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تقييم أثر إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة المراجعة 
 الداخلية 

 جيهان عادل أميرهمد/                                                                 

 جامعة بورسعيد -كلية التجارة -مدرس المحاسبة

 الملخص :

إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة إستهدف البحث تقييم أثر       
وذلك من خالل تحليل ودراسة مفهوم المراجعة الداخلية المستمرة التي يستخدمها  المراجعة الداخلية

التزام المراجع  العالقة التأثيرية بين ودراسة وتحليل ، المراجع في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات
تم صياغة  المراجعة المستمرة وجودة المراجعة الداخلية  وفي سبيل تحقيق ذلكالداخلي بمدخل 

"ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة فريق  مجموعة من الفروض كان أهمها :
عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة الداخلية المستمرة وجودة المراجعة الداخلية"، "ال 

قة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة توجد عال
وفي سبيل إختبار هذه الفروض إحصائيًا تم إعداد قائمة  .مستمرة وجودة المراجعة الداخلية"الداخلية ال

ليب إستبيان إعتمدت علي مجموعة من المتغيرات ، وقد إستعان الباحث بمجموعة من األسا
 اإلحصائية المتعارف عليها في سبيل تقدير معنوية هذه المتغيرات ، وقد أسفرت أهم النتائج عن

أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على متغير جودة العالقة بين متغيرات 
 0910.و  0860.عالية المعنوية حيث بلغت قيم معامالت االنحدار للمتغيرات )المراجعة الداخلية 

،   على الترتيب (0440.و  0520.و  0520.و  0590.و  0410.و  0650.و  0420.و 
توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت تتعلق ضرورة وكانت أهم توصيات البحث 

مما ينعكس إيجابًا على  بالمراجعة الداخلية المستمرةبإدارة المراجعة الداخلية لكي تتمكن من االلتزام 
العمل على رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد ساعات العمل لفريق المراجعة جودة المراجعة الداخلية ، 

يزيد من جودة المراجعة  لكي تتمكن من االلتزام بمتطلبات المراجعة الداخلية المستمرة األمر الذي
 الداخلية.

  جودة المراجعة الداخلية –الداخلية المستمرة المراجعة الكلمات المفتاحية:          
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Abstract 
    The purpose of the research is to assess the impact of the Internal 

Auditor's compliance on the quality of the internal audit by analyzing and 

studying the internal audit concept used by the auditor under the electronic 

data operation. A number of hypotheses were formulated, the most 

important of which were: "There is no statistically significant correlation 

between the composition of the internal audit team with the aim of 

maintaining constant internal audit and quality of internal audit", " I 

statistically significant differences between the creation of the internal audit 

environment, with a view to the ongoing commitment to the quality of 

internal audit and internal audit. " In order to test these hypotheses, a 

questionnaire was prepared based on a set of variables. The researcher used 

a set of statistical methods used to estimate the significance of these 

variables. Internal regression was highly significant, with regression 

coefficients for the variables (.0860, .0910, .0420, .0650, .0410, .0590, 

.0520, .0520 and .0440) respectively. The main recommendations of the 

research were the need to provide a comprehensive view within Operations, 

activities and transactions related to internal audit management To be able 

to its commitment to the ongoing internal audit, which is reflected positively 

on the quality of internal audit, work to raise the learning curve and regulate 

the number of working hours for the team to be able to review compliance 

with the requirements of the internal audit continued, which increases the 

quality of internal audit. 

Keywords: Continuous Internal Audit - Internal Audit Quality. 
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 مقدمة :

نالت المراجعة الداخلية إهتمامًا ملحوظًا في األونة األخيرة وذلك نتيجة تنوع المهام التي تقوم      
بها داخل المنشآت ، حيث لم تعد تنحصر مهامها في فحص العمليات المالية والمحاسبية فحسب بل 

عتمد عليها مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة يإتسع دورها لتصبح إحدى األدوات اإلدارية الهامة التي 
)أبو جبل ، في الحصول على المعلومات الموثقة عن فعالية نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة 

2015). 

ة ، األمر ولقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات تغيرات جذرية في مختلف جوانب الحياة المعاصر       
لكبرى من هذه التغيرات والتطورات المتسارعة وذلك نتيجة معظم المنشآت ا الذي ترتب عليه إستفادة

وفي هذا الصدد تعاظم دور إدارة المراجعة  بين مفردات ومكونات تلك المنشآت ،حدة المنافسة 
الداخلية حيث تقدم تقارير بنتائج متابعة التقييم الدوري لمكونات هيكل الرقابة الداخلية إلى مجلس 

، وتزداد أهمية المتابعة في ظل التقدم التكنولوجي والتشغيل اإللكتروني اإلدارة أو لجنة المراجعة 
للبيانات ، حيث ينبغي أن تتم المتابعة بشكل مستمر ألن البيانات قد ال تظل متاحة في نهاية الفترة 

 ع الداخلي إتباع التي يتم فيها المتابعة ، ولكي يتم تفعيل المتابعة المستمرة ينبغي على المراج
ب أو مدخل يمكن من خالله أداء عملية المراجعة بشكل فوري ومستمر وهو ما يطلق عليه أسلو 
على أن  (2012)سرايا ، وعلي ، وفي هذا الشأن أكدت دراسة دخل المراجعة الداخلية المستمرة ، م

لما المراجع الداخلي في ظل نظم المحاسبة الفورية البد أن يلتزم بمدخل المراجعة الداخلية المستمرة 
 لها من تأثير فاعل على جودة أداء المراجعة الداخلية .

وفي هذا المجال ، تمكن المراجعة المستمرة فريق المراجعة الداخلية من التركيز على المناطق      
األكثر خطورة ، كما أنها تساعد اإلدارة من الوفاء بالمتطلبات القانونية والتشريعية ، عالوة على 

مرة لعمليات المنشأة قدرتها على التقييم الموضوعي لهيكل الرقابة الداخلية من خالل المراجعة المست
والقدرة على إكتشاف األخطاء والغش وسوء إستخدام األصول مما يؤثر على جودة المراجعة الداخلية 
بالمنشأة ، وبناء على ما سبق يعد إستخدام مدخل المراجعة الداخلية المستمرة  ضرورة ال غني عنه 

معلومات وحاجة متخذي القرار في لخدمة متخذي القرار لمسايرة التطورات الهائلة وتكنولوجيا ال
الحصول على تأكيد فوري ومستمر على مصداقية المعلومات بالمنشأة مما ينعكس على جودة 

 المراجعة الداخلية ذاتها ، وهذا ما سيحاول هذا البحث اإلجابة عليه نظريًا وتجريبيًا . 
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 مشكلة البحث :

تكنولوجيا المعلومات السمة السائدة في األونة يعتبر التوسع في إستخدام التقنيات الحديثة في      
األخيرة ، بل أصبحت أهم المتغيرات البيئية المؤثرة في مهنة المحاسبة والمراجعة وقد تطور مفهوم 
الرقابة والمراجعة تطورًا ملحوظًا نتيجة كبر حجم المؤسسات اإلقتصادية والتوسع في إستخدام 

إلى ضرورة تحقق السرعة والدقة في تشغيل وتخزين الحاسبات بشكل ملحوظ والحاجة الملحة 
 البيانات إلنتاج المعلومات بالدقة والسرعة المالئمة إلستخدامها في إتخاذ القرارات .

وفي هذا السياق فقد تغيرت مالمح بيئة منظمات األعمال ومستوى التكنولوجيا المستخدم ، مما      
أدلة إثبات إلكترونية لمواكبة هذه البيئة وبالتالي  فرض على المراجعة الداخلية ضرورة البحث عن

زادت األدوار الهامة والمحورية التي تلعبها المراجعة الداخلية في تقييم وتحسين نظم الرقابة والحوكمة 
دارة المخاطر.  وا 

المراجع الداخلي لمدخل المراجعة المستمرة في  لتزاماوفي ذات الشأن وعلى الرغم من أن      
ت اإلقتصادية التي تقوم بتشغيل بياناتها إلكترونيًا تمثل التطور المناسب لمرحلة المراجعة المنظما

 الداخلية المراجعة تلتزم بمدخلالتقليدية ، إال أن أغلب إدارات المراجعة الداخلية في هذه الوحدات ال 
 المستمرة ، األمر الذي ال يدعم تضييق فجوة التوقعات في المراجعة الداخلية .

 وبناء على ما سبق تكمن التساؤالت البحثية في اآلتي :      

 ما هو مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية المستمرة ؟ -

 ما هي متطلبات وخطوات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة ؟   -2

 ما هي محددات وأبعاد جودة وفاعلية المراجعة الداخلية ؟ -3

إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة وجودة المراجعة ما هي العالقة التأثيرية بين  -4
 الداخلية ؟
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 هدف البحث :

لتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة إلى إختبار أثر ا يهدف هذا البحث بشكل رئيسي          
راجعة الداخلية المستمرة على جودة المراجعة الداخلية وذلك من خالل تحليل ودراسة مفهوم الم

الداخلية المستمرة التي يستخدمها المراجع في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات ، هذا عالوة 
على عرض ألهم متطلبات وخطوات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة ، باإلضافة إلى رصد 

 ألهم محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية .

 أهمية البحث :

أهميته من تناوله لموضوع من الموضوعات الهامة والتي تكمن في مدى يستمد هذا البحث       
تباع المراجع الداخلي لمدخل  إمكانية اإلعتماد على نتائج المراجعة الداخلية من خالل إلتزام وا 
المراجعة الداخلية المستمرة خاصًة مع تزايد إستخدام تكنولوجيا المعلومات في جميع عمليات 

لتزام المراجع المنشآت ، كما يكتسب  البحث أهمية عملية حيث أنه يختبر ميدانيًا أثر تبني وا 
 الداخلي لمدخل المراجعة المستمرة على جودة وفاعلية المراجعة الداخلية .

 منهجية البحث :

تستخدم الباحثة في هذه الدراسة االختبار التجريبي لتقييم جودة وفاعلية دورالمراجعة           
ويلتزم بها المراجع الداخلي ،  يتبعهام مدخل المراجعة الداخلية المستمرة الذي الداخلية باستخدا

وفي سبيل ذلك اعتمدت الباحثة على المنهج اإليجابي )النموذج التفسيري( لتحليل مشكلة 
البحث وبناء وصياغة فروض البحث واختبارها  وذلك من خالل تحليل واستقراء الدراسات 

وأهمية المراجعة الداخلية المستمرة ومتطلبات تطبيقها ، عالوة على  السابقة المتعلقة بمفهوم
 مفهوم ومحددات جودة المراجعة الداخلية .

 حدود البحث :

يخرج عن نطاق البحث دراسة واختبار المراجعة الخارجية المستمرة كمدخل يستخدمه مراقب      
 الحسابات لممارسة المراجعة الخارجية المستمرة في بيئة تكنولوجيا المعلومات والتجارة اإللكترونية. 
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 خطة البحث :

ختبار فروضه وتناول مشكلته في ضوء حدوده سوف       تسير خطة لتحقيق أهداف البحث وا 
 البحث طبقًا لآلتي :

 إستقراء وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث .: أواًل 

 مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية المستمرة .ثانيًا : 

 متطلبات وخطوات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة .ثالثًا : 

 محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية .رابعًا : 

إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة المراجعة عرض وتحليل أثر :  خامساً 
 الداخلية .

