤ للمراجعططة 

  يويطططؤ 2008اليطططادر سطططنة  9004دايليطططة ررطططم ال
تحريطططططر يطططططادر لطططططن المؤسسطططططة البريطانيطططططة للمعطططططايير 
                                                             
9 The International Organization for Standardiz-

ation(ISO) 

 BSI) British Standards Institution 
المطططراجعين الطططدايلين الجطططدد بضطططرورة حضطططور دورات 
لطططططتعلم أفضططططططل الممارسططططططات المهنيططططططة و ي يططططططة ت سططططططير 

. 40(9004وتطبيطططططق متطلبطططططات معيطططططار الجطططططودة ررطططططم 
ححيططق أهططداف مططديل إدارة الجططودة الشططاملة بالتططالؤ تو 

يتطلططب أن ي ططون رسططم المراجعططة الدايليططة رططادر للططج 
 Haron)أداع  افطة أنشططت  المهنيطة ب  طاعة وفعاليطة 

et al., 2012)  . 
ومنذ بدايات الحرن الحطالؤ تواجط  مهنطة المحاسطبة     

والمراجعطططة تحطططدياك  بيطططراك  نتيجطططة تجطططدد ظطططاهرة إفطططالس 
ت االمطال حطول معظطم دول العطالم  العديد من شطر ا

اامطططر الطططذ  أدا إلطططج فحطططدان العديطططد مطططن المسطططاهمين 
ي طططططاق  أمطططططوال طائلطططططة نتيجطططططة فسطططططاد إدارة الشطططططر ات وا 
المططراجعين اليططارجين فططؤ ال شططف لططن ال سططاد المططالؤ 
واتدار  للشططر ات الم لسطططة ربططل ورطططوع الحططدث  وفطططؤ 
 هذا الش ن يليت نتائج العديد من الدراسات إلج أن
أهططم أسططباب إي ططاق هططذق الشططر ات يرجطط  إلططج ضططعف 
ااداع الررابؤ  وبالتالؤ أويطوا بت عيطل دور المراجعطة 
 الدايلية ونظم الررابة الدايليطة فطؤ شطر ات االمطال.
حيث أن روة وفعالية وظي ية المراجعطة الدايليطة يعطزز 
مططططن إلتمططططاد المراجطططط  اليططططارجؤ للططططج ميرجتهططططا فططططؤ 

 (.Desai et al.,2017 (ألمال المراجعة اليارجية
وفططؤ مجططال تحططديث م هططوم المراجعططة وتنظيميططاك       

شطططططر ات بدورهطططططا  بمطططططا يتوا طططططب مططططط  تططططططور الدايليطططططة
رطططام معهططد المطططراجعين الطططدايليين المعايطططرة   االمططال

اامري طططططؤ بتحديطططططد أول تعريطططططف للمراجعطططططة الدايليططططططة 
رططططم رططططام بتحططططديث هططططذا 4947يوليططططو-بالنشططططرة ااولططططج

وفطططؤ  4984و 4978م والطططمطططرة أ الم هطططوم أ رطططر مطططن
نشطططططاط استشطططططار     لرفهطططططا للطططططج أنهطططططا 4999لطططططام 

وتو يطططد  موضطططولؤ ومسطططتحل يطططتم تيطططميم  تضطططافة 
                                                             
10 https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-

AE/Performance/ISO%209001/ISO 
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ريمة ولتحسين لمليات المنظمة  حيث تسالد وظي ة 
المراجعططة الدايليططة المنظمططة للططج تححيططق أهططدافها مططن 
يطططالل تحطططديم مطططديل مطططنظم ومنهجطططؤ لتحيطططيم وتحسطططين 

رة الميططططاطر  والررابططططة  وحو مططططة فعاليططططة لمليططططات إدا
ويتضططططط  مطططططن هطططططذا التعريطططططف أن وظي طططططة  الشطططططر ات .

المراجعة الدايلية أيبحت تر طز للطج إضطافة الحيمطة 
للمنشاة من يطالل أداع وظائ هطا الجديطدة وهطؤ الررابطة 

دارة الميطاطر ولمليططات الحو مططة   Nagy and)وا 
Cenker, 2002) . 

 أنهطا للطج (,IIA 2004  هطاتعري  تطم إلطادة وأييطراك    
 مةةح واستشةةرري، موضةةوعي وتأكيةةد مسةةتقل نشةةرط 

بداء التأكيدا  تقدي  شأنه  تةددي التةي التوصةير  وا 
 وتحقيةةة  ااعمةةةرل، منشةةة   عمميةةةر  تحسةةةيح إلةةةى
 المنشة   تمة  يسرعد الذي اامر لهر، مضرفة قيمة
 منهجي مدخل توفير خالل مح أهدافهر تحقي  عمى
 المخةرطر إدارة مير عم فعرلية وتحسيح لتقيي  منظ 

ورطططد ترتطططب للطططج هطططذا   .الشةةةركر  وحوكمةةةة والرقربةةةة
المراجعططة الدايليططة تطططوراك  بيططر يططالل تطططور  التعريطف

ااساسططيات التططؤ  ال تططرة ااييططرة  ممططا أدا إلططج تغييططر
وم حطتحوم لليها سواع فؤ م هومها أو أهدافها أو مطن ي

بهطططا أو مجطططاالت لملهطططا   مطططا أن وجطططود نظطططام فعطططال 
للمراجعطة الدايليطة لطدا العميطل ييطدم المراجط  و فع 

اليططارجؤ ويططؤرر للططج طبيعططة اتجططراعات التططؤ يعتمططد 
لليها فؤ أداع لمل   ويؤد  بطبيعطة الحطال إلطج رفط  

(. 2042مسططتوا جططودة المراجعططة اليارجيططة  لمططارة  
 الططططدايلؤ المراجططط  وموضطططولية إسطططتحالل  مطططا أيطططب 

 ة الدايليطططةحجطططرا الزاويطططة فطططؤ فعاليطططة وظي طططة المراجعططط
 2016 al., et Akra-lA.) 

وممطططا سطططبق ييلطططص الباحطططث إلطططج أن تططططور دور     
وظي طططططة المراجعطططططة الدايليطططططة يرجططططط  إلطططططج العديطططططد مطططططن 
الظطططططططططواهر البيئيطططططططططة والتنظيميطططططططططة  وأن دور المراجططططططططط  

الططدايلؤ فططؤ شططر ات االمططال المعايططرة والتططؤ تتسططم 
ب بطططططر حجمهطططططا وتنطططططوع أنشططططططتها وتعحطططططد حجطططططم ولطططططدد 
لمليتها أيب  ضرورة ال فنطؤ لنهطا لضطمان تححيطق 
أهداف هذق الشطر ات  وبالتطالؤ ت عيطل مجطال التعطاون 

المراجططططططط   بططططططين ر ططططططن أساسططططططؤ بشططططططر ات االمططططططال 
الططططططدايلؤ( مططططططط  المراجططططططط  اليطططططططارجؤ يجعطططططططل لمليطططططططة 

اجعطططططة اليارجيطططططة تططططط تؤ برمارهطططططا المنشطططططودة للطططططج المر 
يططعيد  ططل ااطططراف ذات العالرططة بحو مططة الشططر ة  
ولهططذا تضططمنت العديططد مططن المعططايير التنظيميططة سططواع 
المحلية أو الدولية أو اامري ية اترشادات التؤ ت عل 
مجططال هططذا التعططاون  وهططذا مططا يهططدف إليطط  البحططث فططؤ 

 الجزئية الحادمة.
 لوظيفةةةةة المنظمةةةةة را اإلصةةةةدا أهةةةة : 2

 برلمراجعة وعالقتهر الداخمية المراجعة
 الخررجية

وجطططود معطططايير مهنيطططة للمراجعطططة الدايليطططة يسطططالد     
لتطزام المراجطط  الططدايلؤ بهططا للطج يلططق ريمططة مضططافة ا  و 

للشططططر ة مططططن يططططالل العمططططل للططططج تحسططططين لملياتهططططا  
ويطططططنع س ذلططططططك للطططططج أداع اانشطططططططة الميتل طططططة فططططططؤ 

يححق فائدة للمسترمرين وفيطرهم مطن الشر ة   ل مما 
ذو  الميال   حيث تحدد المعايير المهنية للمراجعة 

لتزام بها لنطد إنشطاع الدايلية المتطلبات التؤ يجب ات
 مطا تحطدد   إدارة وظي ة المراجعة الدايلية فؤ الشر ة

اتطططار العططام للمتطلبططات التططؤ يجططب توافرهططا فططؤ مططن 
لتطزام ة والتطؤ يجطب اتيمارسون مهنة المراجعة الدايلي

المراجعططططة فبهططططا فططططؤ أداع المهططططام التططططؤ ي ل ططططون بهططططا  
الدايليطططة هطططؤ جطططزع أساسطططؤ مطططن النظطططام الررطططابؤ فطططؤ 
وحدات االمال. والتؤ رد تيتلطف مطن حيطث الحجطم  
الهططدف  الهي ططل التنظيمططؤ  ودرجططة التعحيططد والشططيص 
الحطططائم بالمراجعطططة مطططن دايطططل أو مطططن يطططارج الشطططر ة  

ات رطططد تطططؤرر للطططج ممارسطططة المراجعطططة وهطططذق االيتالفططط
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الدايليطططططة فطططططؤ  طططططل بيئطططططة  وأن التوافطططططق مططططط  معطططططايير 
الممارسطططة المهنيططططة للمراجعططططة الدايليطططة التططططؤ وضططططعها 
معهد المراجعين الدايليين ضرور  لمحابلة مسئوليات 

 المراج  الدايلؤ ونشاط المراجعة الدايلية.
 المنظمةةة المهنيةةة اإلصةةدارا  أهةة : 2/1

 .الداخمية المراجعة لوظيفة
يططدرت أول نسططية مططن المعططايير المنظمططة لمهنططة     

المراجعططططة الدايليططططة لططططن معهططططد المططططراجعين الططططدايلين 
(IIA) يطدارها 2008فؤ أ تطوبر   رطم أليطد تنحيحهطا وا 

  ويشطططططمل 2042فطططططؤ يطططططورتها الحاليطططططة فطططططؤ أ تطططططوبر
الغططرض مططن إيططدار هططذق المعططايير تححيططق ااهطططداف 

د المبططادئ ااساسططية التططؤ تمرططل ااربعططة التاليططةة تحديطط
ممارسة المراجعة الدايلية  توفير إطار لتن يذ وتدليم 
مجمولططططططة واسططططططعة مططططططن الحيمططططططة المضططططططافة للمراجعططططططة 

داع المراجعطة الدايليطة  أالدايلية  وض  أساس لتحييم 
تحسطين وت عيططل العمليططات التنظيميططة والتشططغيلية  وبعططد 

لمراجعطططططة الت ررطططططة بطططططين م هطططططوم اليطططططدمات الت  يديطططططة ل
  والتطططططططؤ تعطططططططد يطططططططدمات رالريطططططططة ااططططططططراف الدايليطططططططة

ستشططططططارية للمراجعططططططة الدايليططططططة والتططططططؤ واليططططططدمات ات
تحتير للج تحديم مشورة لياحب اليدمطة فحطط  رطدم 
هذا اتيدار الدولؤ مجمولتين من المعايير  لتنظيم 

 مهنة المراجعة الدايلية للج النحو التالؤ:
: معةةةةةةةةريير الصةةةةةةةةفر  )الخصةةةةةةةةر ص(: 2/1/1

Attribute Standards 
وهطططططؤ المعطططططايير التطططططؤ تتعلطططططق بويطططططف النظطططططام      

ااساسططططؤ لشططططر ات االمططططال واافططططراد الططططذين يططططؤدون 
يططططططدمات المراجعططططططة الدايليططططططة بهططططططا  وتتضططططططمن هططططططذق 

 المجمولة أربعة معايير يم ن إيجازها  ما يلؤ:
)الهةد،، 1111.معيرر المراجعة الداخميةة رقة  أ

 السمطة، المس ولية(: 

يجب أن ي ون الهدف والسلطة والمسئولية لنشاط     
 charterالمراجعططة الدايليططة محططدد رسططمياك فططؤ ميرططاق 

المراجعة الدايلية والذ  يت طون مطن تعريطف المراجعطة 
الدايليططة والحوالططد اايالريططة والمعططايير المنظمططة لهططا  

للطططؤ المطططدير التن يطططذ  للمراجعطططة أن ي حطططص  ويجطططب
بشطططط ل دور  هططططذا الميرططططاق ويحدمطططط  لططططددارة العليططططا أو 

يجططب أن يططتم تحديططد و لليطط    لمجلططس اتدارة للموافحططة
حدمها المراج  الدايلؤ وما إذا طبيعة اليدمات التؤ ي

  انت يدمات ت  يدية أم يدمات استشارية. 
.معيةةةةةةةةةةةةرر المراجعةةةةةةةةةةةةة الداخميةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةة   

 )الموضوعية واالستقاللية(:1111
يجططب أن ي ططون نشططاط المراجعططة الططدايلؤ مسططتحل     

وأن ي ططططططون المراجطططططط  الططططططدايلؤ موضططططططولؤ فططططططؤ أداع 
ر مطن ستحالل المراجعة الدايليطة تعنطؤ التحطر ا  لمل   و 

الظطططروف التطططؤ تهطططدد رطططدرتها للطططج الحيطططام بمسطططئوليتها 
سطططتحاللية الالزمطططة بطريحطططة فيطططر متحيطططزة  ولتححيطططق ات

للحيطططام بمسطططئوليات المراجعطططة الدايليطططة فإنططط  يجطططب أن 
تيططال مباشطططر وفيططر محيطططد بططين المطططدير إي ططون هنطططاك 

التن يططططذ  للمراجعططططة واتدارة العليططططا أو مجلططططس اتدارة 
يطالل لالرطة التحريطر الرنائيطة   ويم ن تححيق ذلك من

 م هوم الموضولية واالستحاللية  ما يلؤ: وي رق بين
هؤ سلوك ذهنؤ فيطر متحيطز تسطم   الموضوعية -

رتباططططات( للمراجططط  الطططدايلؤ أن يطططؤد  التعارطططدات  ات
ب سطططلوب يعتحطططد مطططن ياللططط  أنططط  يبطططذل العنايطططة المهنيطططة 

 الالزمة وال يحدم أ  تنازالت. 
: سةةةةتقالل الكيةةةةرح التنظيمةةةةي(إ)اإلسةةةةتقاللية  -

حيث يجب أن يحدم مدير إدارة المراجعة الدايلية 
تحريطططرق إلطططج مسطططتوا معطططين دايطططل الشطططر ة والطططذ  
يسططططططم  لنشططططططاط المراجعططططططة الدايليططططططة مططططططن الحيططططططام 
بوظائ هطططططا   مطططططا يجطططططب للطططططج المطططططدير التن يطططططذ  
للمراجعطططة أن يو طططد للمجلطططس أن نشطططاط المراجعطططة 
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تبطططط  اتدارة العليططططا(  الدايليططططة مسططططتحل تنظيميططططاك  ي
يجططططططب ة ولت عيطططططل إسططططططتحاللية المراجعططططططة الدايليططططططة

اتلتطزام بعططدم التطديل فططؤ نشطاط المراجطط  الططدايلؤ 
مطططن ربطططل أ  جهطططة بالشطططر ة  أن ي طططون المراجططط  
الططدايلؤ موضططولؤ  لططيس لديطط  أ  نوايططا للتحيططز  

هتمام بالميال   ال يحوم يتجنب التعارض فؤ ات
انشططططططة التطططططؤ سطططططبق المراجططططط  الطططططدايلؤ بتحيطططططيم ا

 واشترك فؤ تن يذها.
)الكفرءة 1211.معيرر المراجعة الداخمية رق  جة

 وبذل العنرية المهنية(: 
يجطططططب أن يطططططتم أداع نشطططططاط المراجعطططططة الدايليطططططة   

ب  اعة وبعناية مهنيطة  ورطد أ طد المعيطار للطج ضطرورة 
توافر المعرفة  اليبرات  وال  اعة المهنية وذلطك اداع 

المراجططططط   مسطططططئوليات المراجططططط  الطططططدايلؤ  وأن يسطططططعج
للحيطططول للطططج ال  طططاعة المهنيطططة  وأن ي طططون  الطططدايلؤ

وجيططططا المعلومطططططات للططططج معرفططططة تامططططة بميططططاطر ت نول
والررابططة لليهططا  وأن يبططذل العنايططة المهنيططة ال افيططة فططؤ 
التعطططططرف للطططططج العديطططططد مطططططن اامطططططور أهمهطططططاة طبيعطططططة 
دارة اليططططططر...  وأييطططططراك  العمطططططل  فعاليطططططة الحو مطططططة وا 
يَحِسطططططن مطططططن معرفتططططط  ومهاراتططططط  اايطططططرا مطططططن يطططططالل 

 التطوير المهنؤ المستمر.
أكيةةد )ت1311.معيةةرر المراجعةةة الداخميةةة رقةة  د

 الجودة وبرامج التحسيح(:
يجططب للططج المططدير التن يططذ  للمراجعططة الدايليططة       

أن يطور ويحافظ للج جودة الت  يد وبرامج التحسطين 
والتططططؤ تشططططمل جميطططط  الموضططططولات اليايططططة بنشططططاط 
المراجعة الدايلية والمتابعطة المسطتمرة ل عاليتهطا  حيطث 

ة دايليطة تشمل هذق البرامج تحييم دور  للجودة  متابعط
مستمرة   ما يجب أن يتم تيميم هذق البرامج لتسم  
لنشطططططاط المراجعطططططة الدايليطططططة بإضطططططافة ريمطططططة وتحسطططططين 

  وتططوفير ت  يططد بطط ن نشططاط المراجعططة الشططر ةلمليططات 
 .الدايلية ملتزم بالمعايير وبالحوالد اايالرية

 Performance: معةةةةةةةةةةةةريير ااداء: 2/1/2

Standards  
بويطططططف طبيعطططططة يطططططدمات وهطططططؤ معطططططايير تتعلطططططق 

المراجططط  الطططدايلؤ  وتحططططدد م طططاهيم الجططططودة التطططؤ يططططتم 
للطططج أساسطططها ريطططاس ااداع  وتشطططمل هطططذق المجمولطططة 

 توجز  ما يلؤ: رالرة معايير
     2111.معيةةةةةةةرر المراجعةةةةةةةة الداخميةةةةةةةة رقةةةةةةة  أ

 )إدارة نشرط المراجعة الداخمية(
المططدير التن يططذ  للمراجعططة الدايليططة أن  جيجططب للطط   

يدير نشاط المراجعة الدايلية ب عالية  والت  د أن هطذق 
اانشطططة تضططيف ريمططة لشططر ات االمططال   مططا يجططب 
أن تسططاهم نتطططائج لمططل نشطططاط المراجعططة الدايليطططة فطططؤ 
تححططططق الهططططدف والمسططططئوليات التططططؤ يتضططططمنها ميرططططاق 

جعين المراجعططططططة الدايليططططططة  ويجططططططب أن ي ططططططون المططططططرا
لتططزام بحوالططد السططلوك اايالرططؤ الططدايليين رططدوة فططؤ ات

 ومعايير المراجعة الدايلية.
    2111.معيةةةةةةرر المراجعةةةةةةة الداخميةةةةةةة رقةةةةةة   

 )طبيعة خدمة المراجعة الداخمية(: 
يجب أن يحيطيم ويسطاهم نشطاط المراجعطة الدايليطة      

دارة المياطر ولمليات الررابطة  فؤ تحسين الحو مة وا 
م أسططططلوب منهجططططؤ ومنضططططبط  ويشططططمل هططططذا سططططتيداإب

 للج العديد من المتطلبات ااساسية أهمها:  المعيار
يجططب أن يشططير نشططاط المراجعططة الدايليططة إلططج أنطط   -

يتضطططططططمن تحيطططططططيم وتحطططططططديم اترشطططططططادات والتويطططططططيات 
 الالزمة لتطوير لملية الحو مة.

يجططططب أن يحيططططيم نشططططاط المراجعططططة الدايليططططة لمليططططة  -
يططططل ااهططططداف اايالريطططططة ذات تيططططميم وتن يططططذ وت ع

اليططلة للشططر ة وبرامجهططا وأنشطططتها   مططا يجططب أن 
   يحيططططيم مططططا إذا  ططططان حو مططططة ت نولوجيططططا المعلومططططات
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فططططؤ الشططططر ة تططططدلم إسططططتراتيجيات وأهططططداف الشططططر ة 
 ااساسية.

تحييم نشاط المراجعة الدايلية فعطال ي ون يجب أن  -
الميططططططاطر.  ويسططططططاهم فططططططؤ تحسططططططين لمليططططططات إدارة

للمسططططططتوا المالئططططططم  وتم ططططططين المططططططوظ ين  واتدارة  
 ومجلس اتدارة من الحيام بمسؤولياتهم.

{ 2211.معيرر المراجعةةةةةةة الداخميةةةةةةة رقةةةةةة  جةةةةةةة
 :}تخطيط االرتبرط )التعرقد(

يجطططب للطططج المراجططط  الطططدايلؤ أن يططططور ويورطططق      
رتبططاط أو تعارططد  والتططؤ تتضططمن أهططداف إاليطططة ل ططل 

رتبطاط   مطا يجطب ات ومجال وورت وتييطيص مطوارد
لتبططططارق لنططططد إللططططج المراجطططط  الططططدايلؤ أن ي يططططذ فططططؤ 

رتبططاط  ططل مططنة أهططداف النشططاط  أ  إالتيطططيط اداع 
 المياطر الجوهرية    اعة وفعالية إدارة اليطر.

يطططططرا الباحطططططث أن تطططططوافر معطططططايير تطططططنظم مهنطططططة و     
الططططذ   دورالطططط ي عططططل ويرحططططل أهميططططة  المراجطططط  الططططدايلؤ

ويجعطططل لمليطططة لمطططال المعايطططرة  فطططؤ بيئطططة اا يؤديططط 
مططططن إلتمططططاد المراجطططط  اليططططارجؤ للططططج نتططططائج ألمالطططط  

  ؤ لمليططة المراجعططةال فنططج لنهططا فطط المسططلمات التططؤ
ومططططططن رططططططم فططططططإن السططططططؤال الططططططذ  يطططططططرح ن سطططططط   هططططططل 
اتيطططدارات المهنيطططة فططططؤ مجطططال المراجعطططة اليارجيططططة 

وظي طططططة أيطططططذت فطططططؤ إلتبارهطططططا مظطططططاهر التططططططور فطططططؤ 
المراجعططططططة الدايليططططططة أم ال؟  وللويططططططول إلططططططج إجابططططططة 
منهجيططة لهططذا السططؤال  يططرا الباحططث ضططرورة التعططرف 

 بططين عالرططةلل المهنيططة المنظمططات إيططداراتللططج أهططم 
 تططور مط  توافحهطا ومطدا واليارجؤ  الدايلؤ المراج 

 يلؤ:  ما وذلك الدايلية المراجعة دور
 

 المنظمةةة المهنيةةة اإلصةةدارا  أهةة : 2/2
 الداخميةة المراجعة وظيفة بيح لمعالقة

 والمراجع الخررجي
 المهنيططططططة اتيططططططدارات تعططططططدد مططططططن الططططططرفم للططططططج     

 والمراجطططط  اليططططارجؤ المراجطططط  بططططين للعالرططططة المنظمططططة
 أرططططدمها تعططططد اامري يططططة اتيططططدارات أن إال الططططدايلؤ 

 الطططذ  وتحطططديراك اامر تنظيمطططاك  وأ ررهطططا اتططططالق للطططج
 النحططو للططج معالمهططا أهططم إيضططاح فططؤ البططدع يسططتدلؤ
 التالؤ:

 تحكةةةة  التةةةةي اامريكيةةةةة اإلصةةةةدارا  أهةةةة  (أ
 والخررجية. الداخمية المراجعة بيح العالقة

 (,No. SAS 9ررطم  المراجعطة معطايير رائمة تعد    
 الحططانونين للمحاسططبين اامري ططؤ المعهططد لططن واليططادرة

 1975 AICPA,)44 المراجعطة وظي طة  ت رير بعنوان 
 المستحل  اليارجؤ المراج  لمل نطاق للج الدايلية

 ر طططزت حيطططث اتططططالق  للطططج اتيطططدارات هطططذق أرطططدم
نبغةي التةي ي عتبةررا واإل العوامةل للطج الحائمطة هطذق

 عنةد في إعتبةرر  أح يأخذهرعمى المراجع الخررجي 
 لتحديةد الداخميةة، المراجعةة وأعمةرل وظيفةة تقيةي 

، وفيمةر يمةي أهة  هةذ  أعمرلهةر عمةى اإلعتمةرد دىمة
 االعتبررا :

وتعنطططططططؤ تطططططططوفر  :(Competence)لكفةةةةةةةرءة ا -
فطططططططؤ  والمهطططططططارات المطلوبططططططة المططططططؤهالت واليبططططططرات

 لمليطات  افطة اداع المطراجعين الطدايليين  والالزمطة
 المهنططططؤ ااداع معططططايير مطططط  ينسططططجم بمططططا المراجعططططة
جراعاتهطا  وأسطاليبها الدايليطة للمراجعطة  والتطدريب وا 
 اتشطراف و طذلك الطدايليين  للمطراجعين المسطتمر
 لعمليطة التيططيط يطتم بحيطث مسطتمر بشط ل للطيهم

                                                             
11 the American Institute of Certified Public Ac-

countants (AICPA) 
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 ومتابعطة سطليم  مراجعطة برنطامج ووضط  المراجعطة
 تطم رد المراجعة ألمال أن ويؤ د يضمن بما تن يذق
 سليم. بإشراف تن يذها

وتحططططططططططططططاس  (:Objectivityالموضةةةةةةةةةةةةةةوعية ) -
التنظيمطططؤ لحسطططم المراجعطططة الدايليطططة فطططؤ بالمسطططتوا 

 إلي  ترف  الذ  التنظيمؤ للشر ة  والمستوا الهي ل
 تويطيات  مطن التحطارير لليط  تحتطو  ومطا التحطارير 
 أن بحيطث المحايطد  المسطتحل العمطل للطج والمحطدرة
  ططب يلتزم مستحل ف ر  تجاقإ الدايلؤ للمراج  يتوفر
 يتضط  وب سطلوب المراجعطة  لعمليطات أدائط  حطال
 أ  ربولط  لطدم حيطث مطن المراج  وجدية أمانة مع 

  طون رطد وأنط  أدائط  مطنهج أو لملط  للطج مسطاومات
 وبطدون بحريطة بمراجعتط  رطام لمطا وأح امط  رأيط 

 تحيز.
 Work) الةةةداخمييح المةةةراجعيح عمةةةلنطةةةر   -

Performed):  حيططططططث مالئمططططططة مجططططططال العمططططططل
 بطرامج و  ايطة المراجط  الطدايلؤ لمؤهالتط  ويبراتط  

 للنتطائج التحطارير ومطابحطة العمطل  وأوراق المراجعطة 
 هطذق النتطائج مالئمطة ومطدا إليهطا  التويطل تطم التطؤ
 فطؤ بواسططتهم المسطتيدم المنططق تتبط  حيطث مطن

 استنتاجاتهم. إلج الويول
المعايطرة بشط ل  االمطال ونتيجطة تططور بيئطة      
 وزيطادة الدايليطة بشط ل يطاص  المراجعطة ومهنطةلام 

 المحاسططططططططبين مجمطططططططط  مططططططططن اامططططططططر رتضططططططططجإأهميتها 
 9ررطم المعيطار فطؤ النظطر إلطادة اامطري يين الحطانونيين

 No.9 SAS, )  65 ررطم بالمعيطار إحاللط تم  والذ 
 SAS,No.65) لتبطططططططططاراتإ  بعنطططططططططوان 4994لطططططططططام 

 لنططططد الدايليططططة المراجعططططة لوظي ططططة اليططططارجؤ المراجطططط 
 إرشطادات تطوفير بهطدف وذلطك  الماليطة  الحوائم مراجعة
 الدايليطة المراجعطة تط رير  ي يطة لطن اليارجؤ للمراج 
  اليارجيططططة المراجعطططة ونططططاق وتوريططططت طبيعيطططة للطططج

وفيمر يتعم  بمحددا  جودة إدارة المراجعة الداخمية 
 :هي محددا  ثالث عمىركز هذا المعيرر 

ويطططططتم رياسطططططها  كفةةةةرءة المةةةةةراجعيح الةةةةةداخميح: -
المطططططططراجعين  بمتوسطططططططط سطططططططنوات اليبطططططططرة  ونسطططططططبة

 الدايليين اليبراع فؤ رسم المراجعة الدايلية.
: اسةةتقالل وموضةةوعية قسةة  المراجعةةة الداخميةةة -

ويططططططتم رياسططططططها بمورطططططط  رسططططططم المراجعططططططة الدايليططططططة 
بالهي ل التنظيمؤ للشر ة  والجهطة التطؤ يحطدم لهطا 

 تحرير المراجعة الدايلية.
ويحطططاس بطططالزمن الطططذ   طبيعةةةة العمةةةل المةةةددى: -

المراجعططة الدايليططة فططؤ مسططالدة المراجعططة تحضططي  
اليارجية  والورت الطذ  يحضطي  المراجط  الطدايلؤ 

 فؤ أداع المهام.
 5ررطططم المراجعطططة معطططايير رائمطططة تمرطططل وأييطططراك       
 No.5 AS,) -الهيئططة لططن2007 لططام اليططادرة 

 العامططططة للشططططر ات المراجعططططة مهنططططة للططططج المشططططرفة
 PCAOB)  الدايلية الررابة هي ل مراجعة بعنوان 

 مراجعطططة مططط  ت طططاملؤ  مطططديل الماليطططة التحطططارير لطططن
 اليارجؤ للمراج  المرشدة التعليمات المالية  الحوائم
 الدايليططططططة الررابطططططة لهي ططططططل وتحييمططططط  مراجعتطططططط  لنطططططد

 الدايليطة المراجعطة تط رير نتطائج وما العامة للشر ات
 اليطططارجؤ والمراجططط  المراجعطططة لجنطططة مطططن  طططل للطططج

 2010 Schneider,.)        
 لمعالقةة المنظمةة الدوليةة اإلصدارا  أه  ( 

 والخررجية الداخمية المراجعة بيح
   يوليطو فطؤ المراجعطة لمهنطة الدوليطة اللجنطة رامطت    

 (10) ررم الدولؤ للمراجعة اترشاد بإيدار  1982
 والذ  "الدايلؤ المراج  لمل من ست ادةات " بعنوان 

 يحوم أن اليارجؤ المراج  للج يجب" أن  للج نص
 بتحيطيم– ين طذها التطؤ المراجعطة لمليطة مطن  جطزع-

 أنهطا بط  يعتحطد الطذ  بالحطدر الدايليطة مهمطة المراجعطة
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 ونططاق وتوريطت طبيعطة تحديطد فطؤ مناسطبة سطت ون
 ورطد أشطار بط   اليايطة واتجطراعات اتلتطزام إجراعات

 المراجطططط  ألمططططال مططططن ال ريططططر أن إلططططج هططططذا اتيططططدار
 تحديطد فطؤ اليطارجؤ للمراجط  م يطدة ت طون رطد الدايلؤ
 المراجعة مهمة وأن إجراعات   ونطاق وتوريت طبيعة

 فطؤ تي طيض وجطود تبطرر وال عالطة المناسطبة الدايليطة
 ال ول نهطا اليطارجؤ  المراجط  ين طذها التطؤ اتجطراعات
 لمهمطة اليطارجؤ المراجط  تحطويم أنو   إزالتهطا تسطتطي 
 التطؤ لالسطت ادة  تحطديرق للج سيؤرر الدايلية المراجعة
 الطدايلؤ  المراجط  لمطل مطن لليهطا يحيطل أن يطرج 
 بهططططططذا ونتائجططططط  تحييمطططططط  يورطططططق أن لليطططططط  يجطططططب  مطططططا

 ينبغططططططؤ التططططططؤ أهططططططم المعططططططاييروحططططططددت  الييططططططوص 
 ال  اعة  العمل نطاق  التنظيمؤ الوض فؤة إلتبارها
 الواجبة. المهنية العناية وأييراك   المهنية
 المراجعة لمعايير والتبويب التينيف إلادة وبعد    

 المراجعة  لمهنة الدولية اللجنة بها رامت الدولية التؤ
 وررطم اسطم يحمطل (40  ررطم اترشطاد دليطل أيطب 

 يتعلطق   والطذ 640ررطم للمراجعطة الطدولؤ المعيطار"
الطدايليين فطؤ لمليطة  المطراجعين لمطل مطن باالسطت ادة

بططين متطلبططات  المراجعططة  ونتيجططة للتطططابق شططب  التططام
وبططططين متطلبططططات  640معيططططار المراجعططططة الططططدولؤ ررططططم 

معيطططار المراجعطططة الميطططر  والطططذ  يحمطططل ن طططس الطططررم 
أيضططط   فطططإن الباحطططث ي ت طططؤ بعطططرض إرشطططادات  640

 وذلك  ما يلؤ: 640معيار المراجعة المير  ررم 
 المصةةةةري المراجعةةةةة معيةةةةرر متطمبةةةةر  جةةةةة(
 )دراسة عمل المراجعة الداخمية(  611رق 