 . الميدانيةالدراسة  سادسًا :

 الخالصة والنتائج والتوصيات وأهم التوجهات المستقبلية . -
 قائمة المراجع . -

 وسوف يتم إستعراض ما سبق على النحو التالي :      

 : : إستقراء وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث أوالً 

فى هذا الجزء تحليل وتقييم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث، وسوف  ةالباحث تتناول    
بتقسيمها إلى مجموعتين بحيث تشتمل المجموعة األولى على دراسات تناولت المراجعة  ةالباحث تقوم

 .المراجعة الداخلية ، بينما تشتمل المجموعة الثانية على دراسات تناولت جودة المستمرة   الداخلية

 دراسات تناولت المراجعة الداخلية المستمرة : - أ

وهي إحدى شركات المراجعة المصنفة ضمن األربعة   Price Water Houseقامت شركة     
تحديد أهمية وذلك بهدف  2011 عامفي  دراسة مسحيةبإجراء  (Big 4)الكبار أو ما يطلق عليها 
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المراجعة الداخلية المستمرة في الوحدات االقتصادية ومدى تأثيرها على ممارسات المراجعة الداخلية، 
% من الوحدات االقتصادية التي شملها المسح إما لديها 81إلى أن  الدراسة السابقة توصلتقد و 

دراسة  سعت أو تخطط لتطوير استخدام إحداهما ، وفي هذا الشأن مراجعة مستمرة أو متابعة مستمرة
(Coram, et al.,2014) هيكل رقابة  تقييممية المراجعة الداخلية المستمرة بهدف أه إلى توضيح

من خالل تحليل وتقييم األطر المالئمة لتقييم هيكل نظام الرقابة الداخلية؛ وهي  تكنولوجيا المعلومات
( من إرشادات قانون 404للوقوف علي اإلطار المالئم لمتطلبات القسم )، COSO إطار لجنة 

Sarbanes -Oxley . 

لتحديد  يةمسحدراسة بإجراء  (IIA, 2012) قام معهد المراجعين الداخليين وفي ذات السياق     
 الدراسة ومدى تأثيرها على ممارسات المراجعة الداخلية، وتوصلت الداخلية المستمرة أهمية المراجعة

تتبنى مدخل المراجعة المستمرة  التي خضعت للمسح % من الوحدات االقتصادية36 حوالي إلى أن
ى المراجعة المستمرة % منها تخطط لتبن 39خالل كل عملياتها، أو داخل مناطق محددة وأن حوالى 

المراجع تأثير إدراك إلى التعرف على  (2015أبو جبل ، )كما هدفت دراسة  في المستقبل ،
الدراسة  وقد إنتهت،  الداخلي لمتطلبات المراجعة المستمرة والتزامه بها على جودة التقارير المالية

إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة يمثل استجابة للتطور 
ومات، مما يتطلب أنظمة التكنولوجي المستمر في الوحدات االقتصادية وخاصة مع تعقد أنظمة المعل

رقابة فورية ، كما أن المراجعة الداخلية المستمرة تمثل النظام األمثل ألنظمة التشغيل الفوري 
للبيانات، مما يؤدى إلى تقليل األخطاء المحاسبية والتحليل الفوري للمعلومات واالتصال الفعال عبر 

الداخلية، عالوة على أن المراجعة المستمرة  الوحدة االقتصادية ككل مع زيادة كفاءة وفاعلية الرقابة
دارة  تضيف قيمة للوحدة االقتصادية من خالل وسائل تحسين االلتزام بالقوانين والتشريعات وا 

 مخاطر والقدرة على تحقيق األهداف.ال

 (Gonzalez, et al.,2014؛ 2014،  )مشابطوفي هذا اإلطار قامت دراسة كل من       
المراجعة الداخلية المستمرة وعالقتها بالمتابعة المستمرة، واختبار أثر هذا االستخدام  بتحليل مفهوم

إلى أن  اخلية في تحقيق أهدافها الرقابية ، وتوصلت الدراسات السابقةعلى مدى فاعلية المراجعة الد
ن حيث تبنى المراجع الداخلي لمدخل المراجعة المستمرة له أثر إيجابي على الوحدة االقتصادية م

شريعات واللوائح ذات العالقة بها ، كما أن المراجعة الداخلية كفاءة تشغيل العمليات، وااللتزام بالت
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توفر مستويات جديدة من التنظيم لمتابعة الرقابة الداخلية وتنظيم واضح لبيانات المراجعة المستمرة 
  واإلشراف على الوحدة االقتصادية.

أثر خصائص المراجعين الداخليين على مراجعة  ( 2014)الشرفاء،كما تناولت دراسة      
األنظمة المحاسبية اإللكترونية في مصارف المملكة العربية السعودية ، وتوصلت الدراسة إلى قدرة 
المتغيرات الخمس التي تبحثها الدراسة )الشهادة األكاديمية، الشهادة المهنية، التخصص العلمي، 

في المتغير التابع  الحادثةهني، وسنوات الخبرة( مشتركة على تفسير التغيرات التعليم والتدريب الم
 والذى يمثل تنفيذ أنشطة مراجعة األنظمة المحاسبية اإللكترونية وبشكل كبير نسبيا.

 :    لمراجعة الداخليةجودة ادراسات تناولت  - ب

إلى تحديد ما إذا كان إدراج تقرير المراجعة  Holt & Dezoort ,2015))دراسة  هدفت     
جعة امصداقية التقارير المالية، وكذا التحقق من مدى تأثير استخدام وظيفة المر  يدعمالداخلية 

الداخلية علي مخاطر األعمال، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن زيادة 
ثقة المستثمرين في التقارير المالية، كما تزداد  درجة يد منالشفافية حول وظيفة المراجعة الداخلية تز 

ثقة المستثمرين في المعلومات المالية عندما تكون خالية من أية أخطاء متعمدة أوغير متعمدة هذا 
تقارير لجان المراجعة  وأهمية باإلضافة إلى أن تقرير المراجعة الداخلية يكون علي نفس قدر منفعة

إلي اختبار العالقة بين المراجعة الداخلية وكل من: لجنة  (Shamki, 2014) دراسة سعتبينما ، 
كتشاف التالعبات في التقارير  المراجعة، والمراجعة الخارجية وأثر هذه العالقة في الحد من وا 
المالية، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من تنائج أن جودة المراجعة الداخلية لها دور مباشر فى  

خارجيين ولجان المراجعة وخاصة في الكشف عن التالعبات في التقارير تسهيل عمل المراجعين ال
المالية، كما أن جودة المراجعة الداخلية تمثل قيمة مضافة للمنشَات نظرًا ألنها  تعمل علي تحسين 

 . فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
  Lin et al.,2014) ؛  (Reynolds & Aggarwal, 2014 كل من سعت دراسة هذا وقد     

إلي توضيح العوامل التي تزيد من قوة المراجعة الداخلية إلضافة قيمة للمنشأة في ظل البيئة المتغيرة 
تلعبه في إدارة التي تعمل من خاللها والتي تتطلب منها التكيف معها نظرًا لدورها المحوري الذي 

إلي أن العوامل التي تزيد من قوة المراجعة إلضافة قيمة  المخاطر والرقابة ، وتوصلت الدراسات
للمنشاة تتم من خالل إجراء تقييم ديناميكي للمخاطر وتخطيط المراجعة، هذا باإلضافة إلى استخدام 
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أساليب المراجعة المستمرة لتحديد المخاطر الناشئة ومخاطر التكنولوجيا، والتركيز علي المخاطر 
لتنسيق مع شركاء الخطر في المنشآة بوصف المراجعة الداخلية خط الدفاع اإلستراتيجية، وتعزيز ا

الثالث، وأهمية امتالك المراجعين لمعلومات حول برامج إدارة المخاطر، وتوافر الخبرة التكنولوجية 
قد أوصت و استراتيجية المنشاة وطبيعة عملها ، ومهارات التحليل اإلنتقادي واإلبتكاري وفهم 

بضرورة تقييم مهارات المراجعين الداخليين في المجاالت األساسية والتقنية والقيادة كورة الدراسات المذ
 وسد الثغرة الموجودة في المهارات من خالل التدريب وتوظيف مواهب جديدة.

 

وضع إطار للتكامل بين مدخلي القيمة المضافة والتقييم  (2014)حسن،وقد حاولت دراسة      
تعزيز الدور االستراتيجي للمراجعة الداخلية في تقييم وتحسين فعالية عمليات  المتوازن لألداء بهدف

من خالل إجراء دراسة ميدانية عن  الدراسة إدارة مخاطر األعمال للمنشآت، وقد تم إختبار فروض
طريق إعداد قائمة استبيان لمعرفة أراء عينة من أعضاء لجنة المراجعة والمراجعين الداخليين 

دارات العليا في شركات األسمنت بجمهورية مصر العربية، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة ومديري اإل
وجود خطوط اتصال فعالة بين عملية التخطيط االستراتيجي وبين نشاط المراجعة الداخلية، حيث 

تحقيقها خالل فترة إلى المنشأة  تسعىيوفر للمراجع الداخلي رؤية شاملة لألهداف اإلستراتيجية التي 
منية محددة مما يساعد في تخطيط البرامج الداخلية لألنشطة داخل المنشاة، للتأكد من مدي كفاية ز 

 . وفعالية أنشطة التشغيل
إلى تقييم أثر جودة المراجعة الداخلية على جودة  (  2015)غنام ،كما تعرضت دراسة        

واستهدف البحث توصيف وتحديد أهم محددات  ، المصري التنمية الصناعية األرباح المحاسبية ببنك
 وأيضًا طبيعة جودة األرباح المحاسبية، وقد ترتب على أدبيات المراجعةجودة المراجعة الداخلية في 

مجموعة من النتائج أهمها أن محددات جودة المراجعة الداخلية تؤثر إيجابًا إختبار فروض الدراسة 
عتماداً  على النتيجة السابقة أوصت الدراسة بضرورة تعزيز جودة  فى جودة األرباح المحاسبية، وا 

أنشطة المراجعة الداخلية ببنك التنمية الصناعية المصرى من خالل وضع ضوابط إلختيار 
المراجعين الداخليين بالبنك من حيث المؤهل العلمى والمهنى والخبرة، واالستعانة بالمحددات 

داخلية للوقوف على دورها فى تحقيق جودة األرباح المقترحة لإلستدالل على جودة المراجعة ال
 المحاسبية.
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 تقييم نتائج الدراسات السابقة :

أن  من خالل إستعراض الدراسات السابقة، يمكن التوصل إلى أنها قد اتفقت فيما بينها على     
، وذلك من  لها تنافسية ميزةوتحقيق  للمنشأة دورا هاما في إضافة قيمة تؤدي المراجعة الداخلية

دارة المخاطر والرقابة الداخلية. كما ركزت  خالل دورها التأكيدي واالستشاري في مجاالت الحوكمة وا 
بشكل  المراجعة الداخليةالدراسات على جوانب جزئية فقط، ولم تتناول العوامل المؤثرة في جودة 
في تفهم المراجع الداخلي  متكامل، باإلضافة إلى أن هذه الدراسات لم تقدم إطارا متكاماًل يساعد

وهذا ما تسعى إليه الدراسة  المراجعة الداخلية ،ألهمية المراجعة الداخلية المستمرة في تحسين جودة 
الحالية من خالل االختبار التجريبي لقبول المراجعين الداخليين لمتطلبات تطوير دور المراجعة 

 . داخليةوفاعلية المراجعة ال الداخلية المستمرة لتحسين جودة

 ثانيًا : مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية المستمرة :

تكنولوجيا المعلومات لتطبيق  مهنية لألثار الحتميةكنتيجة المراجعة الداخلية المستمرة جاءت      
الداخلي المراجعة المستمرة سواء التي يستخدمها المراجع فكرة بنيت محاسبة والمراجعة ، وقد على ال