 640ررطططططم الميطططططر  المراجعطططططة معيطططططار يطططططوفر       
  ي يطططططة لططططن اليططططارجؤ الحسطططططابات لمراجطططط  إرشططططادات

 فطططؤ منهطططا سططت ادةوات الدايليطططة المراجعططة لمطططل دراسططة
 أنشططططة يايطططة وبيططط ة اليارجيطططة  المراجعطططة لمليطططة

 بالمراجعطططططططة لالرطططططططة لهطططططططا التطططططططؤ الدايليطططططططة المراجعطططططططة

 مراجطططط  منطططط  الرانيططططة المطططادة ألزمططططت حيططططث اليارجيطططة 
 الدايليطة المراجعطة أنشطة بدراسة اليارجؤ الحسابات
 حيطث اليارجيطة  المراجعة لملية للج ت ريرها وتحديد

 لمططل أجططزاع بعططض مططن اليططارجؤ المراجطط  يسططت يد رططد
 ومططدا وتوريططت طبيعططة تحديططد لنططد الدايليططة المراجعططة
 5 ررطططططم المطططططادة أمطططططا اليارجيطططططة. المراجعطططططة إجطططططراعات
 وأهطططدافها  دايليطططةال المراجعطططة لمطططل نططططاق أوضطططحت

 وهي ططل حجطم وفطق وأهطدافها لملهططا نططاق يتنطوع حيطث
 .اتدارة ومتطلبات الشر ة

 الدايليطططططة المراجعططططة بطططططين بالعالرططططة يتعلطططططق وفيمططططا    
 المططططادة وضططططحت فحططططد اليططططارجؤ  الحسططططابات ومراجطططط 
 حيطث منهمطا   طالك  دور بطين المعيطار هذا من السادسة

 تيتلطف رطد والتطؤ الدايليطة المراجعة دور اتدارة تحدد
 اتهتمططططام ي ططططون حططططين فططططؤ لمتطلباتهططططا  وفحططططاك  وتتنططططوع

 يلطططططو بمططططدا اليططططارجؤ الحسططططابات لمراجطططط  الرئيسططططؤ
 أمطططا ومطططؤررة. هامطططة تحري طططات أيطططة مطططن الماليطططة الحطططوائم
 إم انيطة إلطج أشطارت المعيطار  هطذا نمط السطابعة المادة
 جوانطب بعطض ت ون فحد أهدافهما  تححيق سبل تشاب 

 وتوريطططت طبيعطططة تحديطططد فطططؤ م يطططدة الدايليطططة المراجعطططة
 تؤ ططططد وأييططططراك  اليارجيططططة  المراجعططططة إجططططراعات ومططططدا
 مططن جططزع تعتبططر الدايليططة المراجعططة أن الرامنططة  المططادة

 اسطططططططططتحاللها درجططططططططة لططططططططن النظطططططططططر بغططططططططض المنشطططططططط ة
 الحسطططططططططابات مراجططططططططط  مسطططططططططئولية وأن موضطططططططططولتيها و 

 الحططوائم فططؤ المراجعططة رأ  لططن  املططة تعتبططر اليططارجؤ
 المراجعطططططة ألمطططططال مطططططن ا  اسطططططتيدام  وأن الماليطططططة 
 المسئولية. هذق من يحلل ال الدايلية

 عشر الثرلثة وحتى الترسعة مح المواد قدم  كمر   
 المراجعةةة أنشةةطة لةةتفه  الخةةررجي لممراجةةع إرشةردا 
  الترلي: النحو عمى وذل  المبد ي وتقييمهر الداخمية

 الحيطول اليطارجؤ الحسطابات مراجط  للطج يجب -
 الدايليططة المراجعططة أنشطططة لططن  ططاف ت هططم للططج
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 فطططؤ والمطططؤررة الهامطططة التحري طططات ميطططاطر لتحديطططد
 مططن مزيططد وأداع وتيططميم وتحييمهططا الماليططة الحططوائم

 المراجعة. إجراعات
 ال عالططة الدايليططة المراجعططة ألمططال تططؤدا مططا فالبططاك  -

 لمليططططة وتوريططططت طبيعططططة فططططؤ تعططططديل إجططططراع إلططططج
 المراجعططة إجططراعات مططدا مططن واترططالل المراجعططة

 ال ول نطططط  ب دائهططططا اليططططارجؤ المراجطططط  يحططططوم التططططؤ
 بعططد الحططاالت بعططض فططؤ لططكذ ومطط   ليططاك  يحططذفها
 رططرر أن يم ططن الدايليططة المراجعططة أنشطططة دراسططة

 للطططططج تططططط رير لهطططططا ي طططططون لطططططن اانشططططططة هطططططذق أن
 اليارجية. المراجعة إجراعات

 تحييم للج الحيول الحسابات مراج  للج يجب -
 تطططططرتبط لنطططططدما وذلطططططك الدايليطططططة المراجعطططططة لمهطططططام
 الططططذ  اليططططر بتحيطططيم الدايليططططة المراجعطططة أنشططططة

 اليارجؤ. الحسابات مراج  ب  يحوم
 لوظي ططة اليططارجؤ الحسططابات مراجطط  تحيططيم سططيؤرر -

 باسطتيدام المتعلطق ح مط  للطج الدايليطة المراجعة
 لليططر تحيطيم لمل لند الدايلية المراجعة أنشطة

 ومطططططدا وتوريطططططت طبيعطططططة بتعطططططديل يحطططططوم وبالتطططططالؤ
  اتضافية. اليارجية المراجعة إجراعات

 دخةةذي الداخميةةة اجعةةةالمر  وظيفةةة وتقيةةي  ولفهةة  -
 قبةةل مةةح الترليةةة الهرمةةة المعةةريير اإلعتبةةرر فةةي

 الخررجي: الحسربر  مراجع
 المراجعطططة وأنشططططة مورططط  :التنظيمةةةي الوضةةةع ( أ 

 هطذا وتط رير للمنش ة التنظيمؤ الهي ل فؤ الدايلية
 تحططططوم المراليططططة  الحالططططة وفططططؤ موضططططوليتها  للططططج

 اللطططج التحطططارير برفططط  الدايليطططة المراجعطططة أنشططططة
 ألمططططال أيططططة بطططط داع تحططططوم وال اتدارة مططططن مسططططتوا
 محطاذير أو ريطود أية دراسة ويجب أيرا  تن يذية

 الدايليطططة المراجعطططة ألمطططال جللططط اتدارة ت رضطططها
 أن يجططب الييططوص وجطط  وللططج شططديدة  بعنايططة

 لالتيطططال  املطططة بحريطططة الطططدايلؤ المراجططط  يتمتططط 
 اليارجؤ. الحسابات بمراج 

 الم ل ططة المهططام ومططدا طبيعططة العمةةل: نطةةر  ( ب 
 مراجططططططططط  وي طططططططططون الدايليطططططططططة  المراجعطططططططططة بهطططططططططا

 إذا ما لدراسة بحاجة أيضاك  اليارجؤ الحسابات
 المراجعططططططة لتويططططططيات تسططططططتجيب اتدارة  انطططططت
 ذلك. توريق و ي ية الدايلية

 المراجعطة ألمطال  انت إذا ما :الفنية الكفرءة  جط(
 تحنيططططاك  تططططدريباك  تلحططططوا أشططططياص بهططططا يحططططوم الدايليططططة
 دايليطين   مطراجعين للعمطل ال  اعة ولديهم مناسباك 
 سطططبيل للططج-اليططارجؤ الحسطططابات مراجطط  ويم ططن
 وتططططططططدريب التعططططططططين سياسططططططططات فحططططططططص -المرططططططططال

 الدايليططططة المراجعططططة ب لمططططال الحططططائمين المططططوظ ين
 المهنية. ومؤهالتهم ويبرتهم

  طططان إذا مطططا :الواجبةةةة المهنيةةةة العنريةةةة  د(
 والتوريططططططق وال حططططططص واتشططططططراف التيطططططططيط
 ويجب مناسبة بيورة يتم المراجعة المال
 وبطططرامج للمراجعطططة أدلطططة وجطططود مطططدا دراسطططة
 العمل. وأوراق للعمل

 والتنسططيق االتيطال لمليططة توريطتب يتعلططق فيمطاو     
 أشطططارت اليطططارجؤ والمراجططط  الطططدايلؤ المراجططط  بطططين

 التيطططيط أن  لنططد إلططج المعيططار مططن44 ررططم المططادة
 مراجطط  ي ططون الدايليططة  المراجعططة ألمططال السططتيدام

 اليطططططططططة لدراسططططططططة بحاجططططططططة اليططططططططارجؤ الحسططططططططابات
 لل تطططططططرة الدايليطططططططة المراجعطططططططة المطططططططال الموضطططططططولة
 ولندما المستطاع  ردر مب رة مرحلة فؤ ومنارشتها

 تحديططططد فططططؤ دوراك  الدايليططططة المراجعططططة ألمططططال تلعططططب
 بهطططا يحطططوم التطططؤ اتجطططراعات ومطططدا وتوريطططت طبيعيطططة
 الم ضططططل مططططن ي ططططون اليططططارجؤ الحسططططابات مراجطططط 
 ومطدا العمطل  هطذا مرل توريت للج مسبحاك  الموافحة
 ااهميطططططططة ومسططططططتويات المراجعططططططة  ألمططططططال تغطيططططططة
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 وتوريططق العينطة  اليتيطار محترحططةال والططرق النسطبية 
جططططراعات أداؤق تططططم الططططذ  العمططططل لططططداد ال حططططص وا   وا 

 التحارير.
 أ رططططططر الدايليططططططة بالمراجعططططططة اتتيططططططال وي ططططططون      
 مناسططبة فتططرات للططج اتجتمالططات تعحططد لنططدما فعاليططة
 الحسططططططابات مراجطططططط  وي ططططططون المراجعططططططة  فتططططططرة أرنططططططاع

 ايليططةالد المراجعططة بتحططارير لدحاطططة بحاجططة اليططارجؤ
 وأن لليهطا للحيطول إم انيطة لديط  وي ون اليلة ذات

 مطن الطدايلؤ المراجط  ي تشط ها هامة أمور ب ية ييطر
 الحسطططططططابات مراجططططططط  لمطططططططل للطططططططج تطططططططؤرر أن شططططططط نها

 الحسططابات مراجطط  ييطططر ممارلططة وبيططورة اليططارجؤ 
 هامططططة أمططططور ب يططططة الططططدايلؤ المراجطططط  لططططادة اليططططارجؤ

   ي تش ها. أن يم ن
 عمةةل تقيةةي  عمميةةة مقومةةر   بةةأه يتعمةة  وفيمةةر
 الحسةةةةربر  مراجةةةةع قبةةةةل مةةةةح الداخميةةةةة المراجعةةةةة
 اآلتي: عمى المعيرر أكد فقد الخررجي

 إسططتيدام اليططارجؤ الحسططابات مراجطط  ينططو  لنططدما -
 ينبغطططؤ الطططدايلؤ المراجططط  ألمطططال مطططن محطططدد لمطططل
 بهططططذا تتعلططططق التططططؤ المراجعططططة إجططططراعات تحيططططيم لليطططط 
 افراض . مالعمتها لت  يد العمل

 إجطططراعات ومطططدا وتوريطططت طبيعيطططة تعتمطططد وأييطططراك     
 ألمططططال للططططج أدائهططططا يططططتم التططططؤ اليارجيططططة المراجعططططة
 الحسططابات مراجطط  ح ططم تطط رر ورططد الدايليططة  المراجعططة
 فططؤ والمططؤرر الهططام التحريططف ليطططر بالنسططبة اليططارجؤ

 الدايلية المراجعة وتحييم االمال  بهذق المعنؤ الجزع
 تشططمل أن ويم ططن بهططا  تحططوم التططؤ حططددةالم واالمططال

 فحيططها تططم التططؤ البنططود فحططص اتجططراعات تلططك مرططل
 بنططططود وفحططططص الدايليططططة المراجعططططة ربططططل مططططن بال عططططل
  مطططا الدايليطططة. المراجعطططة إجطططراعات ومالحظطططة ممارلطططة
 بتسطططططططططططجيل اليطططططططططططارجؤ الحسطططططططططططابات مراجططططططططططط  يحطططططططططططوم

 التطؤ الدايليطة المراجعطة ب لمال المتعلحة االستنتاجات

 أداؤهططا تططم التططؤ المراجعططة إجططراعات و ططذلك ييمهططاتح تططم
       الدايلؤ. المراج  لمل للج

 شطهدت  الطذ  التططور أن الباحطث يطرا سطبق ومما    
 المنحضية الحليلة العحود يالل الدايلية المراجعة مهنة

 المراجعططططة مهنططططة فططططؤ ممارططططل تنظيمططططؤ تطططططور وا بهططططا
 وأ الطدولؤ وأ اامري طؤ اليطعيد للطج سواع اليارجية
 اتيططططدارات هططططذق وشططططجعت سططططمحت حيططططث  المحلططططؤ
 لمططططططل للططططططج لتمططططططادات بتوسططططططي  اليططططططارجؤ المراجطططططط 
 اليارجيطة  المراجعطة مهمطة تن يطذ فطؤ الدايلؤ المراج 

 البحث لموضوع التنظيمؤ الجانب للج التعرف وبعد
 فططؤ البحريططة النتططائج أهططم يعططرض الحططادم المبحططث فططإن
 .المجال هذا
إعتمةةةرد المراجةةةع  قةةةرار أهةةة  محةةةددا  :3

 الخررجي عمى عمل المراجع الداخمي 
 اليارجيطططططة والمراجعططططة الدايليطططططة المراجعططططة تعتبططططر
 أن ون مطل واسطعة بينهمطا ومجطاالت التعطاون مت املتان
 حطد إلطج اليارجيطة المراجعطة تعتمطد إذ وتزيطد  تسطتمر
 تيططططعب أو الدايليططططة  فتسططططهل المراجعططططة للططططج  بيططططر
 الررابطة نظطام جطودة بمطدا اليطارجؤ المراجط  مهمطة

 و  طاعة المططراجعين جديطة ومطدا بالشطر ة الدايليطة
   مطا ام ططططالنظ ذلطك تطبيطق للطج السطاهرين الطدايليين

   للمراجعططة  منطط  البططد م مططل اليارجيططة المراجعططة أن
 مططططططن اليططططططارجؤ المراجطططططط  بطططططط  يتمتطططططط  لمططططططا الدايليططططططة 
 تغطيطة شط ن  مطن ذلطك وموضطولية   طل اسطتحاللية

 مطن اتم طان بحطدر والتحليطل المراجعطة  المطال أشطمل
 يححطق توزيعطاك  العمطل العمطل  وتوزيط  وت طرار ازدواجيطة
 ال بيطرة بال ائطدة ويعطود لطام  بشط ل المراجعطة أهطداف
وبالتطالؤ فت عيطل التنسطيق  ل لشطر ات االمطا والنجطاح

والتعاون بين المراج  الدايلؤ واليارجؤ يعود بالعديد 
مططن المنططاف  للططج  ليهمططا ومططن رططم للططج الشططر ة محططل 
المراجعطططططة  نتيجطططططة زيطططططادة  طططططالك مطططططن   طططططاعة وفعاليططططططة 
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 ,Endaya)المراجعططططططة وتي ططططططض أتعططططططاب المراجعططططططة 

2014). 
وانطالرطاك مطن اشططتراك مهنتطؤ المراجعطة الدايليططة       

والمراجعطة اليارجيطة فطؤ العديطد مطن ااهطداف العامطة  
فإن ت عيل التنسطيق والتعطاون بينهمطا يعطود بالعديطد مطن 
المنطاف  لليهمططا ومطن رططم شطر ات االمططال  حيطث يعططد 
هطططططذا الت عيطططططل أحطططططد أهطططططم مسطططططببات تححيطططططق أهطططططدافهما 

ل المراجعططة  ولهططذا وتححيطق يدمططة أفضططل للشططر ة محطط
تشططج  المنظمططات المهنيططة  ططل مططن المراجطط  اليططارجؤ 
والمراجططططط  الطططططدايلؤ للطططططج تططططططوير مسطططططتوا التنسطططططيق 
والتعاون بينهما  نتيجة المناف  التطؤ تعطود للطج جطودة 

(. ويرا الباحطث Endaya, 2014وأتعاب المراجعة  
أن ت عيل التعاون والتنسيق بين رطبؤ مهنة المراجعطة 

حو ميطططططططة هامطططططططة فطططططططؤ بيئطططططططة االمطططططططال  تعتبطططططططر آليطططططططة
 الحطد مطنالمعايرة   ما تسالد شر ات االمال فؤ 
 أضرار التحديات والتغيرات البيئية المتالححة.

ويتطلططططب مطططططن المراجططططط  اليطططططارجؤ أن ي يطططططذ فطططططؤ     
التبططارق العديططد مططن العوامطططل بيططورة متزامنططة  و طططذلك 
مرالطططططاة العالرطططططات المترابططططططة والمتشطططططاب ة بطططططين تلطططططك 

مل والتؤ تؤرر فؤ ذلك الحرار  وتزداد أهمية هذا العوا
فططؤ الورططت الططذ  تسططم  فيطط  معططايير المراجعططة  اامططر

فطططؤ العديطططد مطططن الطططدول للطططج مسطططتوا العطططالم بإم انيطططة 
االلتمطططاد للطططج العمطططل ال علطططؤ الطططذ  تحطططوم بططط  نشطططاط 
المراجعططة الدايليططة أو إسططتيدامهم  مسططالدين لطط  فططؤ 

وافرت رنالططات لططد  لمليططة المراجعططة اليارجيططة  إذا تطط
المراجطططط  اليططططارجؤ وتططططوافرت متطلبططططات فططططؤ ميططططدر 
نشاط المراجعة الدايلية. ومن بين تلك العوامل  نجطد 
العوامططططططل البيئيططططططة المرتبطططططططة بالمتطلبططططططات التشططططططريعية 
والتنظيميططة ومنهططا معططايير المراجعططة التططؤ تح ططم لمططل 
المراجطططططط  اليططططططارجؤ فططططططؤ االلتمططططططاد للططططططج المراجعططططططة 

 مبرراك لهذا اتلتماد  للج اارطل فطؤالدايلية  وت ون 

حالطططة فشطططل لمليطططة المراجعطططة اليارجيطططة  فضطططالك لطططن 
 ,.Bame-Aldred et al) معايير المراجعة الدايلية

  وفيمطططططططا يلطططططططؤ مزيطططططططد مطططططططن اتيضطططططططاح لهطططططططذق (2013
  المحددات.

تقيةةةةي  المراجةةةةع الخةةةةررجي لمةةةةدى إلتةةةةزا  أ. 
المراجةةةةةةةع الةةةةةةةداخمي بمعةةةةةةةريير المراجعةةةةةةةة 

 الداخمية.
نططططال موضططططوع تحيططططيم المراجطططط  اليططططارجؤ لمططططدا       

إلتطططزام المراجطططط  الطططدايلؤ بمعططططايير المراجعطططة الدايليططططة 
إهتمطام معهطد المطراجعين الطدايليين  حيطث رطام بالعديطد 
مططططن الدراسططططات المسططططحية التططططؤ حاولططططت تحديططططد مططططدا 

بمعططططايير المراجعططططة الدايليططططة اليططططادرة لططططن  اتلتططططزام 
لند ريام المراج  اليارجؤ معهد المراجعين الدايليين 

لتمططاد للطج نشططاط المراجعطة الدايليططة  تيطاذ رطرار اتإب
حيطططث يحطططوم معهطططد المطططراجعين الطططدايليين بعمطططل مسططط  
شطططططامل بيطططططورة دوريطططططة ايطططططذ ااراع والتعطططططرف للطططططج 
الممارسات ال علية لنشطاط المراجعطة الدايليطة  ويشطمل 
هططططذا المسطططط  الممارسططططين لنشططططاط المراجعططططة الدايليططططة  

 ات التؤ تحطدم نشطاط المراجعطة الدايليطة  و طذلك الشر 
اا ططاديميين  للتعططرف للططج طبيعططة ومجططال اليططدمات 
الت  يديططططة واتستشططططارية التططططؤ يوفرهططططا ميططططدر نشططططاط 

 ,IIA)المراجعطة الدايليططة  وذلططك للططج أسططاس دولططؤ 
2011)  . 
حيطططث يعطططد اتلتطططزام بمعطططايير المراجعطططة الدايليطططة       

ؤ ينبغطططططؤ للطططططج المراجططططط  أحطططططد الجوانطططططب الهامطططططة التططططط
تيطططططاذ رطططططرار إاليطططططارجؤ أيطططططذها فطططططؤ االلتبطططططار لنطططططد 

وفطططؤ هطططذا  لتمطططاد للطططج نشطططاط المراجعطططة الدايليطططة ات
رالدة أن  (Burnaby, et al., 2009)الش ن وجدت 

البيانطططططات التطططططؤ وفرهطططططا اتططططططار العطططططام للمعرفطططططة لعطططططام 
%( يسطططططططتيدمون المعطططططططايير 60  وجطططططططدت أن  2006

واترشادات المهنية للمراجعطة الدايليطة بيطورة  افيطة  
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% مططططن الططططردود توضطططط  لططططدم 40أمططططا حططططوالؤ نسططططبة 
اتلتططزام التططام ب ططل معططايير المراجعططة الدايليططة  وأرجطط  

ام بالمعططايير إلططج لططدم المسططتجوبين أسططباب لططدم اتلتططز 
  اية الهي ل الوظي ؤ للمراجعة الدايلية  إلتحاد إدارة 
الشر ة أن أنشطة المراجعة الدايلية ال تضيف ريمة  
لطططدم تطططوافر الورطططت الطططالزم لدلتطططزام بمعطططايير المراجعطططة 
الدايليطططة  أو أن اتلتطططزام بالمعطططايير مسطططتهلك للورطططت  

ام بالمعطططايير  لطططدم تطططدليم إدارة الشطططر ة اهميطططة اتلتطططز 
 فططؤتطبيططق التعليمططات الح وميططة أو المعططايير المحليططة 

 البلد المحلؤ للشر ة.
 (Burnaby, et al., 2009)رامطت دراسطة  مطا     

ب حططططص مططططدا إسططططتيدام واتلتططططزام بمعططططايير المراجعططططة 
الدايلية فؤ  ل من بلجي ا  إيطاليا  هولندا  إنجلتطرا  

ة  ووجطدت الدراسططة إيرلنطدا والواليططات المتحطدة اامري يطط
ايتالفططططات جوهريططططة بططططين تلططططك الططططدول فططططؤ اسططططتيدمها 
للمعايير بيورة  ليطة أو جزئيطة  حيطث تراوحطت نسطبة 

% فططططططططؤ هولنططططططططدا  72.4اسططططططططتيدام المعططططططططايير بططططططططين 
% فططؤ بلجي ططا  أمططا فيمططا يتعلططق بططاتلتزام التططام 87.4و

% فطؤ إيطاليطا  54.7بالمعايير فتراوحت النسطبة بطين 
 ططذلك توجططد ايتالفططات جوهريططة % فططؤ أمري ططا  64.3

بين تلك الدول فيما يتعلطق بمسطتوا الرضطا لطن   ايطة 
اترشططططططادات المتعلحططططططة بمعططططططايير المراجعططططططة الدايليططططططة  
وأرجعططت الدراسططة أسططباب لططدم اسططتيدام المعططايير إلططج 

 معظم ااسباب السابق ذ رها.
 Leung, et) دراسططة وفطؤ ن طس السططياق رامطت    

al.,2004)  بمراجعة مدا اتلتطزام بمعطايير المراجعطة
الدايليطططططة فطططططؤ يمطططططس دول هطططططؤ اسطططططتراليا  اليطططططين  
اليابططان  نيوزلنططدا و تططايوان  ووجططدت الدراسططة أن هططذق 
الطدول تسططتيدم المعطايير بدرجططة مرت عطة  و انططت أ بططر 

(  %60.8نسطططططططبة إلتطططططططزام بالمعطططططططايير فطططططططؤ اسطططططططتراليا  
اجعطططططة وتنولطططططت أسطططططباب لطططططدم االلتطططططزام بمعطططططايير المر 

الدايليططة بططين الت ططاليف والططنحص فططؤ الهي ططل الططوظي ؤ 
 للمراجعة الدايلية   سباب رئيسية لعدم االلتزام.

 ومما سبق ييلص الباحث إلطج أن لامطل الحابليطة    
 يؤرر للطج تحطدير المراجعة الدايلية  بمعايير  لدلتزام

 المراجططط  اليطططارجؤ ايططططار المراجعطططة بيططط ة لامطططة 
 يططططر الررابطططة  وبالتطططالؤ رطططرار وبيططط ة يايطططة تحطططدير

المراجططططط  اليطططططارجؤ بااللتمطططططاد للطططططج ميطططططدر نشطططططاط 
المراجعططة الدايليططة  ومطط  بحططاع العوامططل اايططرا للططج 
حالهططططططا   لمططططططا زاد إلتططططططزام ميططططططدر نشططططططاط المراجعططططططة 
الدايليططططة بالمعططططايير والتعليمططططات المرتبطططططة بالمراجعططططة 
الدايليططططة   لمططططا زاد إلتمططططاد المراجطططط  اليططططارجؤ للططططج 

ام التططططططؤ يحططططططوم بهططططططا ميططططططدر نشططططططاط المراجعططططططة المهطططططط
الدايلية  مما ي ون ل  أرراك للج   اعة وفعالية وت ل ة 
لملية المراجعة   ل  أ  أن  يتم تحدير يطر الررابطة 

 لند مستويات مني ضة.
العوامةةةةل التنظيميةةةةة المةةةةدثرة فةةةةي مةةةةدى  . 

إعتمةةةرد المراجةةةةع الخةةةةررجي عمةةةةى عمةةةةل 
 المراجعة الداخمية. 

واتسطططططاراك مططططط  مطططططدا اتلتطططططزام بمعطططططايير المراجعطططططة     
الدايليططة   حططد العوامططل البيئيططة التططؤ تططؤرر فططؤ تحططدير 
المراجططططط  اليطططططارجؤ لاللتمطططططاد للطططططج ميرجطططططات رسطططططم 
المراجعططططة الدايليططططة  يتضطططط  وجططططود مسططططار آيططططر مططططن 
الدراسطططات اا اديميطططة حاولطططت التر يطططز للطططج العوامطططل 

وتطؤرر فطؤ رطرار  التنظيمية التؤ ترتبط بوحدة االمطال
إلتمطططططاد المراجططططط  اليطططططارجؤ للطططططج نشطططططاط المراجعطططططة 
الدايليطططة. إال أن الدراسططططات المحاسطططبية التططططؤ تناولططططت 
العوامطططططل التنظيميطططططة التطططططؤ تطططططؤرر فطططططؤ فالليطططططة نشطططططاط 
المراجعة الدايلية  وفطؤ ن طس الورطت تطؤرر للطج رطرار 
اتلتمططاد للمراجطط  اليططارجؤ  مرططل العنايططر المحططددة 

 ات ولالرتهطططا بنشطططاط المراجعطططة لهي طططل حو مطططة الشطططر 
الدايليططة  تتسططم بالنططدرة للططج المسططتوا العططالمؤ بيطط ة 
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لامططة  وللططج المسططتوا المحلططؤ بيطط ة يايططة. وأحططد 
( Gramling et al., 2004هذق الدراسات  دراسة  

التططؤ ر ططزت للططج العوامططل التططؤ تططرتبط بالعميططل والتططؤ 
تططؤرر فططؤ البيئططة التططؤ ي يططذها المراجطط  اليططارجؤ فططؤ 

اللتبطططططار لنطططططد إتيطططططاذ رطططططرار اتلتمطططططاد للطططططج نشطططططاط ا
المراجعططططة الدايليططططة  بيطططط ة يايططططة العوامططططل البيئيططططة 
المرتبطططة بنظططام الحو مططة المطبططق فططؤ الشططر ة ومنهططا 
فاللية لجنة المراجعطة  ييطائص إدارة الشطر ة محطل 
المراجعططة  الحجططم ال عططال للهي ططل التنظيمططؤ للمراجعططة 

رسطم المراجعطة الدايليطة الدايلية  الرسالة التؤ يتبناهطا 
ورفبططططة إدارة الشططططر ة فططططؤ التمططططاد المراجطططط  اليططططارجؤ 

 للج وظي ة المراجعة الدايلية من لدم .
ويت ططططق الباحطططططث مططططط  مطططططا تويطططططلت إليططططط  دراسطططططة      

 Wilkin et al., 2016 ب ن وجطود لجنطة المراجعطة )
ذات اليبططرات فططؤ مجططال المحاسططبة والمراجعططة ونظططم 

اك للج ررار المراج  اليطارجؤ المعلومات  رد تترك أرر 
باتلتمططططاد للططططج نشططططاط المراجعططططة الدايليططططة  محارنططططة 
بمحططددات جطططودة المراجعطططة الدايليطططة  وهطططذا مطططا أ طططدت 

 Desai, et)للي  النتيجة التطؤ تويطلت لهطا دراسطة 
al., 2010)  حيططث رططام بعمططل نمططوذج تحليلططؤ لتحيططيم

المراج  اليارجؤ لنشاط المراجعة الدايلية  ووجطد أن 
هنططططاك ارتبططططاط بططططين العوامططططل المرتبطططططة بجططططودة لجنططططة 
المراجعة وروة نشاط المراجعطة الدايليطة  وهطذق النتطائج 
تحتطططرح ب نططط  حتطططج ولطططو رطططام المراجططط  اليطططارجؤ بتحطططدير 
المحططدرة المهنيططة وموضططولية وجططودة العمططل الططذ  يحططوم 
بطط  ميططدر نشططاط المراجعططة الدايليططة بيططورة إيجابيططة  

نشطاط المراجعطة الدايليطة مط   وال يم ن الت  طد مطن رطوة
وجطططود أدلطططة للطططج ضطططعف لجنطططة المراجعطططة  أو إذا لطططم 
يجد أدلة تتعلق بجودة لجنة المراجعة  وباتتساق مط  

 Krishnamoorthy)هطذق النتطائج  تويطل  طل مطن 
and Maletta, 2012)  إلطج وجطود لالرطة إيجابيطة

رويططططة بططططين زيططططادة اليبططططرة المحاسططططبية الضططططاع لجنططططة 
وتحطططديرات المراجططط  اليطططارجؤ لجطططودة نشطططاط المراجعطططة 

المراجعططة الدايليططة  والتنسططيق بططين المراجطط  اليططارجؤ 
  .والمراجعين الدايليين

فؤ مجطال  وتت ق العديد من الدراسات المحاسبية     
أرططططططر العوامططططططل المططططططؤررة فططططططؤ رططططططرار إلتمططططططاد المراجطططططط  

للطططج لمطططل المراجعطططة الدايليطططة  أنططط  توجطططد  اليطططارجؤ
سططية تططرتبط بطبيعططة وتططؤرر فططؤ رططرار رططالث لوامططل رئي

لتمطاد للطج المراجعطة الدايليطة  المراج  اليطارجؤ بات
والتطططؤ تتمرطططل فطططؤ طبيعطططة الحسطططاب واليططططر المطططتالزم 
المططططرتبط بهططططذا الحسططططاب  نوليططططة المهمططططة التططططؤ يحططططوم 
المراج  اليارجؤ بجم  أدلة بيطددها  موضطولية أو 

يحطوم شييية( وأييراك طبيعة إجراعات المراجعة التطؤ 
المراجط  اليططارجؤ بهططا  ول ططل بعطد مططن اابعططاد الرالرططة 
لططدداك مططن المحططددات التططؤ يجططب أيططذها فططؤ اتلتبططار 
من ربل المراج  اليطارجؤ لنطد تحييمط  لمطدا التمطادق 

 ;Maletta, 1993)للطج لمطل المراجعططة الدايليطة
Schneider, 2009; Desai et al., 2010; 
Schneider, 2010; Suwaidan and Qa-
sim, 2010; Bame-Aldred et al., 2013; 

Desai et al., 2017). 
وفيمططططا يتعلططططق بططططاليطر المططططتالزم  أ ططططدت دراسططططة 

(Glover, et al., 2008)  للطج أن إرت طاع اليططر
المالزم يؤد  إلطج تي طيض إلتمطاد المراجط  اليطارجؤ 
للج نشاط المراجعة الدايلية  وأن هذا اارطر يتعطاظم 

م المراج  اليطارجؤ بجمط  أدلطة باتني اض لندما يحو 
تتعلططططق بااح ططططام الشييطططططية  وليسططططت الموضطططططولية( 

الططططذ  ن تطططط  دراسططططة  اامططططر للمراجعططططة الدايليططططة  وهططططو
(Whittington and Margheim, 1993)  حيطث

 لحرار  جوهرياك  محدداك  المالزم لم ي ن اليطر وجدا أن
محطدداك   انطت النسطبية ااهميطة أن حطين فطؤ اتلتمطاد 
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 الررابطة إجطراعات ايتبطار لنطد اتلتمطاد لحطرار جوهرياك 
 .الدايلية

نشطططاط المراجعطططة  لمطططل أمطططا فيمطططا يتعلطططق بطبيعطططة
 اليططارجيون  المراجعططون لليطط  يعتمططد الططذ  الدايليططة
 المطططططراجعين أن إلطططططج الدراسطططططات هطططططذق بعطططططض أشطططططارت