ولقد تعددت ، هي التي تختلف  وآلية تنفيذها إال أن أهدافها على نمط واحد الخارجيأو المراجع 
 & Chakroun)التعاريف المختلفة للمراجعة المستمرة حيث إتفقت دراسة كل من 

Khaled,2015 ; Deloitte,2010)  بأنها عملية تقع تعرف المراجعة الداخلية المستمرة على أن
 ة تتم داخل عمليات ومعامالت الوحدة االقتصادية بحيث يتم من خاللهاتحت سيطرة ومسئولية اإلدار 

 . تقييم الرقابة بشكل مستمر وثابت

وفي هذا الشأن أيضًا قامت العديد من الهيئات المهنية والدراسات بوضع تعريف شامل      
، والمعهد  AICPAللمراجعة المستمرة حيث أعد المعهد األمريكي للمحاسبيين القانونيين األمريكيين 

ورقة عمل تضمنت مفهومًا للمراجعة المستمرة بأنها  طريقة  CICAالكندي للمحاسبيين القانونيين 
 ريرأو مدخل يمكن المراجع من تقديم تأكيدات عن مجال المراجعة من خالل سلسلة من تقا

المراجعة أو  البمجالمراجعة، والتي يتم إصدارها بشكل فوري، في نفس توقيت الحدث ذات العالقة 
 .بعد فترة قصيرة من الحدوث 
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فتد عرفا المراجعة  (,Smith & Warren  2014)وفي هذا اإلطار أيضًا عرفت دراسة      
تمكنه من تجميع  المستمرة على أنها أي طريقة يستخدمها المراجع ألداء المراجعة بشكل مستمر

يساعد على حماية  األمر الذيوتقييم أدلة المراجعة لتحديد كفاءة وفاعلية نظم المحاسبة الفورية 
عداد قوائم مالية يمكن االعتماد عليها ، ولقد  األصول والحفاظ على سالمة وتكامل البيانات وا 

طوي على أداء أنشطة أن المراجعة الداخلية المستمرة عملية تن (Verve,2012)أوضحت دراسة 
في التوقيت المناسب عن الرقابة  Continuousمتعددة بشكل متكرر لتوفير تأكيد مستمر 

assurance . والخطر داخل الوحدات االقتصادية 

ستكمااًل لما سبق يتضح أن مفهوم       المستمرة منبثق من مفهوم المراجعة المراجعة الداخلية وا 
المراجعة الداخلية وهو  (IIA, 2012)الذي وضعه معهد المراجعين الداخليين  الداخلية التقليدية

موضوعي ومستقل يتم بشكل  Consultingواستشاري  Assuranceالمستمرة نشاط تأكيدي 
 مستمر ومتزامن مع وقوع األحداث بهدف تحسين أعمال المنشأة وتحقيق أهدافها.

مارس سنة شهر يئة العامة للرقابة المالية في أصدرت اله في مصر وعلى المستوى المحلى     
العديد من القرارات منها، إلزام جميع الوحدات االقتصادية المقيدة بالبورصة المصرية بإنشاء  2012

مواقع إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( لنشر بياناتها وقوائمها المالية السنوية 
 وهذا يتطلب هيكل فاعل (2012)الهيئة العامة للرقابة المالية، . والدورية والتقارير اإليضاحية

 .ة والتأكد من فاعليته بشكل مستمر للرقابة الداخلي

وبالنظر إلى أهمية المراجعة الداخلية المستمرة نجد أنها تعمل على إضافة قيمة للمنشأة من      
دارة المخاطر والقدرة على تحقيق األهداف ، وفي  خالل المساهمة في اإللتزام بالقوانين والتشريعات وا 

رة تعمل على على أن المراجعة الداخلية المستم (2014)مشابط ، هذا السياق فقد أكدت دراسة 
توفير مستويات جديدة من التنظيم لمتابعة الرقابة الداخلية وتنظيم واضح لبيانات المراجعة واإلشراف 
على الوحدة االقتصادية ، كما أنها تمثل تطورًا طبيعيًا لبيئة الرقابة وجهود المراجعة، وتوفير رؤية 

افر شفافية كبيرة للمديرين والمستثمرين شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت مما يؤدى إلى تو 
  . وأصحاب المصلحة األخرين

وترى الباحثة أن المراجعة الداخلية المستمرة  تمثل أحد مكونات هيكل الرقابة الداخلية للتحقق      
من فاعليته في ظل نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات ، وتعمل على إضافة قيمة للمنشأة نظرًا ألنها 
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تساعد في تحديد كفاءة وفاعلية نظم المحاسبة الفورية في حماية أصول المنشأة والحفاظ على 
موضوعية البيانات وتقليل إجراءات المراجعة ، األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على جودة وفاعلية 

 المراجعة الداخلية . 

 لتالي :وبناء على ما سبق يمكن صياغة الفرض األول للبحث على النحو ا     

ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات المستقصي منهم حول  فروقالفرض األول : "ال توجد 
 أهمية المراجعة الداخلية المستمرة "

 بيق المراجعة الداخلية المستمرة :ثالثًا : متطلبات وخطوات تط

يمثل استخدام المراجعة الداخلية المستمرة أحد مطالب أصحاب المصلحة خاصة اإلدارة، والتي      
تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة ويتطلب  موثوق فيها ويمكن االعتماد عليها ،تحتاج إلى معلومات 

 مجموعة من العوامل حتى تتمكن من تحقيق مهامها بنجاح ، وفي هذا الشأن فقد ضرورة وجود
إلى أن   (KPMG, 2012 ; Stippich, 2014; Havelka, 2014)أشارت دراسة كل من 

يعتبر من أهم عمليات أداء الكل الرقابة الداخلية و هيو  لمؤسسةلالهيكل التنظيمي وحدة التكامل بين 
عالوة على توافر الموارد البشرية  ،العوامل التي تساعد على نجاح إستخدام المراجعة المستمرة 

 والفكرية التي تمتلك الخبرة العالية ومهارة للتعامل بشكل جيد وموضوعي مع عمليات المراجعة 
الداخلية والتكنولوجية داخل المؤسسة ، هذا باإلضافة إلى توافر التكنولوجيا داخل المؤسسة بهدف 

إضافة قيمة للمراجعة الداخلية ، هذا وتؤكد  يخفض تكاليف العمليات ودقة البيانات مما يساعد ف
الباحثة على أن وجود رؤية واضحة ومعلنة لتطبيق المراجعة الداخلية المستمرة يعد من أهم متطلبات 

 تطبيقها ، كما أن المتابعة الجيدة لألداء تمثل جوهر تطبيق هذا النوع من المراجعة .

على أن هناك مجموعة من الخطوات  (Genfuss.,2014)وفي هذا السياق فقد أكدت دراسة      
  -المصاحبة لتطبيق المراجعة الداخلية المستمرة والتي تكمن في اآلتي :

 تحديد أهداف ومجاالت ونطاق المراجعة الداخلية المستمرة . -1
 تحديد البيانات المطلوب تنفيذها . -2
 تحديد المناطق ذات األولوية عند بدء التشغيل . -3
 العمليات .تحديد معدل تكرار  -4
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 تحديد قواعد المتابعة والمراجعة الداخلية المستمرة . -5

عالوة على مراعاة البنية األساسية التنظيمية للمؤسسة بهدف تنفيذ تشغيل العمليات وتوصيل      
 النتائج .

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة الفرض الثاني للبحث على النحو التالي :     

عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية الفرض الثاني : "ال توجد 
 المستمرة وجودة المراجعة الداخلية"

 رابعًا : محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية :

 تمثلكثير من الباحثين فى األونة األخيرة، حيث النالت جودة المراجعة الداخلية إهتمام      
نظرًا لطبيعة عملها داخل المنشآت  وذلك ، المراجعة الداخلية أحد عناصر الرقابة الداخلية الفعالة

لمام المراجعين الداخليين بظروف وأحوال تلك المنشآت ، ومع االهتمام المتزايد برفع كفاءة نظم  وا 
عملها من مجرد  الرقابة من داخل وخارج المنشآت تطور مفهوم المراجعة الداخلية بحيث خرج نطاق

التركيز على النواحي المالية إلى ما هو أبعد من ذلك، وهذا واضح من تعريف معهد المراجعين 
الداخليين للمراجعة الداخلية حيث تناول مفهوم المراجعة الداخلية بأنها "نشاط مستقل وموضوعي، 

ويساعد المنشأة  يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة،
على تحقيق أهدافها، من خالل إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمة 

دارة المخاطر والرقابة"   . (IIA, 2012)وا 

وقد ترتب على هذا التعريف توسيع نطاق عمل المراجعة الداخلية ليشمل تقديم التأكيدات        
دارة المخاطر بهدف تحسين الرقابة والحوكمة، بل أن المراجعة واالستشارات والتوصيات لإلدار  ة، وا 

 الداخلية أصبحت تمثل أهم مكون فى اإلدارة وأليات الحوكمة فى كل القطاعين العام والخاص
(Ahmad et al.,2011) . 

وطبقًا لذلك وحتى يمكن لإلدارة التنفيذية والمراجعة الخارجية أن تصل إلى حوكمة فعالة       
تحسين فاعلية وكفاءة وظيفة المراجعة الداخلية بها من خالل تطبيق ما  المنشأةيجب على  للمنشأة

 ,Sumritsakun & Ussahawanitchakit)يعرف بإبداع أو جودة المراجعة الداخلية 

بأن "وظيفة المراجعة الداخلية يجب أن  (SAS No. 65) ويتفق هذا مع ما أشار إليه ،(2014
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مستوى كاف من الجودة قبل أن يعتمد المراجع الخارجي عليها ألغراض إتمام مراجعة تكون عند 
على  (SOX)وأن يتم ذلك وفقًا للقيود التي فرضها قانون  (Felix et al., 2015) القوائم المالية.

هناك إتفاق واضح ألدبيات ، وفي هذا الشأن نجد ان  (Chen., 2014)ممارسة المراجعة الداخلية 
، وقد  بمحددات جودة المراجعة الداخليةجعة على ما أكدت عليه المعايير المهنية فيما يتعلق المرا

التى تمثل جودة المراجعة الداخلية تم  مجموعة من المحددات (  (SAS no. 65, 1991رصدت
الكفاءة المهنية بلورتها فى مجموعتين رئيسيتين، األولى تتعلق بفريق المراجعة الداخلية وتضم 

والموضوعية بينما الثانية تتعلق ببيئة المراجعة الداخلية وتضم اإلستقالل، نطاق العمل وجودة أداء 
  :تلك المحددات فى الشكل التالى ويمكن عرض Arena & Azzone,2014))العمل
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على ان  المراجعة  (Gramling & Hermanson, 2014)وقد اكدت  دراسة 
الداخلية كنظام له ثالثة عناصر كمحاولة للوقوف على العناصر التي تشترك في وضع تعريف 

 عملي لجودة المراجعة الداخلية وهذه العناصر هي: 

 وتتمثل في أنشطة المراجعة الداخلية، المدخالت: .1
هارات، والخبرات الموارد الالزمة إلنجاز مهام المراجعة الداخلية والعنصر البشري )الم  .2

 الشخصية(. 
 حيث يتم التركيز على كفاءة وفعالية األداء.  التشغيل أوطريقة أداء أنشطة المراجعة الداخلية: .3
 وتتمثل في تقارير المراجعة الداخلية، الرأي، والتوصيات.  المخرجات: .4

ة مخرجاتها وقد أكدت الدراسة السابقة على  أن جودة المراجعة الداخلية تتمثل في جود       
والتي يمكن قياسها بقياس جودة المدخالت والتشغيل بالمقاييس التالية: بالنسبة لجودة المدخالت 
تقاس بمستوى خبرة العاملين داخل قسم المراجعة الداخلية، مستوى التأهيل العلمي، التدريب، الثقافة 

ة الداخلية في نظام الرقابة التنظيمية، مستوى التأهيل المهني والشهادات المهنية، ودور المراجع
الداخلية. بينما جودة التشغيل تقاس باإلجراءات المتخذة من قبل المراجعة الداخلية الكتشاف الغش، 

 ومستوى الفحص ومراقبة االلتزام الشخصي، والتخصص والمعايير األخالقية.    

رأى بين الباحثين حول وعلى الرغم من أهمية المحددات السابقة إال أن هناك تباين فى ال      
ترتيب هذه المحددات وأولوية تأثيرها على مستوى جودة المراجعة الداخلية حيث يرى فريق من 
، الباحثين أن جودة أداء العمل هى المؤشر األكثر أهمية عند ترتيب هذه المحددات

(Margheim,2013; Krishnamoorthy,2011 ; Schneider, 2013)  ورَاى أخرون
 & Gramling) أن الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين هى المؤشر األكثر أهمية فى التقييم  

Hermanson 2014; Seol et al 2011;)،  أما الفئة األكثر هى التى قبلت بان موضوعية
 ;Goodwin & Yeo 2011)المراجع الداخلى والتى تشمل االستقالل هى األكثر أهمية 

Gramling & Vendervelde, 2016; Kaplan & Schultz., 2015). 

ان العناصر الثالثة سالفة الذكر ذات أهمية كبيرة وال غنى عنها للقائم بتقييم  وتري الباحثة     
 جودة المراجعة الداخلية، وأن جودة أداء عمل المراجعة الداخلية يعتبر العنصر األكثر أهمية

 االخرى.بإفتراض ثبات جميع العوامل 
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إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على : عرض وتحليل أثر  خامساً 
 جودة المراجعة الداخلية :

ن يمدخل المراجعة المستمرة فإن معهد المراجعيب لاللتزامفيما يتعلق بدوافع المراجع الداخلي      
أوضح أن المراجع الداخلي يتوقع أن تكون المراجعة المستمرة من  (IIA , 2012)الداخليين 

ة التكنولوجي اتألن المراجعة التقليدية لم تعد مالئمة في ظل التطور  وذلك متطلبات الفترة القادمة
حيث تطورت أدوار المراجعيين الداخليين بعد أن تعمقوا في الجوانب المالية للمؤسسة بهدف الحديثة 

 .تقديم رؤى لدعم جودة المراجعة الداخلية 

 ناادى باأن يكاون هناااكاألمريكاي  Soxأن قاانون ( Warren., 2014 Smith&)كماا أوضاح     
مساتمرة وذلاك لتقاديم توكياد مساتمر عان ستخدام مادخل المراجعاة الدوافع قوية لدى المراجع الداخلي إل

مخااطر األعماال  بشاأنمدى فاعلية هيكل الرقابة الداخلية، باإلضافة إلى تقديم توكيد مساتمر لاإلدارة 
 . إدارتها وكيفية

تاارى الباحثااة أن تطااور األساااليب والباارامج التكنولوجيااة المتطااورة أصاابح يمثاال دافعااًا أساساايًا لاادى و     
المتطلبااات التشااريعية خاصااًة بعااد ظهور  ماادخل المراجعااة الداخليااة المسااتمرةب لإللتاازامالمراجااع الااداخلى 
 األمريکی. Soxالتي فرضها قانون 

)مشاااااااااااابط ، وطبقاااااااااااًا لماااااااااااا أكااااااااااادت علياااااااااااه دراساااااااااااة  فاااااااااااي هاااااااااااذا الصااااااااااادد يمكااااااااااان القاااااااااااولو      
سااتخدام المراجعااة الداخليااة المسااتمرة يجعلهااا قااادرة علااى فحااص ن إأ (Day&Solms,2015؛2014

معااامالت ال يظهاار  والتااي تمثاالالمعااامالت غياار المتكااررة وغياار العاديااة والمعااامالت خااارج الميزانيااة 
 . االقتصادية المنشأةأثرها على السجالت المحاسبية إال أنها تؤثر في نتائج أعمال 

دعم وتعزيز على اجع الداخلي بعمليات المراجعة المستمرة يعمل ر مما ال شك فيه أن إلتزام المو      
الخارجية عمليات المراجعة  فاعليةفضاًل عن ضمان المنشأة زيادة  ، جودة وفاعلية المراجعة الداخلية

التعاون بين كل من المراجع الداخلي والخارجي مع إعادة هندسة عملية المراجعة الداخلية من نتيجة 
والمتابعة والمناقشة مع سين العمليات واألنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقرير خالل تطوير وتح

علمًا بأن تطوير دور المراجعة الداخلية وجعلها أكثر قدرة على دعم كافة عمليات المنشأة  اإلدارة ، 
دارة المخاطر يعمل على زيادة القيمة المضافة وتشمل آليات تفعيل مدخل المراجعة المس تمرة لزيادة وا 

 القيمة ودعم جودة وفاعلية المراجعة الداخلية في اآلتي :
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 . آليات مرتبطة بفريق المراجعة 
  المراجعة . ببيئةآليات مرتبطة 

 وسوف تقوم الباحثة بعرض كل منها بشئ من التفصيل .     

    آليات مرتبطة بفريق المراجعة :  -1

الداخلية أحد آليات تفعيل مدخل المراجعة المستمرة  تعد المهنة المناسبة لفريق عمل المراجعة     
التي تواجه مستويات األنشطة التي تعمل بها  حيث أنها تمثل إدراك الحقائق التنظيمية والسياسية

يزيد ي وخبرته بتكنولوجيا المعلومات التأهيل العلمي والعملي الثقافي للمراجع الداخلكما أن المنشأة ، 
جعة الداخلية ، هذا باإلضافة إلى عدد ساعات التدريب التي يحصل عليها من جودة وفاعلية المرا
، األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على رًا في رفع كفاءة المراجع الداخلي يالمراجع الداخلي تؤثر كث
 جودة المراجعة الداخلية .

تمتعه بموضوعية عالية تمكنه من و للمراجع الداخلي  التبعية التقريريةومما ال شك فيه أن      
فقد تطلب ممارسة مهامة بشكل ينعكس على جودة المراجعة الداخلية بالمنشأة ، وفي هذا الشأن 

، الوضع التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية في  )االستقاللية والموضوعية(1100معيار المراجعة 
ستقالل وموضوعية، أي ضرورة وضع إدارة مستوى يسمح له بأداء المسئوليات والمهام المكلف بها با

المراجعة الداخلية في موقع متوازي مع مجلس اإلدارة مما يحقق جودة أنشطتها ، هذا فضاًل عن 
دعم فريق المراجعة الداخلية بالتخصصات الفنية المالئمة والضرورية وذات العالقة المباشرة 

 والقدرة على التفكير حي المالية والمحاسبيةالمنشأة ، عالوة على اإللمام بالنواوالمستمرة بعمل 
 . طويل األجلاإلستراتيجي 

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة الفرض الثالث للبحث على النحو التالي :     

فريق عمل المراجعة الداخلية قة ذات داللة إحصائية بين تهيئة الفرض الثالث : "ال توجد عال
 .وجودة المراجعة الداخلية" بهدف اإللتزام  بالمراجعة المستمرة
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 آليات مرتبطة ببيئة المراجعة : -2

مدخل أن إلتزام المراجع الداخلي ب (2015؛ أبو جبل ،  2014)مشابط ، جاء بدراسة  طبقًا لما    
دعم ، كما أن المراجعة المستمرة يؤثر إيجابا في قدرة المراجعة الداخلية على تحقيق أهدافها الرقابية 

يعد من العوامل الهامة والفاعلة التي تؤثر في فاعلية  دارة المراجعة الداخليةإلومساندة اإلدارة العليا 
برامج تدريب ل المنشآت إدارةمجالس تبنى  وفي هذا الشأن يعد ، وأداء أنشطة المراجعة الداخلية

من األمور الهامة التي تمكن  المراجعة المستمرة تطبيق مع يتوافقن الداخليين بما يالمراجعي
ومعلنة واضحة  ويمكن القول أن وجود سياسات،  بكفاءة المراجعيين الداخليين من القيام بمهامهم

معلومات، تحقيق األمن تؤكد على دعم إدارة المنشأة والتزامها بتحقيق أمن وسالمة الوموثقة 
جراءات  يستلزم ذلك ضرورة توفير المناخ اإلداري المالئمالتنظيمي،  الذي يضمن تطبيق سياسات وا 

مسموح لها باالطالع على البيانات، وهذا ما أكدت تحقيق أمن وسالمة المعلومات وتحديد األفراد ال
؛  Oringle & Aldhizer, 2015؛  2014،  وآخرون عبد المعطي)عليه دراسة كل من 

Marks, 2014 ). 

على أن الفهم الكافي لدى  (Wood & Searrcy,2016)وفي إطار ما سبق فقد أكدت دراسة 
من فحص وتقييم هذه  يمكنهتعرض لها المراجع الداخلي حول طبيعة نشاط المنشأة والمخاطر التي ت

المنفعة المتوقعة من تطبيق مدخل القيمة شطة وتقييم فعالية إدارة المخاطر ، حيث أن األن
عة الداخلية ال تكتمل إال من خالل القيام لدى ممارسة وظيفة المراج EVA)) االقتصادية المضافة

بممارسة محور التقويم الذاتي إلدارة المراجعة الداخلية وبيان مدى التقدم الذي حققته في مجال إنجاز 
األمر الذي ينعكس بشكل إيجابي ،  للمنشأةأهدافها ورسالتها األساسية في سياق االستراتيجية العامة 

االلتزام بمعايير األداء المهني دستور آداب في ذات السياق فإن و  ة ،على جودة المراجعة الداخلي
بتطبيق مدخل المراجعة تزام لإليعد من ركائز تهيئة بيئة المراجعة  ل ، وسلوك مهنة المراجعة الداخلية

 الداخلية المستمرة .

تستطيع المنشأة تحقيق أهدافها يجب تطوير األنظمة  لكي هوفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن     
المعلوماتية الخاصة بها بما يتماشى مع اإلبداع التكنولوجي المتواصل في مجال تكنولوجيا 

أوجد المنظمة ألعمال المنشآت قد  التشريعات الجديدةهذا وتؤكد الباحثة على أن المعلومات ، 
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مهامهم وأنشتطهم طرق جديدة تعزز كفاءة وفاعلية  ضغوطًا على المراجعين الداخليين للبحث عن
  بما يتواءم مع تطور دور المراجعة الداخلية .