نشطططططاط المراجعطططططة  لمطططططل للطططططج يعتمطططططدون اليطططططارجيين
 الدايليططططططة الررابططططططةإيتبططططططار  مططططططن  ططططططل فططططططؤ الدايليططططططة

-Whittington and Mar)الت يطيلية  واتيتبارات
gheim, 1993; Gramling, 1999) باتضطافة 

 نشطاط المراجعطة الدايليطة لمطل للطج التمطادهم إلطج
دراسططططططة أمططططططا  .للمراجعططططططة اليارجيططططططة التيطططططططيط لنططططططد

 Munro and Stewart, 2011) تمطت بعطد  التطؤ
المراجطط  طبيعططة لمططل لبحططث ( SOXيططدور رططانون  

ياية فؤ  لتمادق للج المراجعة الدايليةا  اليارجؤ و 
ورطد إيتبارات الررابة أو اتيتبارات الت ييلية  مجال 

أن المراجطططط  اليططططارجؤ يططططرج  يليططططت الدراسططططة إلططططج 
اتلتماد للج المراجعة الدايليطة فطؤ مجطال إيتبطارات 

 الررابة محارنة بااليتبارات الت ييلية.
نوليطططة المهمطططة التطططؤ يحطططوم  وفيمطططا يتعلطططق بططط رر       

المراجططط  اليطططارجؤ بجمططط  أدلططططة بيطططددها للطططج رططططرار 
المراجط  باتلتمططاد للطج المراجعططة الدايليطة  حيططث رططد 
يجم  المراج  اليطارجؤ أدلطة تتعلطق ب ح طام شييطية 
أو موضططولية للمراجعطططة الدايليطططة  رجططط  العديطططد منهطططا 
إلتماد المراج  اليارجؤ بيطورة أ بطر للطج الميطدر 

ؤ فيمطططططا يتعلطططططق بجمططططط  أدلطططططة تطططططرتبط بالمهطططططام اليطططططارج
الشييططططية والموضططططولية محارنططططةك بالميططططدر الططططدايلؤ 
للمراجعططة الدايليططة   مططا أن المراجطط  اليططارجؤ يعتمططد 
للططج  ططال الميططدرين فططؤ المهططام الموضططولية محارنططةك 

 ,Glover) بالمهطام الشييطية. بينمطا يليطت دراسطة
et al., 2008)  إلططج أن المراجطط  اليططارجؤ يتططردد  

فطؤ االلتمطاد للططج  طال الميططدرين للمراجعطة الدايليططة 

وذلك للمهام التؤ تتطلب تحدير شييؤ من المراجط  
الطططدايلؤ ويطططرتبط بهطططا مسطططتوا مرت ططط  مطططن الميطططاطر  
ويم طططن للمراجططط  اليطططارجؤ إسطططتيدام  طططال الميطططدرين 
للمهططططام التططططؤ تتطلططططب تحططططدير شييططططؤ مططططن المراجطططط  

 ؤ ويرتبط بها مستوا مني ض من المياطر.الدايل
 

 المراجعطة ومهطام إجطراعات بطبعض يتعلطق وفيمطا
 للطج المراجط  اليطارجؤ فيهطا يعتمطد أن يم طن التطؤ

أجطراق  الطذ  المسط  حطدد نشطاط المراجعطة الدايليطة 
 Ward and Robertson ,1980) لشر داططططططإح 

فيهطا  يعتمطد أن يم طن التطؤ المراجعطة مهطام مطن مهمطة
 شملهم الذين اليارجيين المراجعين من%50من أ رر

 وهطؤ نشطاط المراجعطة الدايليطة لمطل للطج المسط 
الحسططابات   ال تطابؤ  تحليطل العمطل/الجطداول إلطداد

 النحديطططططة  مراجعطططططة بطططططال روع  جطططططرد الميطططططزون حيطططططر
 الدايليطة الررابطة الميطزون  فحطص تسطعير ال طروع 

 مراجعطةالعمطالع   للطج أريطدة المحاسطبية  التيطديق
الموارططططط   فطططططؤ الميطططططزون الحسطططططابات  حيطططططر أريطططططدة

 اايطططططول للطططططج الت ل طططططة تطططططرا م الرئيسطططططية و مراجعطططططة
باتضافة إلج طبيعة اتلتماد للج  .دايلياك  المينعة

نشاط المراجعة الدايلية  فإن  للج المراج  اليطارجؤ 
للطططططج ميطططططدر المراجعطططططة  أن يحطططططدد مطططططدا اتلتمطططططاد

الدايليططة  والططذ  رططد ي يططذ شطط لين إمططا اتلتمططاد للططج 
العمطططل ال علطططؤ الطططذ  رطططام بططط  الميطططدر  أو إسطططتيدام 
ميدر المراجعة الدايلية  مسطالد للمراجط  اليطارجؤ 
فططؤ أنشطططة المراجعططة اليارجيططة  حيططث تسططم  معططايير 
المراجعططة بإم انيططة اتلتمططاد أو إسططتيدام فريططق لمططل 

 الدايلية.المراجعة 
ويتططط رر مطططدا إسطططتيدام المراجعطططة الدايليطططة مطططن 
ِربل المراجط  اليطارجؤ بالعديطد مطن العوامطل التنظيميطة 
وفيرها  فحد يت رر بالضغط الذ  يتعرض لط  المراجط  
اليططارجؤ مططن جانططب لميططل المراجعططة   ططذلك العوامططل 
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التنظيميططططططة مرططططططل لالرططططططة المراجطططططط  اليططططططارجؤ بططططططإدارة 
فعلطططططج سطططططبيل المرطططططال   الشطططططر ة  ميطططططاطر االمطططططال 

( Munro and Stewart, 2011وجطدت دراسطة  
أن لالرطططة المراجططط  اليطططارجؤ بطططإدارة الشطططر ة و طططذلك 
ميططاطر االمططال يم ططن أن تططؤرر للططج رططرار المراجطط  
اليططططارجؤ باتلتمططططاد للططططج العمططططل الططططذ  أ نجططططز فعططططالك 
للمراجعطططة الدايليطططة   مطططا أن لالرطططات التحريطططر لنشطططاط 

ميططاطر االمططال يم ططن أن تططؤرر المراجعططة الدايليططة و 
فططؤ إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج العمططل ال علططؤ أو 

سططططططتيدام المراجعططططططة الدايليططططططة  مسططططططالدين لطططططط  فططططططؤ إ
 المراجعة اليارجية.   

وفيمططططططا يتعلططططططق برفبططططططة اتدارة بإلتمططططططاد المراجطططططط  
اليارجؤ للج لمل المراجعة الدايلية  وجدت دراسة 

 Felix, et al., 2005أن ضطغط  ( بيطورة لامطة
لميطططل المراجعطططة ال يطططؤرر بيطططورة جوهريطططة فطططؤ رطططرار 
اتلتمططاد  ومطط  ذلططك  لنططدما يحططوم المراجطط  اليططارجؤ 
بتطططططوفير اليطططططدمات التطططططؤ ال تطططططرتبط بالمراجعطططططة لطططططن س 
العميططل  فططإن رططرار المراجطط  اليططارجؤ باتلتمططاد للططج 
نشططططططاط المراجعططططططة الدايليططططططة يتطططططط رر بيططططططورة إيجابيططططططة 

ومرططل هططذق اليططدمات  بالضططغط لليطط  مططن ربططل العميططل
( والتؤ SOXالتؤ ال ترتبط بالمراجعة حرمها رانون  

ترتطططب لليهطططا تي طططيض ضطططغط العميطططل للطططج المراجططط  
اليطططططارجؤ  ومططططط  ذلطططططك مطططططا زال هنطططططاك فطططططرص تحطططططديم 
يدمات ال ترتبط بالمراجعة مرل اليطدمات الضطريبية  
ول طططن هطططل مطططا زالطططت مرطططل هطططذق اليطططدمات تطططؤرر للطططج 

راجط  اليطارجؤ مطن ربطل الضغط الطذ  يتعطرض لط  الم
ومن رم فطإن  اتدارة لدلتماد للج المراجعة الدايلية.

إدارة الشطططططر ات التطططططؤ ترفطططططب فطططططؤ تي طططططيض أتعطططططاب 
المراجعطططططة اليارجيطططططة ينبغطططططؤ أن تعمطططططل للطططططج تعظطططططيم 
إلتمططططططاد المراجطططططط  اليططططططارجؤ للططططططج لمططططططل المراجعططططططة 

 (  Desai et al., 2010الدايلية  

التؤ تناولت وفؤ اتجاق أير للدراسات المحاسبية 
العوامل التنظيمية التؤ تؤرر فؤ رطرار االلتمطاد  ر طز 
الططبعض للططج أهميططة الحجططم ال عططال للهي ططل الططوظي ؤ 
للمراجعططة الدايليططة فططؤ لالرتطط  بلجنططة المراجعططة  وهططذا 

 ,.Anderson, et al) (2010ما أ دت للي  دراسة 
حيطططططث حاولطططططت الطططططربط بطططططين حجطططططم نشطططططاط المراجعطططططة 
الدايليطططة ولجنطططة المراجعطططة  وتويطططلت إلطططج أن حجططططم 
نشططاط المراجعططة الدايليططة يططرتبط بيططورة إيجابيططة ب ططل 
مططططن وجططططود لجنططططة مراجعططططة فعالططططة  اليبططططرة التنظيميططططة 
للمططططططططدير التن يططططططططذ  للمراجعططططططططة الدايليططططططططة  اسططططططططتيدام 

ب ت نولوجيطططططا معحطططططدة فططططططؤ لمليطططططة المراجعطططططة  التططططططدري
المسططططتمر للعططططاملين بحسططططم المراجعططططة الدايليططططة  حجططططم 
الشططططر ة  لططططدد ال ططططروع ااجنبيططططة للشططططر ة  وأن حجططططم 
نشاط المراجعة الدايلية يرتبط بيورة ل سية م   ل 
مططن ارت ططاع ال  ططاعة المهنيططة للعططاملين بحسططم المراجعططة 
سططططناد نشططططاط المراجعططططة الدايليططططة لطططططرف  الدايليططططة  وا 

وا ال  طططططاعة يسطططططم  يطططططارجؤ  حيطططططث أن إرت طططططاع مسطططططت
لنشطططاط المراجعطططة الدايليطططة أن تحطططوم بمهطططام أ بطططر مططط  
تي ططيض حجطططم العمالطططة فططؤ الحسطططم   مطططا أن الميطططدر 
اليططارجؤ لنشططاط المراجعططة الدايليططة أ رططر   ططاعة مطططن 

 الميدر الدايلؤ لنشاط المراجعة الدايلية. 
وفؤ تحييم لرفبة المراج  اليارجؤ لدلتماد للطج     

دايليين  وأرططر ذلططك للططج أسططلوب لمططل المططراجعين الطط
العمل ومعورات تححيطق هطذا التعطاون  يليطت دراسطة 

 Brody, 2012 إلططططج أنطططط  للططططج الططططرفم مططططن تر يططططز )
للططططج زيططططادة إلتمططططاد المراجطططط   (PCAOBهيئططططة ال  

اليطططططارجؤ للطططططج ألمطططططال اايطططططريين  مطططططديل ت طططططاملؤ 
 تحملهططاللمراجعططة ومططن رططم تي ططيض الت ططاليف المتورطط  

مطن رطانون ال  404متطلبطات الحسطم نتيجة التوافق مط 
 SOX  إال إن  يوجد حاجة ل هم أرر هذا اتلتمطاد  )

يايططططة مطططط  وجططططود معورططططات تحلططططل مططططن ت عيططططل هططططذا 
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التعططططططارض بططططططين المراجطططططط  اليططططططارجؤ  التعطططططاون مرططططططلة
وأسطططططططططاليب اتدارة  الرفبطططططططططة فطططططططططؤ تححيطططططططططق ال  طططططططططاعة 
والموضولية فؤ المراجعطة الدايليطة والموازنطة الالزمطة 

ط موازنطططة العميطططل(  ورطططد أسططط رت النتطططائج لذلك ضطططغو 
التجريبيططططة للدراسططططة لطططططن وجططططود تططططط رير معنططططو  للطططططج 
أساليب المراج  اليطارجؤ  إيتبطارات المراجعطة  مطدا 

للططططططج أنشطططططططة  لتمططططططاداليطططططططة( نتيجططططططة أح امطططططط  بات
 .المراجعة الدايلية

وفيمططططا يتعلططططق ب هميططططة الجهططططة الموجطططط  لهططططا تحريططططر     
  حططد المتغيططرات التنظيميطططة نشططاط المراجعططة الدايليطططة 

 Gray)لتمطاد  تحتطرح دراسطة التطؤ تطؤرر فطؤ رطرار ات
and Hunton, 2011)  فطؤ بعطض الحطاالت   أنط

يحططل إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج نشططاط المراجعططة 
الدايليطططة لنطططدما يطططتم التحريطططر إلطططج رئطططيس مجلطططس إدارة 
الشطططططر ة محارنطططططة بطططططالتحرير للجنطططططة المراجعطططططة  بسطططططبب 

فطططططؤ تحطططططدير المراجططططط  اليطططططارجؤ ل  طططططاعة اتيتالفطططططات 
وموضولية رسم المراجعطة الدايليطة فطؤ ظطل لالرطات 
تحرير ميتل ة  هذا من ناحية. ومن ناحية أيرا  رطام 

(Felix et al., 2005)  بدراسة أرر رفبة إدارة الشر ة
للج إلتمطاد المراجط  اليطارجؤ لدلتمطاد للطج المهطام 
التؤ رام بها رسم المراجعة الدايلية  ووجطد أن ضطغط 
العميططل  تططم رياسطط  بالتحططدير الططذاتؤ للمراجطط  اليططارجؤ 
لمططدا تشططجي  المسططتويات العليططا لاللتمططاد للططج لمططل 

يطة فطؤ رطرار المراجعة الدايليطة( ال يطؤرر بيطورة جوهر 
اتلتمطططاد للمراجططط  اليطططارجؤ  ومططط  ذلطططك لنطططدما يحطططوم 
المراجطططط  اليطططططارجؤ بططططط داع يطططططدمات أيطططططرا ال تطططططرتبط 
بعمليططططططة المراجعططططططة  فططططططإن رططططططرار المراجطططططط  اليططططططارجؤ 
باتلتماد للج نشاط المراجعة الدايليطة يتط رر بيطورة 

 إيجابية بضغط العميل.
الجهططة الموجطط  لهططا تحريططر وللططج الططرفم مططن أن       

المراجعططططططططة الدايليططططططططة للططططططططج درجططططططططة مططططططططن ااهميططططططططة 

 Gramling et al., 2004 فطإن ضطعف لجنطة  )
المراجعططططططة ومططططططدير الشططططططر ة رططططططد يرجحهمططططططا المراجطططططط  
اليططططارجؤ وال يعتمططططد للططططج نشططططاط المراجعططططة الدايليططططة 
حتج ولطو اتسطم رسطم المراجعطة الدايليطة بزيطادة الجطودة 

(Desai et al., 2010)  تياف لمل إوذلك بسبب
اجعطططة الدايليطططة بعطططدم مسطططاهمت  فطططؤ زيطططادة فالليطططة المر 

الررابططة والحو مططة التنظيميططة   ططذلك إذا  ططان الضططغط 
اتدار  للج المراجط  اليطارجؤ لدلتمطاد للطج نشطاط 
المراجعة الدايلية أظهطر لطدم فعاليتط   فطإن اتشطارات 
االيجابيططة التططؤ ترسططلها إدارة الشططر ة لططن جططودة رسططم 

تج لنهطا زيططادة فططؤ اتلتمططاد المراجعطة الدايليططة  رططد ينطط
 ;Felix, et al., 2005)للطج المراجعطة الدايليطة 

Gray and Hunton, 2011). 
 سطططططططبيل الت امطططططططل بطططططططين الوضططططططط  التنظيمطططططططؤوفطططططططؤ    

واا ططاديمؤ فططؤ مجططال العالرططة بططين وجهططؤ المراجعططة  
( الطربط بطين Schneider, 2010فحطد هطدفت دراسطة 

المراجعططططة اليارجيططططة المعططططايير المنظمططططة للعالرططططة بططططين 
والمراجعة الدايلية من جهة  وأهم العوامل التؤ تؤرر 

لتمطططاد للطططج نتطططائج للطططج رطططرار المراجططط  اليطططارجؤ بات
ألمططال المراجعطططة الدايليطططة حسطططبما جطططاعت بالدراسطططات 
المحاسبية السابحة من جهطة أيطرا  هطذا ورطد يليطت 
الدراسة إلج العديد من النتائج أهمها: تر يز المعطايير 

منظمططة لهططذق العالرططة للططج رططالث أبعططاد أساسططية فططؤ ال
المراجعطططة الدايليطططة تطططؤرر فطططؤ مطططدا إلتمطططاد المراجططط  
الططططدايلؤ لليهططططا هططططؤة   ططططاعة المططططراجعين الططططدايليين  
موضطولية المططراجعين الطدايليين  وأييططراك طبيعطة لمططل 
المراجعططة الدايليططة  وبعططد تحليططل نظططر  نتططائج العديططد 

ددت الدراسططة لشططرة مطن الدراسططات فططؤ هططذا المجططال حطط
اابعططاد الرالرططة السططابحة  حيططث  محططددات ل ططل بعططد مططن

المحطططططددات يم طططططن مطططططن تعظطططططيم إلتمطططططاد  هطططططذق ت عيطططططل
المراجططط  اليطططارجؤ للطططج ألمطططال المراجعطططة الدايليطططة. 
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وبالتططططالؤ تححيططططق رفبططططة إدارة الشططططر ات فططططؤ تي ططططيض 
 ت اليف المراجعة اليارجية.