 وبناء على ما سبق يمكن صياغة الفرض الرابع للبحث على النحو التالي :     

الفرض الرابع : "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف 
 .بالمراجعة المستمرة وجودة المراجعة الداخلية" اإللتزام 

 : الميدانيةسادسًا : الدراسة 

 : مقدمة

إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة أثر إلى إيضاح العالقة التأثيرية بين  الدراسة الميدانيةتهدف 
و مسئولي  من المراجعين الداخليينوذلك من خالل عينة المستمرة على جودة المراجعة الداخلية 

في مجموعة من الشركات المقيدة  تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى مسئولي لجنة المراجعة
 يتم تقسيم الدراسة الميدانية إلى : وبناء على ذلك سوف ،بالبورصة المصرية 

 تنفيذ دراسة استطالعية حول موضوع البحث:  -1
 من خالل عينة عشوائية صغيرة من في البداية قام الباحث بتنفيذ مجموعة من اللقاءات     

لشرح   المراجعين الداخليين و مسئولي تكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى مسئولي لجنة المراجعة
حول مدي إلتزام المراجعيين الداخليين في مصر بتفعيل  مضمون وطريقة تنفيذ الدراسة االستطالعية،

عقب ذلك تم توزيع استبيان ،  مدخل المراجعة الداخلية المستمرة وأثره على جودة المراجعة
الثالثي المتدرج، بحيث تتراوح  (Likert) استطالعي مكون من تساؤالت مجدولة مستخدما مقياس

(، ثم قدرت بعد ذلك 1)مؤثر( إلى غير 2ى حد ما )إل مؤثر( إلى 3) مؤثرأوزان اإلجابات من 
 :اآلتينتائج الدراسة االستطالعية  أظهرتوقد ،  النسب المئوية لعبارات االستبيان االستطالعي

أهمية تفعيل مدخل المراجعة الداخلية مستوى إلمام المراجع الداخلي باالنخفاض النسبي ل -1
 الداخلية في الشركات المصرية.فاعلية وجودة المراجعة المستمرة لزيادة 

إلى تطوير وتحديث مستمر البنية التحتية التكنولوجية لنظم المعلومات بالشركات  إحتياج -2
 .تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة لضمان 
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من األطراف ذات الصلة حتى  لدعملمزيد من افريق عمل وبيئة المراجعة الداخلية إحتياج   -3
  بمتطلبات المراجعة الداخلية المستمرة . االلتزام من المراجع الداخلييتمكن 

  : الميدانيةوصف أداة الدراسة  -2

 األولية البيانات على في الحصول ةالباحث عليها تاعتمد التي البيانات جمع أداة تتمثل     
 على وتطوير العبارات الخاصة بها بناء إعدادها تم استقصاء في قائمة الحالية للدارسة الالزمة

مجال البحث، باإلضافة إلى نتائج  الباحثون السابقون في  وضعها التي االستعانة بالمقاييس
 استمارات بتوزيع ةالباحث قامتوقد  الدراسة االستطالعية من خالل رأى المستقصى منهم ،

ثم إجراء عمليات تفريغ و  وتجميعها استفساراتهم  على والرد مفردات العينة على االستقصاء
 لمقياس طبقا االستقصاء األساسية  قائمة تصميم تم قد أنه بالذكر، البيانات،  والجديرتكويد 

(Likert) من اإلجابات أوزان تتراوح بحيث  العينة، أفراد إجابات لتحديد المتدرج  الخماسي 
 (1) غير موافق مطلقا إلى( 2) موافق غير إلى( 3) محايد إلى( 4) فقامو  إلى( 5)موافق تماما 

 بيانات على الحصول من يمكن مما ، و ذلك طبقا لطبيعة كل مجال من مجاالت االستبيان 
 .عليها اإلحصائية األساليب تطبيق تقبل حتى للبيانات طبيعي توزيع إحداث لضمان و متصلة

 تعمد فقد البحثية، المشترك لألداة المنهجي بالتباين يسمى لما وتالفياً  لذلك إضافة
 الحالية على بالدراسة الخاصة ةوالتابع المستقلة  المتعلقة بالمتغيرات البيانات جمع إلى ةالباحث
 اإلجابات في التماثل تحقيق إلى السعي العينة نحو مفردات اتجاه لتقليل وذلك متباعدة زمنية فترات 
 علي األجزاء التالية: اإلستبياناشتملت قائمة قد و  على تناسقها . والحفاظ

: تضمن على مجموعة من األسئلة الديموجرافية التي تحدد بعض الخصائص الهامة  الجزء األول
  للمستقصى منهم للتأكد من اهتمامهم بموضوع البحث.

 :انقسم إلى أربع محاور اشتملت على األتيالجزء الثاني: 

 (.9-1عبارات من ) 9و قد اشتمل على  أهمية المراجعة الداخلية المستمرة:المحور األول: 

و قد اشتمل  المحور الثاني: متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة وجودة المراجعة الداخلية:
 (.18-10عبارات من ) 9على 
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المحور الثالث: العالقة التأثيرية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة 
 (.23-19عبارات من ) 5قد اشتمل على و  المستمرة وجودة المراجعة الداخلية:الداخلية 

الداخلية تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المحور الرابع: العالقة التأثيرية بين 
 (.28-24عبارات من ) 5و قد اشتمل على  المستمرة وجودة المراجعة الداخلية:

-29عبارات من ) 9و قد اشتمل على  :المحور الخامس: محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية
37.) 

 الميدانية.  مجتمع وعينة الدراسة  -3

  :الدراسة مجتمع -أ

الدراسة من المراجعين الداخليين و مسئولي تكنولوجيا المعلومات باإلضافة  مجتمع يتكون
إلى والتي تنتمي في مجموعة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية  إلى مسئولي لجنة المراجعة

م قطاعات مختلفة و خاصة التي لها تشغيل آلي لبعض عملياتها و تعتمد بصفة أساسية على نظ
، و قد تم اختيار أربع شركات من قطاعات  جراء عملياتها اليوميةالمعلومات المحاسبية الفورية إل

 مختلفة و هي:

 الغذائية )قطاع األغذية و المشروبات( للصناعات جهينة 
 ( تالمحمول )قطاع االتصاال التليفون خدماتل المصرية الشركة 
 (  ماليةال خدماتالواالتصاالت )قطاع تكنولوجيا  للتكنولوجيا القابضة راية 
 للتعمير )قطاع العقارات( العربية الستثماراتا 

 الدراسة: عينة -ب 

 الحالية بالدراسة البيانات الخاصة جمع في الشامل الحصر أسلوب استخدام نظرا لتعذر
مجتمع الدراسة  من بسيطة عشوائية عينة اختيار تم فقد والجهد والتكلفة، الوقت اعتبارات منها لعدة
  المجتمع طبقا لمعادلةحجمها  ُيمثل العينة والتي حجم تحديد لمعادلة وفقاً  ( مفردة190) بلغت

(Bartlett et al., 2011).  ( 178) جمع ، وتم ةالباحث بمعرفة يدوياً  االستبيانات  توزيع وتم
 المفقودة الخاصة بالقيم اإلحصائية إجراء التحليالت وبعد %)93.68)   استبيان بنسبة استمارة 
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 التي النهائية االستبيانات عدد لُتصبح لعدم صالحيتها استمارات (9عدد) حذف تم الشاذة والقيم
إجمالي عدد االستمارات  %( من88.94) بنسبة استمارة  ( 169) اإلحصائي للتحليل خضعت
( عينة الدراسة موزعة طبقا لفئات المستقصى منهم لكل فئة على حده 1و يوضح جدول )،  الموزعة

 وفقا لالستمارات الصحيحة التي وردت من عينة الدراسة.

(: عينة الدراسة موزعة طبقا لفئات المستقصى منهم لكل فئة على حده وفقا 1جدول )
 تي وردت من عينة الدراسة.لالستمارات الصحيحة ال

النسبة المئوية 
لالستمارات 
 الصحيحة

عدد 
االستمارات 
 الصحيحة

عدد 
االستمارات 
 المستلمة

عدد 
االستمارات 

 الموزعة

 

 فئة المستقصى منهم

 المراجعين الداخليين 95 87 82 48.52

مسئولي تكنولوجيا  65 64 61 36.09
 المعلومات

 المراجعةمسئولي لجنة  30 27 26 15.39

 اإلجمالي 190 178 169 100

 

( الخصائص الديموجرافية ألفراد عينة الدراسة طبقا للمؤهل الدراسي و سنوات 2و يوضح جدول )
 ى مستوى اإلداري المستقصى منهم .الخبرة باإلضافة إل

 تقسيم عينة الدراسة حسب الخصائص الديموجرافية للمستقصى منهم.( : 2جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة الخاصية

 

 المستوى الدراسي

 45.56 77 بكالوريوس

 26.63 45 دبلوم دراسات عليا
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 16.57 28 ماجستير

 11.24 19 دكتوراه

 

 سنوات الخبرة

 24.85 42 سنوات 5أقل من 

 48.52 82 10-5من 

 26.63 45 10أكثر من 

 

 التخصص العلمي

 63.91 108 محاسبة

 20.71 35 إدارة أعمال 

 15.38 26 اقتصاد

متابعة المستجدات التي يتم 
 إضافتها بعلم المحاسبة

 والمراجعة

 84.62 143 متابع

 15.38 26 غير متابع

 100 169 اإلجمالي

 

يتضح من الجدول السابق أن نسبة عينة البحث كبيرة ومتخصصة في مجال الدراسة يمكن 
 االعتماد على النتائج المتحصل عليها منها. 

 الصدق و الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  : -4

فإذا زاد هذا    Gronbatch Alphaتم تقدير الصدق و الثبات من خالل مقياس )ألفا(  
وقد جاءت قيمة ،  ن االعتماد على نتائج الدراسة وتعميمها على المجتمعأمك  60,0المقياس عن 

( أن القيمة اإلجمالية لكل من 3رقم )يوضح جدول ن معاملي الصدق و الثبات كما يلي ، كل م
%( على الترتيب وهى نسبة عالية مما يؤكد أمكانية االعتماد 89.55اا 0.802الصدق والثبات هي )
 اإلحصائية و إمكانية تطبيقها على مجتمع الدراسة.على نتائج التحليالت 
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 ألفا كرونباخ . ( :مقاييس الصدق و الثبات لمحاور االستبيان المختلفة  وفقا الختبار3جدول رقم )  

أرقام  محاور االستبيان
 العبارات

)قيمة  
 ألفا(
 

 الثبات
% 

 88.49 0.783 9-1 أهمية المراجعة الداخلية المستمرة -1
 83.61 0.699 18-10 متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة وجودة المراجعة الداخلية -2
العالقة التأثيرية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف  -3

 لمستمرة وجودة المراجعة الداخليةالداخلية االلتزام بالمراجعة ا
19-23 0.657 81.06 

تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام العالقة التأثيرية بين  -4
 المستمرة وجودة المراجعة الداخليةالداخلية بالمراجعة 

24-28 0.701 83.73 

 86.66 0.751 37-29 محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية -5
 89.55 0.802 37 اإلجمالي

 .  التوزيع الطبيعي لبيانات االستبيان: اختبار 5

   ( -Smirnov Z Kolmogorov)سمرنوف   -كولموجروف)اختبار  ةالباحث تاستخدم
تتبع التوزيع ما إذا كانت بيانات االستقصاء لمعرفة الختبار التوزيع الطبيعي لبيانات االستبيان 

الفروض للتأكد من اختبار المرحلة القبلية لتحليل البيانات قبل ي افهام وهو اختبار ، الطبيعي أم ال 
التوزيع الطبيعي صالحية نتائج االختبارات اإلحصائية المستخدمة ، و قد جاءت نتائج اختبار 

 كاألتي:

حيث جاء تتبع التوزيع الطبيعي محاور االستبيان ( أن محتوى 4رقم )ل الجدوأظهرت نتائج 
لمتغيرات الدراسة غير معنوية مما يؤكد صالحية أقسام استمارة االستبيان  Zالداللة لقيم مستوى 

 ألجراء التحليل اإلحصائي عليها.

 



26 
 

محاور للتوزيع الطبيعي لبيانات  ( -Smirnov Z Kolmogorov)اختبار (: نتائج 4جدول )

 االستبيان المختلفة.