المطؤررة فطؤ ومما سبق يم طن الحطول أن العوامطل       
لتمططططاد للططططج المراجعططططة رططططرار المراجطططط  اليططططارجؤ بات

الدايليططططططططة يم ططططططططن تحسططططططططيمها إلططططططططج مجمططططططططولتين مططططططططن 
المؤشططراتة ااولططج تتمرططل العوامططل البيئيططة والتنظيميططة 

نتيجططة تشططابك  والتعحيططدوتتسططم هططذق المؤشططرات بالتعططدد 
العالرات فيما بينهطا  أمطا المجمولطة الرانيطة تتمرطل فطؤ 

رتبط بالشطططر ة   طططل مرطططل ييطططائص العوامطططل التطططؤ تططط
اتدارة ولجنططططة المراجعططططة وفعاليططططة الحو مططططة  وبالتططططالؤ 
فططإن هططذا الحططرار بططالد التعحيططد يايططة إذا تططم اايططذ فططؤ 
اتلتبار العديد من العوامل بيطورة متزامنطة  والتعحيطد 
ناتج لن تعدد هذق العوامل وتعدد العالرات التشاب ية 

راجعططططة الدايليططططة بينهططططا  فططططإذا  انططططت جططططودة نشططططاط الم
محطططططددة ومطططططؤررة بيطططططورة جوهريطططططة فطططططؤ رطططططرار إلتمطططططاد 
المراج  اليارجؤ للج لمطل المراجعطة الدايليطة  فطإن 
هذا اارطر رطد يتط رر سطلباك إذا تولطد لطدا إدراك المراجط  
اليططططارجؤ بضططططعف أحططططد أو بعططططض العوامططططل اايططططرا 
ذات العالرططة بالمراجعططة الدايليططة مرططل لجنططة المراجعططة 

ت اق الباحرين للج إالشر ة  ولدم أو ضعف حو مة 
أهميططططة العوامططططل المططططؤررة فططططؤ رططططرار التمططططاد المراجطططط  
اليارجؤ للج ألمالها  يزيطد مطن فضطول الباحطث فطؤ 
الورططوف للططج مططدا أهميططة العوامططل المططؤررة فططؤ رططرار 
إلتمطططططاد المراجططططط  اليططططططارجؤ للطططططج ألمطططططال المراجطططططط  
الططدايلؤ فططؤ بيئططة ممارسططة مهنططة المحاسططبة والمراجعططة 

مهوريططة ميططر العربيططة  وذلططك بالمبحططث بعططد الحططادم بج
 الذ  يشمل الدراسة التطبيحية.

 
 
 
 

 .التطبيقية: الدراسة 4
تسططططططتهدف الدراسططططططة فططططططؤ هططططططذا المبحططططططث ويططططططف    

ست شطططططاف مطططططدا أهميطططططة محطططططددات جطططططودة أنشططططططة  وا 
المراجعططططة الدايليططططة بالنسططططبة للمراجطططط  اليططططارجؤ لنططططد 
إتياذق ررار اتلتماد للج لمل المراج  الطدايلؤ فطؤ 
ألمال المراجعة اليارجية. و طذلك العالرطة بطين جطودة 

مراجعطة هذق المتغيرات ونسبة اتلتماد للطج ألمطال ال
 الدايلية  وذلك  ما يلؤ:

 :نموذج الدراسة -4/4
اتسططططاراك مطططط  نمططططوذج إتيططططاذ رططططرار اتلتمططططاد للططططج     

أنشططة المراجعططة الدايليططة الططذ  إلتمططدت لليطط  درسططة 
 ,Desai et al., 2017 ; Schneider)  ططل مططن

رططططططام الباحططططططث بتيططططططميم رائمططططططة إستحيططططططاع   (2010
مراربططططؤ وحططططاالت إفتراضططططية تست شططططاف مططططدا إدراك 

الحسطططابات فطططؤ منشطططبت المحاسطططبة والمراجعطططة ال بطططرا 
فؤ مير للعوامل والمؤشطرات المحطددة لجطودة ألمطال 
المراجعططة الدايليططة    ططاعة وموضططولية ونطططاق لمططل 
المراج  الدايلؤ(  و ذلك الوروف للطج مطدا إلتمطاد 
مراجططط  الحسطططابات للطططج لمطططل المراجططط  الطططدايلؤ فطططؤ 

لجودتهططططططا  د تحييمطططططط ألمططططططال المراجعططططططة التحليديططططططة  بعطططططط
  والعالرطططططططة بيطططططططنهم  } (L)أو مني ضطططططططة  (H)مرت عطططططططة{
 R1, R2  فؤ إتياذ ررار اتلتماد  ما هطو موضط )

 بالش ل التالؤ:



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

21 
 

 (Desai et al., 2017لقرار إعتمرد المراجع الخررجي عمى عمل المراجع الداخمي) اإلطرر النظري

  أبعرد إطرر قرار اإلعتمرد-4/1/1
انطالرطططاك مطططن تحليطططل أدبيطططات المراجعطططة فطططؤ مجطططال    

مططدا إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج لمططل الططدايلؤ  
ورططف البحطططث للططج تحديطططد أبعططاد هطططذا الحططرار فطططؤ  طططل 

 ( موضولية2(   اعة المراج  الدايلؤ   4 من: 
 

 
( طبيعططة ونطططاق لمططل المراجطط  3المراجطط  الططدايلؤ   

تعتمططد  الططدايلؤ  حيططث ت عيططل جططودة  ططل متغيططر منهططا
 محطططددات  للطططج مجمولطططة مطططن الموشطططرات الت يطططيلية

 جزئية(  ما هو مبين بالجدول التالؤ:

 

 ( مجمىعاث المتغيراث المستقلت والرمز المعادل لها في التحليل اإلحصائي1جدول رقم )

المعادل الرمز أبعاد تقييم قسم المراجعت الداخليت )المراجعين الداخليين(  

. كفاءة المراجع الداخلي:1  X1 

ِذي ِ ئّت ِؤه ث اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 2.2  X1.1 

ِذي وفاَت خبزة اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 2.1  X1.2 

ِذي اِخ ن اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌّهاراث وافُت 2.1  X1.3 

ِذي حصىي اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ػًٍ دوراث حذرَبُت ِ ئّت 2.1  X1.4 

اسخّزاراٌّزاخغ اٌذاخٍٍ فٍ اٌحصىي ػًٍ درخاث ػٍُّت إضافُتِذي  2.1  X1.5 

ِخىسظ سٕىاث خبزة اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 2.1  X1.6 

ٔسبت وخىد خبزاء بمسُ اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 2.1  X1.7 

ِذي ِ ئّت سُاست حىظُف وحذرَب اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 2.8  X 1.8 

اٌذاخٍٍِذي بذي اٌؼٕاَت اٌّهُٕت ِٓ لبً اٌّزاخغ  2.1  X 1.9 

ِذي اٌخشاَ اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌّؼاَُز اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 2.20  X1.10 

ِذي اٌخشاَ اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌسُاساث واخزاءاث وحؼٍُّاث اٌشزوت 2.22  X1.11 

ِذي أداء اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌٍّهاَ بىفاءة وفؼاٌُت 2.21  X1.12 

R

1 

وفاءة اٌّزاخغ حمُُُ 

 اٌذاخٍٍ

CH  or  CL 
 

ِؤشزاث وفاءة اٌّزاخغ 

 (C) اٌذاخٍٍ

C+  or  C- 
 

ػًّ  حمُُُ ِىضىػُت

 اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ

OH  or  OL 

R

2 

حمُُُ ٔطاق ػًّ 

 اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ

WH  or  WL 
 و

ِؤشزاث ِىضىػُت 

 (O) اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ

O+  or  O- 

ِؤشزاث ٔطاق ػًّ 

  (W)اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ
W+  or  W- 

 

لزار اإلػخّاد 

ػًٍ أٔشطت 

اٌّزاخؼت 

 اٌذاخٍُت
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ابعةةرد جةةودة تقيةةي  المراجةةع الخةةررجي  -4/1/2
 L وتتططراوح بططين مططني ض المراجعةةة الداخميةةة

 (.Hولالؤ الجودة 
العالقةةةةةر  فيمةةةةةر بةةةةةيح أبعةةةةةرد جةةةةةودة  -4/1/3

 (R المراجعة الداخمية

قةةرار إعتمةةرد المراجةةع الخةةررجي عمةةى  -4/1/4
 (Reliance عمل المراجع الداخمي

 

 وأداة جمع البيرنر  .عينة الدراسة4/2
مجمولطططططة مطططططن  يتيطططططار لينطططططة الدراسطططططة مطططططنإتطططططم  

المطططراجعين اليطططارجيين بمنشطططبت المحاسطططبة والمراجعطططة 
والتططؤ تتميططز ب بططر حجمهططا وتتمتطط  بشططهرة  فططؤ ميططر 

وػٍُّاث اٌشزوتِذي ِؼزفت وإٌّاَ اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌطبُؼت  2.21  X1.13 

ِسخىي اٌخمُُُ اٌذٌ َحصً ػٍُه اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ِٓ لبً اٌغُز 2.21  X1.14 

. مىضىعيت المراجع الداخلي:2  X2 

ِىلغ لسُ اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت باٌهُىً اٌخٕظٍُّ )حبؼُخها ألػًٍ ِسخىي إدارٌ( 1.2  X 2.1 

)اإلدارة اٌؼٍُا(اٌدهت اٌخٍ َمذَ ٌها حمزَز اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت  1.1  X 2.2 

ِذي وخىد رلابت إدارَت ػًٍ حمزَز اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.1  X 2.3 

ِذي وخىد خطت فؼاٌت ألٔشطت اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 1.1  X 2.4 

ِذي اسخم ي وحُادَت اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.1  X 2.5 

ٔشاهت.....(ِذي اِخ ن اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ٌمُُ أخ لُت إَدابُت )صذق، أِأت،  1.1  X 2.6 

ِذي اِخٕاع اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ ػٓ حمُُُ أػّاي شارن فٍ حٕفُذها 1.1  X 2.7 

ِذي اٌخشاَ اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ بّؼاَُز اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 1.8  X 2.8 

اٌحزَت اٌىاٍِت فٍ اٌىصىي ٌٍّؼٍىِاث واٌّسخٕذاث اٌ سِت ٌخٕفُذ ِهّخه 1.1  X 2.9 

اٌؼٍُا ٌىظُفت اٌّزاخؼت اٌذاخٍُتِذي دػُ اإلدارة  1.20  X 2.10 

ِذي خضىع أػضاء لسُ اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت ٌٍخذوَز اٌىظُفٍ وً فخزة 1.22  X2.11 

دور ٌدٕت اٌّزاخؼت أو اإلدارة اٌؼٍُا فٍ حؼُٓ وػشي وِىافأة اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.21  X2.12 

سٍبُاً ػًٍ ِىضىػُخه ِذي وخىد سُاست أخىر وافُت ٌٍّزاخغ اٌذاخٍٍ بّا ال َؤثز 1.21  X2.13 

حدُ وأهُّت أٔشطت لسُ اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت باٌشزوت 1.21  X2.14 

. طبيعت ونطاق عمل المراجع الداخلي:3  X3 

ِ ئّت اٌّؤه ث واٌخبزاث ٌطبُؼت ػًّ اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.2  X3.1 

وفاَت وِ ئّت اخخباراث اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت ٌٍّهاَ 1.1  X3.2 

وفاَت اٌخخطُظ واإلشزاف ػًٍ أٔشطت اٌّزاخؼت اٌذاخٍُتِذي  1.1  X3.3 

ِطابمت حمارَز اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت ِغ إٌخائح اٌخٍ سبك اٌخىصً ٌها 1.1  X3.4 

اٌذٌ َمضُه اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ فٍ أداء اٌّهاَاٌىلج  1.1  X3.5 

ٌشِٓ اٌذٌ حمضُه اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت فٍ ِساػذة اٌّزاخؼت اٌخارخُتا 1.1  X3.6 

ِذي وفاَت أوراق ػًّ اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 1.1  X3.7 

ِذي حىثُك أػّاي اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 1.8  X3.8 

ِذي وفاَت األدٌت اٌخٍ َسخٕذ ػٍُها اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ فٍ صُاغت إٌخائح 1.1  X3.9 

ِذي ِ ئّت طزق ػ ج اٌّشاوً اٌّىخشفت 1.20  X3.10 

اٌّزاخؼت واإلدارة اٌؼٍُا ػ لت اٌّزخؼت اٌذاخٍُت بٍدٕت1.22  X3.11 

ِذي وخىد إشزاف وافٍ ػًٍ اٌّزاخؼُُٓ اٌذاخٍُُٓ 1.21  X3.12 

ِذي وفاَت اإلخخباراث اٌخٍ َؤدَها اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.21  X3.13 

ِذي خىدة حمارَز اٌّزاخغ اٌذاخٍٍ 1.21  X3.14 



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

23 
 

فططططؤ مجططططال تحططططديم يططططدمات المحاسططططبة والمراجعططططة  أو 
مدير  بعطض المنشطبت اليطغيرة. فعطادة مطا تحطوم هطذق 
المنشطططبت بمراجعطططة الشطططر ات المسطططاهمة المحيطططدة فططططؤ 

لميططرية. حيططث تلططزم روالططد بوريططة ااوراق الماليططة ا
البوريطططة الميطططرية الشطططر ات المسطططجلة لطططديها بوجطططود 

المراجعة الدايلية ضمن هي لها التنظيمؤ.  ما  نشاط
 640يلططططزم معيططططار المراجعططططة الططططدولؤ والميططططر  ررططططم

المراجطط  اليططارجؤ تحيططيم لمططل المراجطط  الططدايلؤ لنططد 
( 50تططططم توزيطططط  لططططدد  ورططططد  مراجعططططة الحططططوائم الماليططططة.

( 42ريططططططة مططططططن رائمططططططة اتسططططططتبيان ولططططططدد  نسططططططية ور 
للطططططططططج مطططططططططراجعين  Email, Facebook  إل ترونيطططططططططة

يططططططارجيين. وبعططططططد تجميطططططط  الططططططردود يضطططططط  للتحليططططططل 
 7ورريططططة    26( رائمططططة فحططططط  33اتحيططططائؤ لططططدد 

% 53رطططططوائم إل ترونيطططططة(  أ  بنسطططططبة ردود يطططططحيحة 
 (.33/62تحريباك  

 

    اآلداة اإلحصةةةةةةةةر ية المسةةةةةةةةتخدمة. 4/3
 البيرنر في تحميل 

تم إستيدام حزمة البطرامج اتحيطائية الميييطة    
 -22اتيطططدار ررطططم  -(SPSSللعلطططوم اتجتماليطططة  

إلتمطططططد فطططططؤ تحليطططططل نتطططططائج الدراسطططططة التطبيحيطططططة.  مطططططا 
إلطج  4 ؤاليماسط Likertالباحث للج محياس لي رت 

( وذلك لتحديد مدا الموافحطة أو لطدم الموافحطة للطج 5
 ل محدد من محددات جودة لمل المراج  الطدايلؤ. 
وبالتططططالؤ فططططإن المتوسططططط العططططام لت ضططططيل المسططططتجوبين 

( ومططن رططم فطط   3للم ططردة محططل البحططث ي ططون الططررم  
فإنهطططا  3لهطططا أ رطططرم طططردة ي طططون المتوسطططط اتحيطططائؤ 

جطططط  اليططططارجؤ. ويم ططططن لتبططططار فططططؤ رططططرار المراإمحططططل 
توضطططي  مسطططتويات هطططذا المحيطططاس مطططن يطططالل الجطططدول 

 التالؤ:

 (2دول رق  )ةةةةةج
 توزيع الدرجر  حس  مستوى الموافقة عمى محددا  جودة عمل المراجع الداخمي

 غير مواف  بشدة غير مواف  محريد مواف  مواف  بشدة مستوى القيرس
 4 2 3 4 5 الدرجة

 

 . نتر ج التحميل اإلحصر ي4/4
اتلتمطاد  تم: أ.إختبرر صد  وثبر  أس مة البحث

يتبططططار أل ططططا  رنبططططاخ تيتبططططار مططططدا وضططططوح إللططططج 
ويططدق وربططات أسططئلة رائمططة اتسططتبيان المسططتيدمة 
 فؤ جم  بيانات الدراسة  ووفق هذا اتيتبار فإن 

 

 
 

 % يعططد مؤشططر80أل ططا  رنبطاخ نسططبة  تجطاوز معامططل
للططططج جططططودة ااداة المسططططتيدمة  ويوضطططط  الجططططدول 
التطططططططالؤ أن معامطططططططل أل طططططططا ل طططططططل م طططططططردات الحائمطططططططة 

% ممطا يططدل للططج 96سططؤال( بلطد نسططبة  42 البالغطة
 يدق وربات ااداة المستيدمة.