 المعنوية Zقيمة  محاور االستبيان
 0.299 1.221 أهمية المراجعة الداخلية المستمرة -1
متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة وجودة  -2

 المراجعة الداخلية
0.962 0.182 

التأثيرية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية العالقة  -3
المستمرة وجودة المراجعة  الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة

 الداخلية

1.080 0.287 

تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف العالقة التأثيرية بين  -4
 المستمرة وجودة المراجعة الداخليةالداخلية االلتزام بالمراجعة 

0.921 0.172 

 0.190 0.877 محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية -5

أداة الدراسة باإلضافة إلى صالحية  وثبات صدق من تتأكد قد ةالباحث كونت وبذلك
 النتائج لتحليل وصالحيته بصحة االستبيان ثقة على يجعله التوزيع الطبيعي لبيانات االستبيان مما

 .فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة عن واإلجابة

  متغيرات الدراسة : -6

 يحتوي هذا البحث على نوعين من المتغيرات، هما: 
إلتزام المراجع الداخلي بالمراجعة الداخلية المستمرة والتي تضم تمثل التي و  المتغيرات المستقلة:

 : عبارات المحاور التالية

 الداخليةمتطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة وجودة المراجعة  -أ
 الداخلية محددات تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة -ب

 المستمرة 
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المستمرة الداخلية محددات تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة  -ج
 وجودة المراجعة الداخلية

 .محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية المتغير التابع:

 

  األساليب اإلحصائية المستخدمة: -7

المناسبة لتحليل نتائج استمارات االستبيان طبقا لما األساليب اإلحصائية  ةالباحث تاستخدم
  :هيو  Snedecor, 2008   &( Cochran)ذكره 

 Gronbatchالصدق و الثبات الستمارة االستبيان من خالل مقياس )ألفا( اختبار   - أ

Alpha   الدراسة أداة ثبات معامل على للوقوف وذلك. 
الختبار التوزيع    ( -Smirnov Z Kolmogorov)سمرنوف   -كولموجروفاختبار  - ب

 الدراسة للتحليل اإلحصائي. الطبيعي للتأكد من صالحية بيانات أداة
آراء فئات بين  الفروقلقياس  (On sample – T test)للعينة الواحدة  Tاختبار  - ج

" 3متوسط العينة والمتوسط الحيادي "المستقصي منهم و ذلك من خالل قياس الفرق بين 
و تقدير الوزن النسبي لعبارات االستقصاء بهدف قياس درجة لفقرات االستبيان المختلفة 

حول  االستجابة اإليجابية أو السلبية لعبارات االستقصاء لدى فئات المستقصى منهم
 متغيرات الدراسة.

واالرتباط البسيط و المتعدد   (Stepwise regression)تحليل االنحدار المرحلي  - د
(Correlation)  ذات المساهمة النسبية بغرض التعرف على أهم متغيرات الدراسة

 ، و بالتالي يتم تقدير العالقات التأثيرية بينها المرتفعة داخل كل نوع من متغيرات الدراسة 

 فروض الدراسة الميدانية -8

فروض الدراسة الميدانية طبقا لبنود استمارة االستقصاء لدراسة العالقات  ةالباحث تقسم
و ذلك من خالل التأثيرية بين محاور االستبيان المختلفة و أثرها على جودة المراجعة الداخلية 

 استجابات فئات المستقصى منهم إلى.
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 (On sample – T test)للعينة الواحدة  Tالفرض الخاصة باختبار  -أ

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات المستقصي منهم حول أهمية  الفرض األول:
  “.المراجعة الداخلية المستمرة 

 .(Correlation)االرتباط   الفروض الخاصة بتحليل -ب

بين متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية : "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية الفرض الثاني
 المستمرة وجودة المراجعة الداخلية".

: "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية الفرض الثالث
 المستمرة وجودة المراجعة الداخلية". الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة

قة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف : "ال توجد عالالفرض الرابع
 الداخلية". المستمرة وجودة المراجعة الداخلية االلتزام بالمراجعة

 عرض و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية: -9

 (On sample – T testللعينة الواحدة ) Tالنتائج الخاصة باختبار  -أ

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء الفئات المستقصي  األول:اختبار صحة الفرض  -
  “.منهم حول أهمية المراجعة الداخلية المستمرة 

بين آراء الفئات للعينة الواحدة الختبار الفروق  t( نتائج اختبار 5يوضح جدول )
و بفحص نتائج الجدول يالحظ أن هناك المستقصي منهم حول أهمية المراجعة الداخلية المستمرة. 

 5و 4و 3و  2و 1اتفاق لدى فئات المستقصى منهم حول عبارات الجدول حيث تميزت عبارات ) 
( بإيجابية عالية في محتواها في رأى فئات المستقصى منهم حيث بلغت قيم الوزن 9و 8و 7و

% مؤكدة على 1ى داللة موجبة و معنوية على مستو  ) ( t% و بقيم  60النسبي لها أعلى من 
ارتفاع درجة اإليجابية في العبارات السابقة، و هي )تعمل المراجعة الداخلية المستمرة على أداء 

تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في  و المراجعة بشكل مستمر مما يتيح المتابعة والرقابة المستمرة
تدعم المراجعة الداخلية المستمرة آلية  و تجميع أدلة المراجعة اإللكترونية كأساس التخاذ القرار
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إدارة المنشأة من تنفيذ  المراجعة الداخلية المستمرةتمكن  التحول نحو التشغيل اإللكتروني للبيانات و
المراجعة الداخلية المستمرة من معرفة السلوك المتوقع من تمكن  وهيكل كفء للرقابة الداخلية 

تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في معلومات  و ير السويةالموظفين تجاه المعامالت المالية غ
على المراجعة الداخلية المستمرة تعمل  جيدة بسبب التوكيد المستمر للتقارير المالية باإلضافة إلى

( حيث بلغت قيمة المتوسطات المعيارية لها توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت
( كما بلغت قيم الوزن النسبي لها 4.52و 4.41و 3.16و 4.26و 4.09و 3.24و 4.25)
( على %90.30% و 88.12% و 63.27% و85.21% و81.82%و64.85% و 84.97)

 الترتيب ، مما يؤكد على أنها أهم العناصر المؤثرة في  استخدام المراجعة المستمرة. 

 5أوضحت النتائج أيضا وجود استجابات سلبية بين أراء فئات المستقصى منهم في الفقرتين رقم ) -
سالبة و معنوية على مستوى  ) ( t% و بقيم  60( حيث بلغت قيم الوزن النسبي لهما أقل من 6و

ة الداخلية % مؤكدة على ارتفاع درجة السلبية في العبارتين السابقتين، و هما )تساهم المراجع1داللة 
المستمرة في تقديم توكيد مستمر لإلدارة عن مخاطر األعمال وكيفية إداراتها باإلضافة إلى تعمل 
المراجعة الداخلية المستمرة من تقليص فرص الغش داخل المنشآت( نظرا لعدم موافقتهم على محتوى 

( كما بلغت قيم 1.52و 1.62العبارتين ، حيث انخفضت قيم المتوسطات المعيارية لهما و بلغت  ) 
 %( على الترتيب . 30.42% و32.36الوزن النسبي لها )

 أوضحت النتائج أيضا عدم وجود استجابات محايدة في محتواها في أراء فئات المستقصى منهم -

المعياري أن المتوسط في هذا المحور وبصفة عامة توضح النتائج على مستوى جميع الفقرات  -
د " اسبي المحاياوزن النامن الأكبر %( وهو 69.04والوزن النسبي ) و بلغ ( ، 3.45لها قد بلغ  )

ي اوالت( الجدولية tمن قيمة )أكبر ( وهي 22.677( المحسوبة تساوي )tة المطلقة )ا%" والقيم60
آراء ة اعلى أن غالبيل مما يد(، إال أنة منخفض نسبيا ، 0.000بمستوى داللة  )و( ، 1.98ساوي)ات

تطبيق المراجعة المستمرة ألحداث جودة في المراجعة في حاجة إلي إدراك أهمية لدراسة أفراد عينة ا
 الداخلية . 

أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج الدراسة االستطالعية و التي تمت قبل البدء في هذا  ةرى الباحثو ت
 البحث. 
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الفئات المستقصي منهم حول بين آراء للعينة الواحدة الختبار الفروق  t(: نتائج اختبار 5جدول )
 أهمية المراجعة الداخلية المستمرة.

المتوسط  الفقرة
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

األهمية  المعنوية tقيمة 
 النسبية

تعمل المراجعة الداخلية  -1
المستمرة على أداء المراجعة 
بشكل مستمر مما يتيح 

 المتابعة والرقابة المستمرة .

4.25 .0550 84.97 22.568 .0000 4 

تساهم المراجعة الداخلية  -2
المستمرة في تجميع أدلة 
المراجعة اإللكترونية كأساس 

 التخاذ القرار .

3.24 .0430 64.85 5.623 .0000 6 

تدعم المراجعة الداخلية  -3
المستمرة آلية التحول نحو 

 التشغيل اإللكتروني للبيانات .

4.09 .0940 81.82 11.641 .0000 5 

المراجعة الداخلية تمكن  -4
إدارة المنشأة من  المستمرة

تنفيذ هيكل كفء للرقابة 
 الداخلية. 

4.26 .0630 85.21 19.973 .0000 3 

تساهم المراجعة الداخلية  -5
المستمرة في تقديم توكيد 
مستمر لإلدارة عن مخاطر 

 األعمال وكيفية إداراتها .

1.62 .0520 32.36 -
26.614 

.0000 8 

تعمل المراجعة الداخلية  -6
المستمرة من تقليص فرص 

 الغش داخل المنشآت .

1.52 .0430 30.42 -
34.689 

.0000 9 

 7 0210. 2.338 63.27 0700. 3.16المراجعة الداخلية تمكن  -7
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المستمرة من معرفة السلوك 
المتوقع من الموظفين تجاه 
المعامالت المالية غير السوية 

 . 

تساهم المراجعة الداخلية  -8
المستمرة في معلومات جيدة 
بسبب التوكيد المستمر 

 للتقارير المالية .

4.41 .0550 88.12 25.575 .0000 2 

المراجعة الداخلية تعمل  -9
على توفير رؤية المستمرة 

عمليات شاملة داخل ال
 .واألنشطة والمعامالت

4.52 .0560 90.30 27.000 .0000 1 

  0000. 22.677 69.04 0200. 3.45 اإلجمالي
 

"ال توجد فروق ذات داللة ( أنة يمكن رفض الفرض األول "5من نتائج جدول ) ةرى الباحثو ت
و يقبل الفرض “. إحصائية بين آراء الفئات المستقصي منهم حول أهمية المراجعة الداخلية المستمرة 

 البديل.

R) وتقدير المساهمة النسبية  ( Correlation)نتائج تحليل االرتباط  -2
2

 ) 

باستخدام معامل  ارتباط اسبيرمان ،  ( Correlation) تحليل االرتباط ةالباحث تستخدمإ
R) المساهمة النسبية باإلضافة إلى تقدير 

2
التابع التي  المتغير في التغير عن نسبة و التي تعبر  ( 

اختبار جودة العالقة بين المتغيرات المستخدمة ترجع إلى التغير في المتغير المستقل ، و ذلك بهدف 
 في فروض الدراسة الميدانية وكانت النتائج كاألتي:

: "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق اختبار صحة الفرض الثاني -
 المراجعة الداخلية المستمرة و جودة المراجعة الداخلية".
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متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية ) ة االرتباط بين( نتائج عالق6يوضح جدول ) 
أن النتائج  و يالحظ من  ( كمتغير تابع.وجودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين ) (المستمرة

كمتغير  (متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة)هناك عالقة ايجابية طردية قوية بين كل من 
( 0.709)االرتباط  بلغت قيمة معامل حيث( كمتغير تابع ، الداخلية وجودة المراجعةمستقل و بين )

، كما بلغت قيمة التغير في جودة المراجعة الداخلية التي ترجع إلى التغير في متطلبات تطبيق 
 هذه العالقة أن إلى المعنوية مستوى يشير كما (،R2 ( = )50.26%) المراجعة الداخلية المستمرة

   0.05( وهاي اقال مان 0.000عالية المعنوية و ال ترجع إلي الصدفة، حيث بلغ مستوى الداللة )

بين متطلبات تطبيق المراجعة  داللة إحصائية عالقة ارتباط ذات وجود تعني السابقة النتيجة-2
 فرض الثاني.تعطى إمكانية نفى ال النتيجة وهذه  .وجودة المراجعة الداخليةو بين  الداخلية المستمرة

كمتغير مستقل و  (متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة) (:عالقة االرتباط بين6جدول )
 ( كمتغير تابع.جودة المراجعة الداخليةبين )

 جودة المراجعة الداخلية المعالم اإلحصائية المتغير المستقل
 

متطلبات تطبيق المراجعة 
 الداخلية المستمرة

 0.709 (R)معامل االرتباط   
 50.26% (R2)المساهمة النسبية  
 0.000 مستوى المعنوية

 169 حجم العينة
 

"ال توجد ( أنة يمكن نفى الفرض الثاني6بناء على النتائج السابقة )جدول  ترى الباحثةو 
المستمرة وجودة المراجعة عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية 

 و يقبل الفرض البديل . الداخلية".

: "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة فريق عمل  اختبار صحة الفرض الثالث -
 المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة وجودة المراجعة الداخلية".

تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف ) ( نتائج عالقة االرتباط بين7يوضح جدول ) 
ويالحظ  ( كمتغير تابع.وجودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين ) (االلتزام بالمراجعة المستمرة
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اخلية تهيئة فريق عمل المراجعة الد)أن هناك عالقة ايجابية طردية قوية بين كل من النتائج  من 
( كمتغير تابع ، جودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين ) (بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة

، كما بلغت قيمة التغير في  وجودة المراجعة الداخلية ( 0.795)االرتباط  بلغت قيمة معامل حيث
 بالمراجعة المستمرة التي ترجع إلى التغير في تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام

(R
2

عالية المعنوية و ال ترجع  هذه العالقة أن إلى المعنوية مستوى يشير كما (،% 63.202= ) (
   0.05( وهاي اقال مان 0.000إلي الصدفة، حيث بلغ مستوى الداللة )

بين تهيئة فريق عمل المراجعة  داللة إحصائية عالقة ارتباط ذات وجود تعني السابقة النتيجة-2
النتيجة تعطى  وهذه  .وجودة المراجعة الداخليةو بين الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة 

 إمكانية نفى الفرض الثالث.

تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة ) (:عالقة االرتباط بين7جدول )
 ( كمتغير تابع.جودة المراجعة الداخليةبين ) كمتغير مستقل و (المستمرة

 جودة المراجعة الداخلية المعالم اإلحصائية المتغير المستقل
تهيئة فريق عمل المراجعة 
الداخلية بهدف االلتزام 
 بالمراجعة المستمرة

 0.795 (R)معامل االرتباط   
R)المساهمة النسبية  

2
) 63.202 % 

 0.000 مستوى المعنوية
 169 العينة حجم

 

"ال توجد لث( أنة يمكن نفى الفرض الثا7بناء على النتائج السابقة )جدول  ةرى الباحثتو 
عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة 

 و يقبل الفرض البديل . المستمرة و جودة المراجعة الداخلية".

: "ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تهيئة بيئة  صحة الفرض الرابعاختبار  -
 المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة وجودة المراجعة الداخلية".

تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام ) ( نتائج عالقة االرتباط بين8يوضح جدول ) 
 ويالحظ من  ( كمتغير تابع.جودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين ) (بالمراجعة المستمرة
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تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام )أن هناك عالقة ايجابية طردية قوية بين كل من النتائج 
بلغت قيمة  حيث( كمتغير تابع ، جودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين ) (بالمراجعة المستمرة

، كما بلغت قيمة التغير في  جودة المراجعة الداخلية التي ترجع إلى ( 0.601)االرتباط  معامل
 (،R2( = )36.120%)التغير في تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة 

عالية المعنوية و ال ترجع إلي الصدفة، حيث بلغ  هذه العالقة أن إلى المعنوية مستوى يشير كما
   0.05( وهاي اقال مان 0.000مستوى الداللة )

بين تهيئة بيئة المراجعة الداخلية  داللة إحصائية عالقة ارتباط ذات وجود تعني السابقة النتيجة-2
تعطى إمكانية نفى  النتيجة وهذه  .جودة المراجعة الداخليةو بين بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة 

 الفرض الرابع.

 (تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة) (:عالقة االرتباط بين8جدول )
 ( كمتغير تابع.جودة المراجعة الداخليةكمتغير مستقل و بين )

 جودة المراجعة الداخلية المعالم اإلحصائية المتغير المستقل
 
المراجعة تهيئة بيئة 

الداخلية بهدف االلتزام 
 بالمراجعة المستمرة

 0.601 (R)معامل االرتباط   
 36.120% (R2)المساهمة النسبية  
 0.000 مستوى المعنوية

 169 حجم العينة
 

"ال توجد الرابع( أنة يمكن نفى الفرض 8بناء على النتائج السابقة )جدول  ةرى الباحثتو 
داللة إحصائية بين تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف االلتزام بالمراجعة المستمرة عالقة ارتباط ذات 

 . و يقبل الفرض البديل و جودة المراجعة الداخلية".

 (Stepwise regression)النتائج الخاصة بتحليل االنحدار المرحلي  -3

أثر التزام المراجع بين العالقة ( نتائج تحليل االنحدار المرحلي لتحديد 9يوضح جدول )  
المستمرة  و جودة المراجعة الداخلية و بفحص نتائج الجدول  الداخلية الداخلي بمدخل المراجعة
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يالحظ أن تحليل االنحدار المرحلي قد قام باختيار أهم المتغيرات المستقلة طبقا ألهمية تأثيرها على 
 كاألتي: للبيانات  اللكترونيالتشغيل ا مخرجات في ورد كماجودة المراجعة الداخلية ، 

معادلة إستمارة اإلستقصاء وأهميتها في في  ألرقامهاالمعنوي طبقا  التأثير ذات المتغيرات -
 :االنحدار

16x- .تحديد معدالت إلنجاز العمليات 

21x-  يزيد من جودة المراجعة رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد ساعات العمل لفريق المراجعة
 الداخلية.

3 x- تدعم المراجعة الداخلية المستمرة آلية التحول نحو التشغيل اإللكتروني للبيانات 

10 x- . ضرورة مراعاة االستقاللية إلدارة المراجعة الداخلية 

19 x-  التحسين المستمر للتأهيل العلمي والعملي بتكنولوجيا المعلومات من خالل التأهيل التدريبي
 .يزيد من جودة المراجعة الداخلية 

11 x- وجود تعاون مثمر بين أفراد المراجعة الداخلية 

18 x- .توافر التكنولوجيا المتقدمة داخل المنشأة 

9 x-  على توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة المراجعة الداخلية المستمرة تعمل
 والمعامالت.

13 x- تخطيط التصميم وتحديد نطاق األهداف كمتطلبات للتطبيق . 

أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل لعالقة بين ا(: نتائج تحليل االنحدار المرحلي لتحديد 9جدول )
 المستمرة و جودة المراجعة الداخلية الداخلية المراجعة

 
 الموديل#

معامل  معامالت االنحدار
االنحدار 
القياسي 
 الجزئي

 
 Tقيمة 

 
معنوية 

VIF 
معامل 
 االنحدار

الخطأ 
 القياسي
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 --- 13.371 --- 0960. 1.287 ثابت المعادلة
16x- .1.114 10.124 3720. 0090. 0860. تحديد معدالت إلنجاز العمليات 
21x-  رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد ساعات العمل

 يزيد من جودة المراجعة الداخلية.لفريق المراجعة 
.0910 .0090 .3710 10.508 1.026 

3x-  الداخلية المستمرة آلية التحول تدعم المراجعة
 نحو التشغيل اإللكتروني للبيانات

.0420 .0060 .2710 7.093 1.199 

10x-  ضرورة مراعاة االستقاللية إلدارة المراجعة
 الداخلية .

.0650 .0070 .3170 8.815 1.065 

19x-  التحسين المستمر للتأهيل العلمي والعملي
التأهيل التدريبي بتكنولوجيا المعلومات من خالل 
 يزيد من جودة المراجعة الداخلية .

.0410 .0070 .2150 5.721 1.162 

11x-  وجود تعاون مثمر بين أفراد المراجعة
 الداخلية

.0590 .0080 .2630 7.361 1.055 

18x- .1.150 6.625 2470. 0080. 0520. توافر التكنولوجيا المتقدمة داخل المنشأة 
9x-  على توفير المراجعة الداخلية المستمرة تعمل

 رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت.
.0520 .0090 .1970 5.510 1.057 

13x-  تخطيط التصميم وتحديد نطاق األهداف
 كمتطلبات للتطبيق 

.0440 .0100 .1660 4.415 1.171 

 0.901(   = Rمعامل االرتباط المتعدد )
 81.20%( = R Squareمعامل التحديد )

 
 (Y) .العامل التابع: جودة المراجعة الداخلية = 

 # المتغيرات رتبت طبقا ألهميتها النسبية.

أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل ( أيضا أن العالقة بين متغيرات 9يتضح من جدول )
بلغت قيم معامالت عالية المعنوية حيث المراجعة المستمرة على متغير جودة المراجعة الداخلية 

و  0520.و  0590.و  0410.و  0650.و  0420.و  0910.و  0860.متغيرات )لاالنحدار ل
 تحديد معدالت إلنجاز العملياتعلى الترتيب. كما لوحظ أن كل من ) (0440.و  0520.

يزيد من جودة المراجعة رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد ساعات العمل لفريق المراجعة  باإلضافة إلى
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 0.372)بلغت قد حصال على أعلى قيمة من قيم معامالت االنحدار القياسي الجزئي  (الداخلية
لتزام المراجع الداخلي بمدخل مؤكدا بذلك أنهما أقوى المتغيرات تأثيرا في ا( على الترتيب ، 0.371و

 .المراجعة المستمرة و اكتر تاثيرا على جودة المراجعة الداخلية

مع عدم وجود ارتباط ذاتي في حد الخطأ  السابق ذكرها متغيراتالو للتأكد من استقاللية 
بتقدير معامل تضخم التباين  ةالباحث تقام (Collinearity Statistics)بين المتغيرات المستقلة 

(VIF)( تؤكد عدم وجود ازدواج خطى بين المتغيرات المستقلة ، حيث 9. وقد جاءت نتائج )جدول
يجابية" وهو حد المعنوية ، مما يؤكد على صالحية 5ألقل من " VIFانخفضت قيم   العالقة بين وا 

 .المستمرة و جودة المراجعة الداخلية الداخلية أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة

 R)و معامل التحديد ( 0.901لمتغيرات )ل (R)كما بلغت قيمة االرتباط المتعدد 

Square) 81.2( مما يؤكد معنوية عالقة االنحدار بين هذه 0.000% و بمستوى معنوية بلغ ، )
 ( نتائج تحليل معنوية التباين10و يوضح جدول )،  تفعيل جودة المراجعة الداخلية المتغيرات و

(ANOVA) أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعةللعالقة بين  االنحدار المرحلي لمتغيرات 
( و بداللة 74.340= ) Fحيث بلغت قيمة  المستمرة على جودة المراجعة الداخلية، الداخلية

يجابية عالقة% ، مما يؤكد صدق 1إحصائية على مستوى  االنحدار و أن تأثير المتغيرات  وا 
 المكونة له مؤكد و ال ترجع إلى الصدفة.  