 وثبر  أداة جمع البيرنر ( نتر ج اختبرر ألفر كرنبرخ لصد  3)رق   جدول
N of Items Cronbach's Alpha)نسبة الصالحية(% ) .ألفر( N)حج  عينة الدراسة(  

42 957. 
100.0 
0.0 

100.0 

33 
0.0 
33 

Valid 
Excludeda 

Total 
 
 
 



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

24 
 

 

إلجربةةر  السةةدال  اإلحصةةر ي الوصةةفينتةر ج  . 
 ااول

لتحديططططد مططططدا إدراك المطططططراجعين اليططططارجيين فطططططؤ     
ميطططططر لمحطططططددات جطططططودة لمطططططل المراجعطططططة الدايليطططططة 
بوحططدات االمططال محططل المراجعططة. فحططد تططم استحيططاع 
آرائهم حول مطدا أهميطة هطذق المحطددات لنطد تحيطيمهم 
لمططدا إلتمططاد للططج لمططل المراجطط  الططدايلؤ. حيططث تططم 

ت وفططططق مططططا جططططاع باتيططططدارات تحديططططد هططططذق المحططططددا
 Desai)وبي ة ياية المهنية أو الدراسات السابحة 

et al.,2017;Schneider,2010)  فؤ هذا المجال

إلج رالرة متغيرات أبعطاد( أساسطية  وفيمطا يلطؤ النتطائج 
 التؤ تم التويل إليها:

بالنسطططبة لمحطططددات المتغيطططر ااول    طططاعة المراجططط     
الطدايلؤ فطؤ أداع لملط (. والتطؤ تطم حيطرها فطؤ لططدد 

محططططدد وفططططق مططططا أشطططططارات بطططط  المعططططايير المهنيطططططة  44
السابق لرضها و ذلك نتائج الدراسات المحاسبية فؤ 
هطططذا المجطططال  وبعطططد ت ريطططد أراع المطططراجعين اليطططارجين 

نططد تحيططيم اتلتمططاد لططن مططدا أهميططة هططذق المحططددات ل
للطططج لمطططل المراجططط  الططططدايلؤ. يم طططن لطططرض نتططططائج 

 اتحياع الوي ؤ بالجدول التالؤ:

 ( أهمية محددا  كفرءة المراجع الداخمي مح وجهة نظر المراجع الخررجي4)رق   جدول

Sub_Variables Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
x1.1 )751. 4.42 5 2 )اٌّؤه ث 

x1.2 )769. 4.18 5 2 )اٌخبزة 

x1.3 )637. 4.03 5 3 )اٌّهاراث 

x1.4 )893. 4.12 5 2 )اٌخذرَب 

x1.5 )1.219 3.88 5 1 )اٌخؼٍُُ اٌّسخّز 

x1.6 )899. 3.94 5 1 )ِخىسظ اٌخبزة 

x1.7 ( )ُ901. 4.00 5 2 وخىد خبزاء باٌمس 

x1.8 )947. 3.91 5 2 )ِ ئّت اٌخىظُف 

x1.9 )770. 4.30 5 2 )بذي اٌؼٕاَت 

x1.10 )755. 4.48 5 2 )االٌخشاَ باٌّؼاَُز 

x1.11 )783. 4.36 5 2 )االٌخشاَ باٌسُاساث 

x1.12 )742. 4.36 5 3 )فؼاٌُت األداء 

x1.13 )ًّ719. 4.27 5 3 )فهُ طبُؼت اٌؼ 

x1.14 )854. 3.67 5 1 )حمُُُ إٌظُُز 

Valid N (33)     
   

يتضطط  مططن الجططدول السططابق أهميططة  ططل محططددات 
  اعة المراج  الدايلؤ بالنسبة للمراج  اليارجؤ لند 
إتياذ ررار اتلتماد للج لمل   حيطث نالطت  طل هطذق 

(. ويعطد 3المحددات للج أهمية أللج من المتوسطط  
مطدا إلتطزام أ رر هذق المحددات أهمية للج اتطالق 

( حيطططث x1.10المراجطط  الطططدايلؤ بالمعططايير المهنيطططة  
 د طططططن الحططططططططم 4.48حيل للج متوسط أهمية ردرها 

 

( للمحيططاس المسططتيدم. رططم محططدد مططؤهالت 5ااريططج 
(  أمططططا المرتبططططة الرالرططططة فحططططد x1.1المراجطططط  الططططدايلؤ  

تسطططططاوا  طططططل مطططططن فعاليطططططة ااداع واتلتطططططزام بسياسطططططات 
ا.......بينمططططا يعططططد أرططططل هططططذق المحططططددات الشططططر ة فيه

أهمية هطو يضطوع لمطل المراجط  الطدايلؤ للتحيطيم مطن 
الغيطططططر تحييم النظيطططططر(  حيطططططث حيطططططل للطططططج متوسطططططط 

فحططط.  مططا يع ططس الجططدول أيضططاك الحططد  3.67أهميططة 



 ......إعتمرد المراجع الخررجي على عمل المراجع الداخلي قرار اطررتحليلية إل دراسة           ربيع فتوح محمد عيد/ د

25 
 

نالطط   ططل محططدد  وأييططراك   ااريططج والحططد اادنططج الططذ
يوضططططططط  العمطططططططود ااييطططططططر بالجطططططططدول مطططططططدا تشطططططططتت 

(  3لططططن متوسططططط المحيططططاس المسططططتيدم  اتسططططتجابات 
وفؤ المجمل  ان تشطتت اتسطتجابات فطؤ المسطتويات 

 المحبولة.

النسطططبة لمحطططددات المتغيطططر الرطططانؤ  موضططططولية وب    
الجططططدول يوضطططط  المراجطططط  الططططدايلؤ فططططؤ أداع لملطططط ( 

 :مليص النتائج التالؤ

 موضوعية المراجع الداخمي مح وجهة نظر المراجع الخررجي( أهمية محددا  5)رق   جدول
Sub_Variables Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x2.1 )792. 4.24 5 2 )حبؼُت اٌّزاخؼت اٌذاخٍُت 

x2.2 )769. 4.18 5 2 )خهت حمذَُ اٌخمزَز 

x2.3 )1.059 3.61 5 1 )اٌخضىع ٌٍزلابت اإلدارَت 

x2.4 )1.023 4.12 5 1 )فؼاٌت( خطت اٌّزاخغ 

x2.5 )918. 4.30 5 1 )االسخم ي واٌحُادَت 

x2.6 )751. 4.42 5 2 )لُُ أخ لُت إَدابُت 

x2.7 )1.059 3.94 5 2 )اٌّشاروت فٍ حمُُُ أػّاٌه 

x2.8 )708. 4.42 5 2 ) االٌخشاَ باٌّؼاَُز 

x2.9 )895. 4.36 5 1 )حزَت اٌّزاخؼت 

x2.10 )859. 4.36 5 1 )دػُ اإلدارة اٌؼٍُا 

x2.11 )ٍ857. 3.88 5 2 )اٌخذوَز اٌىظُف 

x2.12  اٌؼ لت ِغ ٌدٕت(

 اٌّزاخؼت(
2 5 4.00 .901 

x2.13)883. 3.97 5 1 )سُاست أخىر وافُت 

x2.14)ُ795. 4.15 5 2 )حدُ وأهُّت اٌمس 

Valid N (33)     
     

يتضط  مطن الجطدول السططابق أهميطة  طل محططددات  
موضولية المراج  الدايلؤ بالنسبة للمراج  اليارجؤ 
لند إتياذ ررار اتلتماد للج لملط   ويعطد أ رطر هطذق 
المحددات أهمية  ل من مدا تمت  المراجط  الطدايلؤ 

( x2.6بحيم أيالرية إيجابية  يدق  أمانة  نزاهة..( 
الطططططدايلؤ بالمعطططططايير المهنيطططططة ومطططططدا التطططططزام المراجططططط  

 x2.8 حيططث حيططل  الهمططا للططج متوسططط أهميططة  )
مطططن مطططدا الحيطططاس الطططذ  حطططدق ااريطططج  4.42رطططدرها 

 (. رم تساوا أيضاك محدد مدا حرية المراج  5 
 
 

 

( ومطططدا دلطططم اتدارة x2.9الطططدايلؤ فطططؤ أداع لملططط   
( فطؤ المرتبطة الرانيطة  x2.10العليا للمراج  الدايلؤ  

 الهمططططا للططططج متوسططططط أهميططططة رططططدرها حيططططث حيططططل 
بينما يعد أرل هذق المحددات أهميطة هطو ... (.4.36 

يضوع لمل المراج  الدايلؤ للرارابة اتدارية  حيث 
 .فحط 3.64حيل للج متوسط أهمية 

بالنسطططبة لمحطططددات المتغيطططر الرالطططث  نططططاق لمطططل     
يم ططططن لططططرض نتططططائج اتحيططططاع (  المراجطططط  الططططدايلؤ
 لتالؤ:الوي ؤ بالجدول ا
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 أهمية محددا  نطر  عمل المراجع الداخمي مح وجهة نظر المراجع الخررجي(6)رقةة   جدول 
Sub_Variables Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x3.1 )619. 4.48 5 3  مالئمة المؤهالت 
x3.2 )667. 4.15 5 2  مالئمة االيتبارات 
x3.3 )843. 4.09 5 2    اية التيطيط 
x3.4 )728. 4.30 5 3  اتساق التحرير م  النتائج 
x3.5 )1.083 3.88 5 1  الورت المنحضؤ فؤ المراجعة 
x3.6 )1.126 3.73 5 1  التعاون م  المراج  اليارجؤ 
x3.7 )761. 4.27 5 3    اية أوراق العمل المستيدمة 
x3.8 )663. 4.24 5 3    اية التوريق 
x3.9 )614. 4.42 5 3    اية اادلة 

x3.10 )901. 4.00 5 1  مالئمة طرق العالج 
x3.11 )883. 3.97 5 2  العالرة م  لجنة المراجعة 
x3.12 )750. 4.00 5 2    اية اتشراف 
x3.13 )866. 4.00 5 1    اية االيتبارات 
x3.14 )727. 4.18 5 3  جودة تحرير المراجعة 

Valid N (33)     
 

يتض  من الجدول السابق أهميطة  طل محطددات       
نطططططططاق لمططططططل المراجطططططط  الططططططدايلؤ بالنسططططططبة للمراجطططططط  
اليارجؤ لند إتيطاذ رطرار اتلتمطاد للطج لملط   ويعطد 
أ رططططر هططططذق المحططططددات أهميططططة للططططج اتطططططالق مططططدا 
مالئمة مؤهالت ويبرات المراج  الطدايلؤ مط  طبيعطة 

(  حيطث حيطل x3.1ونطاق لمطل المراجط  الطدايلؤ 
مططن مططدا الحيطططاس  4.48ج متوسططط أهميططة رطططدرها للطط

(. رططم جططاع فططؤ المرتبططة الرانيططة 5الططذ  حططدق ااريططج  
محططدد مططدا   ايططة اادلططة التططؤ يعتمططد لليهططا المراجطط  

(  حيططث حيططل للططج x3.9الططدايلؤ فططؤ أداع لملطط   

رطططم  مطططن مطططدا الحيطططاس. 4.42متوسطططط أهميطططة رطططدرها 
محططططدد مطططططدا مطابحطططططة تحريططططر المراجططططط  الطططططدايلؤ مططططط  

( فطططؤ المرتبطططة x3.4النتطططائج التطططؤ تطططم التويطططل إليهطططا 
الرالرططططة  حيططططث حيططططل للططططج متوسططططط أهميططططة رططططدرها 

(..... بينمطططا يعطططد أرطططل هطططذق المحطططددات أهميطططة 4.30 
للطططج اتططططالق محطططدد الورططططت المنحضطططؤ فطططؤ لمليططططة 

(  حيث حيطل للطج متوسطط أهميطة x3.5المراجعة  
فحط.وفؤ المجمل  ان تشتت اتسطتجابات فطؤ  3.88

 مستويات المحبولة.ال
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 (7)رقةة   دولةج
 ألمتوسط العر  اهمية أبعرد جودة عمل المراجع الداخمي مح وجهة نظر المراجع الخررجي 

Variables Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

x1 )ٍٍ545. 4.14 5 3 )وفاءة اٌّزاخغ اٌذاخ 

x2 )ٍٍ598. 4.14 5 2 )ِىضىػُت اٌّزاخغ اٌذاخ 

x3 )ٍٍ550. 4.12 5 2 )ٔطاق ػًّ اٌّزاخغ اٌذاخ 

Valid N (33)     

           

( 7 6 5  4وبنططاعاك للططج بيانططات الجططداول أررططام  
تضط  أهميطة جميط  محطددات جطودة إالسابق لرضها  

بالنسطططبة للمراجططط  اليطططارجؤ ألمطططال المراجططط  الطططدايلؤ 
لند تحييم  لعمل المراج  الدايلؤ فؤ مهمة المراجعة 

سططواع ت يطططيلياك وفحططاك للمؤشططرات أو تجميعيطططاك  اليارجيططة
  حيث نالت 7وفحاك لألبعاد الرالرة  ما هو بجدول ررم

 طططططل هطططططذق المحطططططددات للطططططج متوسطططططط أهميطططططة تجطططططاوز 
(  وبالتطططططالؤ 3المتوسطططططط العطططططام لديتبطططططار المسطططططتيدم 

 ي ةةةف الخررجي الحسربر  عةةمراج  نطططططول بططططططططن الحطططيم 

 
أهميةةةة محةةةددا  أبعةةةرد جةةةودة عمةةةل  مصةةةر يةةةدر 

اإلعتمةةرد عمةةى عنةةد إتخةةرذ  لقةةرار المراجةةع الةةداخمي 
 عمل المراجع الداخمي.

وفيمططا يتعلططق بعالرططة اترتبططاط بططين متغيططرات رططرار     
اتيتبططار  اتلتمطاد يعطرض الجطدول التططالؤ نتطائج هطذا 

تططططم اتلتمططططاد للططططج إيتبططططار سططططبيرمان لتحديططططد مططططدا 
اترتبطاط بطين متغيططرات رطرار اتلتمطاد  وذلططك  مطا هططو 

 محدد بالجدول التالؤ:

 قوة العالقة بيح المتغيرا  المستقمة لقرار اإلعتمرد( 8)رق  جدول
 x2 x3 

Spearman's rho x1 Correlation Coefficient .686** .457** 
Sig. (2-tailed) .000 .007 
N 33 33 

x2 Correlation Coefficient 1.000 .433* 
Sig. (2-tailed) . .012 
N 33 33 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
     

ويتض  من الجدول السابق وجطود إرتبطاط معنطو  
بططين متغيططرات الرالرططة  وتعتبططر العالرططة موجبططة ورويططة 

( x2( وموضططوليت  x1بططين  ططل مططن   ططاعة المراجطط   
(  حيططططث لططططم تتجططططاوز ريمططططة x3و ططططذلك نطططططاق لملطططط  

 % بين  ل المتغيرات.5اتيتبار 

 إلجربر  السدال الثرني الوصفينتر ج اإلحصرء جة. 
لتحديد مدا تط رر رطرار المطراجعين اليطارجيين فطؤ     

ميطططططر بالعوامطططططل المحطططططددق لجطططططودة لمطططططل المراجعطططططة 
رططام الدايليططة بوحططدات االمططال محططل المراجعططة. فحططد 

البحططططث بتيططططميم حالططططة إفتراضططططية تتضططططمن مؤشططططرات 
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أبعططططاد جطططططودة لمططططل المراجططططط  الططططدايلؤ الرالرطططططة  وتطططططم 
منهطا رمطان فرضطيات وفق مطا إذا  انطت جطودة إشطتحاق 

  حيططططث إلتمططططدت  ططططل متغيططططر مرت عططططة أو مني ضططططة(
ااربعططة ااولططج منهططا للططج سططيادة الجططودة المني ضططة 

ال رضيات فحد  بين متغيرات الدراسة الرالرة  أما بارؤ

إلتمطططدت للطططج سطططيادة الجطططودة المرت عطططة فطططؤ متغيطططرات 
ين فؤ مدا الدراسة  وتم مس  آراع المراجعين اليارج

لططدم اتلتمططاد ل ططل حالططة مططن الحططاالت  إلتمططادهم أو
 :بالجدول التالؤو انت النتائج  ما اتفتراضية  

 نسبة اإلعتمرد عمى عمل المراجع الداخمي في الظرو، المختمفة ابعرد القرار( 9)رقةةةةةة  جدول
عمل المراجع نتائج التقييم/ قرار اإلعتماد على 

 الداخلي

قرار اإلعتماد 

 إيجابي

قرار اإلعتماد 

 سلبي

نسبت 

 اإلعتماد

    سيردة الدليل السمبي حرال : 
 %0 33 - جودة  ال  اعة / الموضولية / نطاق العمل( إنخفرض. 4
جططودة  إرتفةةرعجططودة  ال  ططاعة / الموضطولية(  إنخفةةرض. 2

 %36.3 24 42 نطاق العمل 

جطودة  إرتفةرعجودة  ال  اعة / نططاق العمطل(  إنخفرض. 3
  الموضولية(

9 24 27.3% 

جطودة  الموضطولية /  إنخفةرضجودة  ال  اعة(  إرتفرع. 4
 %33.3 23 40 نطاق العمل(

 بشططططططططططططططط ل لطططططططططططططططام السةةةةةةةةةةةةةةةمبيرطططططططططططططططرار اتلتمطططططططططططططططاد حالطططططططططططططططة تطططططططططططططططوافر الطططططططططططططططدليل  متوسةةةةةةةةةةةةةةةط
 0 %36.3 %27.3 %33.3/)%4 24% 

    سيردة الدليل اإليجربيحرال : 
 %400 - 33 جودة  ال  اعة / الموضولية / نطاق العمل( إرتفرع. 4
جططودة  إنخفةةرضجططودة  ال  ططاعة / الموضطولية(  إرتفةةرع. 2

 نطاق العمل 
49 44 57.6% 

جطودة  إنخفةرضجودة  ال  طاعة / نططاق العمطل(  إرتفرع. 3
  الموضولية(

24 42 63.6% 

جطودة  الموضطولية /  إرتفةرعجودة  ال  طاعة(  إنخفرض. 4
 نطاق العمل(

48 45 54.5% 

 بشططططططططططططططط ل لطططططططططططططططام اإليجةةةةةةةةةةةةةةةربيرطططططططططططططططرار اتلتمطططططططططططططططاد حالطططططططططططططططة تطططططططططططططططوافر الطططططططططططططططدليل  متوسةةةةةةةةةةةةةةةط
 400 %57.6 %63.6 %54.5/)%4 

68.9% 
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يتضططططط  مطططططن الجطططططدول السطططططابق زيطططططادة نسطططططبة إلتمطططططاد 
المراجطط  اليططارجؤ للططج لمططل المراجطط  الططدايلؤ  لمططا 
زادات نسطططبة جطططودة أبعطططاد أنشططططة المراجعطططة الدايليطططة  
ووفق البيانات الموضحة ألطالق بلغطت نسطبة اتلتمطاد 

لنططدما إتسططمت أنشطططة المراجعططة الدايليططة %42 68.9
إني ضططت بجططودة مرت عططة بشطط ل لططام  وللططج الع ططس 

% لنططططططدما إتسططططططمت أنشطططططططة 24هططططططذق النسططططططبة إلططططططج 
المراجعطططططة الدايليطططططة بجطططططودة مني ضطططططة بشططططط ل لطططططام. 

جةةودة المحةةددة لوبرلتةةرلي يمكةةح القةةول بةةأح اابعةةرد 
عمل المراجع الداخمي تدثر إيجربيرً في قةرار إعتمةرد 

 المراجع الخررجي عمى عمل المراجع الداخمي.
 : نتر ج وتوصير  البحث5

سططة وتحليططل أدبيططات المراجعططة فططؤ مجططال بعططد درا     
محددات رطرار إلتمطاد المراجط  اليطارجؤ للطج ألمطال 
المراجعططة الدايليططة  يلططص البحططث فططؤ الشططق النظططر  

 إلج العديد من النتائج أهمها ما يلؤ:
تططططور دور المراجعطططة الدايليطططة فطططؤ بيئطططة االمطططال    

المعايطططرة نتيجطططة العديطططد مطططن ااسطططباب أهمهطططاة  بطططر 
شطططر ات االمطططال وتعحطططد لمليتهطططا التحول مططططن حجطططم 

المراجعططة الشططاملة إلططج المراجعططة اتيتباريططة  إن يططال 
إدارة شطر ات االمططال لططن مال هطا  ظهططور الشططر ات 
متعططططددة الجنسططططيات  التوافططططق مطططط  موايطططط ات الجططططودة 
العالميطططة  التوسططط  فطططؤ اتلتمطططاد للطططج مطططديل الجطططودة 

ال  تزايططد الشططاملة  تغيططر أنمططاط مل يططة شططر ات االمطط
حاالت فشطل شطر ات االمطال حطول العطالم  التغيطرات 
فطؤ البيئطة التنظيميطة لشططر ات االمطال  وأييطراك تطططور 

 تعريف م هوم المراجعة الدايلية.

                                                             
( َؼخبالالالز لالالالزار اإلػخّالالالاد  (Schneider,2010وفمالالالاً ٌذراسالالالت 21

ػٕذِا حىىْ ٔسبت إػخّالاد اٌّزاخالغ اٌخالارخٍ  Heavilyوثُف 

، %10% و11اٌالالذاخٍٍ حخالالزاوذ ِالالا بالالُٓ ػٍالالً ػّالالً اٌّزاخالالغ 

%، 11% و11ػٕالالذِا حخالالزاوذ ِالالا بالالُٓ Moderateوِخىسالالظ 

 %.11ػٕذِا حمً ػٓ  no relianceوال َىخذ إػخّاد 

يسططططالد وجططططود معططططايير مهنيططططة للمراجعططططة الدايليططططة    
لتطزام المراجطط  الططدايلؤ بهططا للطج يلططق ريمططة مضططافة  وا 

اامططططر الططططذ  شططططج  للشططططر ة ويحسططططن مططططن لملياتهططططا  
للططج إلططادة  (IIAالمعهططد الططدولؤ للمراجعططة الدايليططة 

تحطططديث النسطططية ااولطططج لمعطططايير المراجعطططة الدايليطططة 
أهميطططة ت عيطططل ونتيجطططة  .2042بالنسطططية الحاليطططة لطططام

التعطططاون والتنسططططيق بططططين المراجططط  اليططططارجؤ والمراجطططط  
تطور دور المراجعة الدايلية فؤ  بعدياية  الدايلؤ

ل المعايطططططرة  فحطططططد سطططططمحت وشطططططجعت بيئطططططة االمطططططا
المنظمطططات المهنيطططة هطططذا اتتجطططاق مطططن يطططالل إيطططدار 
معطططططايير مهنيطططططة حديرطططططة فطططططؤ هطططططذا الشططططط ن أو تحطططططديث 

 اتيدارات الحديمة منها.
أ ططدت العديططد مططن الدراسططات المحاسططبية للططج تعططدد    

لمططل  محططددات رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج
لحطرار للطج رطالث المراج  الدايلؤ  حيث يرت ز هطذا ا

أبعاد لوامطططططل( رئيسطططططية ت عطططططل جطططططودة لمطططططل المراجططططط  
الطططدايلؤ وهطططؤة   طططاعة المراجططط  الطططدايلؤ  موضطططولية 
المراجطططط  الططططدايلؤ  نطططططاق وطبيعططططة لمططططل المراجعططططة 
الدايلية   ما أن  طل بعطد مطن هطذق اابعطاد ينبرطق مطن 

 44  ورططططد حططططدد البحططططث لططططدد ؤشططططراتالعديططططد مططططن الم
الرالرطة  وذلطك بعطد دراسطة ل ل بعد من اابعطاد  مؤشر

وتحليططططططططل اتيططططططططدارات المهنيططططططططة ونتططططططططائج الدراسططططططططات 
 المحاسبية فؤ هذا الش ن.

لملطؤ فحطط هطدف البحطث فطؤ شطح   ولتوفير دليل     
مططططن مزاولططططؤ مهنططططة  33العملططططؤ إست شططططاف آراع لططططدد

المحاسططبة والمراجعططة فططؤ ميططر  وذلططك للورططوف للططج 
المراجعطة مدا إدار هطم اميطة محطددات جطودة أنشططة 

المراجط   لمطل للطج الدايلية فؤ إتياذ رطرار اتلتمطاد
الططدايلؤ  حيططث أ ططدت النتططائج الويطط ية للططج أهميططة 

   ططططططاعة المراجطططططط  البعططططططد ااولجططططططودة   ططططططل محططططططددات
إلتططططزام المراجططط  الططططدايلؤ بمعططططايير  ويعتبططططرالطططدايلؤ(  
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أهميطططة مطططن 44المحطططددات ال المراجعطططة الدايليطططة أ رطططر
رجؤ  رططططم مططططدا مالئمططططة وجهططططة نظططططر المراجطططط  اليططططا

مؤهالت . رطم إشطترك فطؤ المرتبطة الرالرطة  طل مطن مطدا 
إلتزامطط  بسياسططات الشططر ة ومططدا أدائطط  لعملطط  ب  ططاعة 
وفعاليطططة. بينمطططا نطططال محطططدد يضطططوع المراجططط  الطططدايلؤ 

 للتحييم من الغير أرل درجة من ااهمية.
   بالنسططططبة لمططططدا أهميططططة محططططددات البعططططد الرططططانؤ و  

اجطط  الدايلؤ موضططولية المراجطط  مطن جططودة لمططل المر 
الطططدايلؤ(  يعطططد مطططدا إمطططتالك المراجططط  الطططدايلؤ لحطططيم 
أيالريططططططة إيجابيططططططة ومططططططدا التططططططزام المراجطططططط  الططططططدايلؤ 
بالمعططططايير المهنيطططططة أ رطططططر المحططططددات ااربعطططططة لشطططططر 
أهميططة مططن وجهططة نظططر المراجطط  اليططارجؤ  رططم إشططترك 
أيضاك فؤ المرتبة الرانيطة  طل مطن مطدا حريطة المراجط  

دايلؤ فططؤ أداع لملطط  ومطدا دلططم اتدارة العليططا لطط   الط
بينما نال محطدد مطدا يضطوع لمطل المراجط  الطدايلؤ 

 للررابة اتدارية أرل درجة من ااهمية.
مططدا أهميططة محططددات البعططد الرالططث وفيمططا يتعلططق ب    

من جودة لمل المراج  الدايلؤ نطاق لمطل المراجط  
ت ويبططرات الطدايلؤ(  يعططد محططدد مططدا مالئمططة مططؤهال

المراجططط  الطططدايلؤ مططط  طبيعطططة ونططططاق لمطططل المراجططط  
الطططدايلؤ أ رطططر المحطططددات ااربعطططة لشطططر أهميطططة مطططن 
وجهططة نظططر المراجطط  اليططارجؤ  رططم جططاع فططؤ المرتبططة 
الرانيطة محططدد   ايطة اادلططة التططؤ يعتمطد لليهططا المراجطط  
الططططدايلؤ فططططؤ أداع لملطططط . رططططم مططططدا مطابحططططة تحريططططر 

ئج التططؤ تططم التويططل إليهططا المراجطط  الططدايلؤ مطط  النتططا
فؤ المرتبطة الرالرطة  بينمطا نطال محطدد الورطت المنحضطؤ 

 فؤ لملية المراجعة أرل درجة من ااهمية.
بعططاد هميططة أللططج المتوسططط العططام ا وبعططد الورططوف    

تحيططططططيم لمطططططططل المراجعططططططة الدايليطططططططة الرالرططططططة    طططططططاعة  
موضطططولية  نططططاق لمطططل المراجططط  الطططدايلؤ( بالنسطططبة 

يططارجؤ  حيططث نالططت جميعططاك للططج متوسططط للمراجطط  ال

 4.42  4.44  4.44  4أهميططططة لططططام تجططططاوز ررططططم 
ومن رم (  5للج التوالؤ( من الحد اافيج لألهمية 

النسططبة ذات أهميططة جوهريططة الرالرططة  تعططد هططذق اابعططاد
للمراج  اليارجؤ لند تحييم  لدلتمطاد لمطل المراجط  

ليططط  وتت طططق نتطططائج البحطططث مططط  مطططا تويطططلت إالطططدايلؤ  
 ,Schneider) البحطططططوث التاليطططططة فطططططؤ هطططططذا المجطططططال

2010; Bame-Aldred et al., 2013; Desai 
et al., 2017). 

وأييططراك  أ ططدت النتططائج الويطط ية لراع المطططراجعين     
اليارجين للج وجطود لالرطة إيجابيطة بطين جطودة أبعطاد 
أنشطة المراجعة الدايلية ونسبة إلتمادهم للج لمطل 
. المراجطط  الططدايلؤ فططؤ لمليططة مراجعططة الحططوائم الماليططة

حيث تزايدت هذق النسبة م  تزايد جودة أبعطاد أنشططة 
 ية بش ل لام.المراجعة الدايل

 ثرلثًر: توصير  البحث
فطططططؤ ضطططططوع نتطططططائج البحطططططث النظريطططططة والعمليطططططة        

وأهمية مهنتؤ المراجعة الدايليطة والمراجعطة اليارجيطة 
البططالد فطؤ إضطط اع الرحططة  فطؤ أ  ارتيططاد  حيطث الططدور

للططططططج المعلومططططططات المتاحططططططة مططططططن وحططططططدات االمططططططال 
العديططططططد مططططططن الحططططططرارات  للمجتمطططططط   ومططططططن رططططططم ترشططططططيد

االرتيطططططادية المعتمطططططدة للطططططج هطططططذق المعلومطططططات  فطططططإن 
 البحث يويؤ بالتؤ:

بت عيططل العالرطططة بططين الليططات الحو ميطططة  اتهتمططام -4
الميتل طططة بشطططر ات االمطططال  يسطططالد فطططؤ تححيطططق 
الهططدف النهططائؤ لحو مططة الشططر ات. حيططث ت عيططل 

لمططططل المراجطططط  الططططدايلؤ  التعططططاون والتنسططططيق بططططين
ة المراجعططططططة واليططططططارجؤ مططططططن جهططططططة  وبططططططين لجنطططططط

و الهمطططا مطططن جهطططة أيطططرا. سطططيعود بطططالن   للطططج 
وحططدات االمططال بشطط ل يططاص والمجتمطط  بشطط ل 

 لام.
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االهتمطططام بمهنطططة المراجعطططة الدايليطططة فطططؤ  ضطططرورة -2
ميططططر وت عيططططل دورهططططا مططططن يططططالل إنشططططاع معهططططد 
للمراجعين الطدايليين للطج فطرار الطدول المتحدمطة  
رسططططاع  يعمططططل للططططج النهططططوض ب لضططططاع المهنططططة وا 

 الد وسلو يات ومعايير منظمة للمهنة بمير.رو 
ضططططرورة رفطططط    ططططاعة المططططراجعين الططططدايليين مططططن  -3

يطططالل بطططرامج التطططدريب والتعلطططيم المسطططتمر لموا بطططة 
 طططل مطططا يم طططنهم مطططن أداع وظي طططتهم بشططط ل  طططفع 
وفعططال  ان المراجعططة الدايليططة هططؤ يططط الططدفاع 

 ااول وهؤ الحارس اامين بوحدات االمال. 
 

يم ططن رابعةةًر: مجةةرال  البحةةوث المقترحةةة: 
 إرتراح النحاط البحرية التالية:

دراسططة أرططر رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج  .4
 أنشطة المراجعة الدايلية للج مياطر المراجعة.

دراسططة أرططر رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج   .2
أنشططططة المراجعطططة الدايليطططة للطططج حطططدود ااهميطططة 

 النسبية.
رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج  دراسططة أرططر .3

 أنشطة المراجعة الدايلية للج أتعاب المراجعة.
دراسططة أرططر رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج  .4

أنشطططططططة المراجعططططططة الدايليططططططة للططططططج نططططططوع تحريططططططر 
 المراجعة.

دراسططة أرططر رططرار إلتمططاد المراجطط  اليططارجؤ للططج  .5
 أنشطة المراجعة الدايلية للج جودة المراجعة.
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