بين للعالقة  االنحدار المرحلي لمتغيرات (ANOVA)( نتائج تحليل معنوية التباين 10جدول )
 المستمرة على جودة المراجعة الداخلية .الداخلية أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة 

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 المعنوية Fقيمة 

 0000. 74.340 5240. 9 4.714 االنحدار
   0070. 155 1.092 الخطأ التجريبي

    164 5.806 الكلى

أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل بين  معنوي تأثير ذات عالقة انحدار وجود تعني السابقة و النتيجة
 المراجعة المستمرة على جودة المراجعة الداخلية. 
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 الخالصة والنتائج والتوصيات والتوجهات المستقبلية للبحث :

 الخالصة : - أ

استهدف البحث تقييم أثر إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة المراجعة      
بدأ البحث بإستعراض أهم الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث ، ثم قامت الداخلية ، ولقد 

الباحثة بعرض وتحليل مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية المستمرة ،ثم تلى ذلك عرض ألهم متطلبات 
وخطوات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة ، هذا باإلضافة إلى إستعراض محددات وأبعاد جودة 

لداخلية ، وفي النهاية إستعرضت الباحثة تحليل أثر إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة ا
 المراجعة المستمرة على جودة المراجعة الداخلية .

 النتائج النظرية والعملية : - ب

 في ضوء ما تناوله البحث في شقه النظري ، يمكن بلورة أهم نتائجه النظرية على النحو التالي :

يمثل تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة استجابة مؤكدة  للتطورالتكنولوجي المستمر  -1
 وخاصة في ظل أنظمة المعلومات المتسارعة والمعقدة . 

تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في تفعيل التشغيل الفوري للبيانات والمعلومات ، األمر  -2
 الذي يترتب عليه الحد من األخطاء المحاسبية .

 تعمل المراجعة الداخلية المستمرة على زيادة كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.  -3
تضيف المراجعة الداخلية المستمرة قيمة للمنشآت من خالل وسائل تحسين االلتزام  -4

دارة المخاطر .  بالقوانين والتشريعات وا 
 تساهم المراجعة الداخلية المستمرة في زيادة القيمة للمنشآت .  -5

مجموعة من الشركات المصرية المقيدة بالبورصة  ثم قامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية على     
 وكانت أهم نتائجها : والتي تنتمي إلى أربع قطاعات مختلفة

أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على متغير العالقة بين متغيرات  -6
متغيرات لنوية حيث بلغت قيم معامالت االنحدار لعالية المعجودة المراجعة الداخلية 
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 0520.و  0520.و  0590.و  0410.و  0650.و  0420.و  0910.و  0860.)
 . على الترتيب (0440.و 

 وجود ازدواج خطى بين المتغيرات  لتؤكد عدم (VIF)معامل تضخم التباين جاءت نتائج  -7
" وهو حد المعنوية ، مما يؤكد على صالحية 5ألقل من " VIF، حيث انخفضت قيم 

يجابية العالقة بين المستمرة و جودة  الداخلية أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة وا 
 .المراجعة الداخلية

يجابية عالقة االنحدار و ل (ANOVA)نتائج تحليل معنوية التباين جاءت  -8 تؤكد صدق وا 
=  Fحيث بلغت قيمة  ، المكونة له مؤكد و ال ترجع إلى الصدفةأن تأثير المتغيرات 

   . %1لة إحصائية على مستوى ( و بدال74.340)

 التوصيات : -ج

 وفي ضوء النتائج السابقة توصى الباحثة باآلتي:

دارات المنشآت بأهمية المراجعة الداخلية المستمرة لما لها من  -1 ضرورة توعية مسئولي وا 
تحسين األداء المهني إلدارة المراجعة الداخلية ومسايرة التطور تأثير إيجابي على 

 التكنولوجي في أنظمة المعلومات  .
ضرورة التنبيه على إدارات المراجعة الداخلية باإللتزام بتطبيق مدخل المراجعة الداخلية  -2

وجودة المراجعة  المستمرة لما له من آثار إيجابية على دقة وموثوقية المعلومات الفورية
 . الداخلية

ضرورة مراعاة اإلستقاللية إلدارة المراجعة الداخلية كأحد محددات جودة فريق عمل  -3
، مما  وفي نفس الوقت أحد متطلبات االلتزام بالمراجعة الداخلية المستمرة المراجعة الداخلية

 ينعكس إيجابًا على جودة المراجعة الداخلية .
توفير رؤية شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت تتعلق بإدارة المراجعة ضرورة  -4

بالمراجعة الداخلية المستمرة ، مما ينعكس إيجابًا على الداخلية لكي تتمكن من االلتزام 
 جودة المراجعة الداخلية .

من لكي تتمكن العمل على رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد ساعات العمل لفريق المراجعة  -5
 االلتزام بمتطلبات المراجعة الداخلية المستمرة األمر الذي يزيد من جودة المراجعة الداخلية.
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الدولية ذات الصلة المعايير  أهمية تحديث المعيار المصري للمراجعة الداخلية ليتوافق مع -6
 بالمراجعة الداخلية .

مقررات المحاسبة بتطوير بالجامعات المصرية  بكليات التجارة أهمية قيام أقسام المحاسبة -7
موضوعات المراجعة الداخلية المستمرة وعالقتها بجودة بوالمراجعة خاصة فيما يتعلق 

 المراجعة الداخلية .

 مقترحات ألبحاث مستقبلية : -د

نموذج مقترح لتطبيق المراجعة الداخلية المستمرة في القطاع الحكومي بهدف دعم قواعد  -1
 التنمية المستدامة . 

 اجعة الداخلية المستمرة في تفعيل جودة التقارير المتكاملة لألعمال .دور المر  -2
 مدى إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة الداخلية المستمرة وأثره على قيمة المنظمات . -3
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 ملحق البحث
 إستمارة إستقصاء

 السيد الفاضل األستاذ / 
  السيدة الفاضلة األستاذة /

 تحية طيبة و بعد ،،،
 بإعداد بحث علمى بعنوان : ةقوم الباحثت

 " تقييم أثر إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة المراجعة الداخلية " 

من حضراتكم اإلجابة عن االستفسارات و العبارات الواردة بقائمة اإلستقصاء المرفقة ،  ةأمل الباحثوت
و ذلااك لمااا لاارأيكم ماان أهميااة بالغااة فااى إتمااام الجانااب التطبيقااى للبحااث ، علمااا بااأن البيانااات و اآلراء 

 الواردة من حضراتكم سوف تحاط بكل سرية و ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمى.
و  الساايادتكم علااى تعاااونكم الصااادق معهاا اوعظاايم تقااديره اقاادم خااالص شااكرهتبااأن  ةلباحثااتشاارف اتو 
 ستجابتكم الكريمة للعمل فى خدمة البحث العلمى .إ

 و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
 

 ةالباحث 
 جيهان عادل أميرهمدكتور / 
 جامعة بورسعيد -كلية التجارة -مدرس المحاسبة
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 لبحث بعنوان : إستمارة إستقصاء 

 تقييم أثر إلتزام المراجع الداخلي بمدخل المراجعة المستمرة على جودة 

 المراجعة الداخلية 

 ----------------------------------------------اإلسم )إختياري( /

 -----------------------------------------------الوظيفة الحالية /

 -----------------------------------------------راسي /المؤهل الد

 -------------------------------------------------سنوات الخبرة /

 ----------------------------------------------التخصص العلمي /

 ---------------------هل تقوم سيادتكم بمتابعة مستحدثات علم المحاسبة والمراجعة /
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 المحور األول : أهمية المراجعة الداخلية المستمرة :
موافق  العبارات

 تماماً 
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق

 مطلقاً 
تعمااااال المراجعاااااة الداخلياااااة المساااااتمرة علاااااى أداء  -1

المراجعاااة بشاااكل مساااتمر مماااا يتااايح المتابعاااة والرقاباااة 
 المستمرة .

  
 

   

تسااااهم المراجعاااة الداخلياااة المساااتمرة فاااي تجمياااع  -2
 أدلة المراجعة اإللكترونية كأساس إلتخاذ القرار .

   
 

  

تااادعم المراجعاااة الداخلياااة المساااتمرة آلياااة التحاااول  -3
 نحو التشغيل اإللكتروني للبيانات .

  
 

   

إدارة المنشااأة  المراجعااة الداخليااة المسااتمرةتمكاان  -4
 من تنفيذ هيكل كفء للرقابة الداخلية. 

     

تساااااهم المراجعااااة الداخليااااة المسااااتمرة فااااي تقااااديم  -5
توكيااد مساااتمر لااإلدارة عااان مخاااطر األعماااال وكيفياااة 

 إداراتها .

    
 

 

تعمااال المراجعاااة الداخلياااة المساااتمرة مااان تقلااايص  -6
 فرص الغش داخل المنشآت .

     

المراجعااااة الداخليااااة المسااااتمرة ماااان معرفااااة تمكاااان  -7
السااااالوك المتوقاااااع مااااان الماااااوظفين تجااااااه المعاااااامالت 

 المالية غير السوية . 

   
 

  

تساهم المراجعة الداخلياة المساتمرة فاي معلوماات  -8
 جيدة بسبب التوكيد المستمر للتقارير المالية .

 
 

    

علاااى تاااوفير المراجعاااة الداخلياااة المساااتمرة تعمااال  -9
 شاملة داخل العمليات واألنشطة والمعامالت .رؤية 
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التأثيرية بين تهيئة فريق عمل المراجعة الداخلية بهدف اإللتزام  بالمراجعة المستمرة وجودة المراجعة المحور الثالث : العالقة 

 الداخلية:
موافق  العبارات

 تماماً 
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق

 مطلقاً 
التحسااااااين المسااااااتمر للتأهياااااال العلمااااااي والعملااااااي  -19

يزياد بتكنولوجيا المعلومات من خالل التأهيال التادريبي 
 من جودة المراجعة الداخلية .

 
 

    

تاااااوفير الموضاااااوعية لفرياااااق المراجعاااااة الداخلياااااة  -20
وتنساااايق التبعيااااة التقريريااااة واإلداريااااة للجنااااة المراجعااااة 

 .يزيد من جودة المراجعة الداخلية بالمنشأة 

   
 

  

 المحور الثاني : متطلبات تطبيق المراجعة الداخلية المستمرة وجودة المراجعة الداخلية :
موافق  العبارات

 تماماً 
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق

 مطلقاً 
ضااااااارورة مراعااااااااة اإلساااااااتقاللية إلدارة المراجعاااااااة  -10

 الداخلية .
     

      وجود تعاون مثمر بين أفراد المراجعة الداخلية . -11

العمااااال علاااااى تطاااااوير مجااااااالت العمااااال وتحدياااااد  -12
 المنافع والتكاليف لمتطلبات التطبيق .

     

تخطااااااايط التصاااااااميم وتحدياااااااد نطااااااااق األهاااااااداف  -13
 كمتطلبات للطبيق .

     

وضااااع القواعااااد والمساااائوليات وتصااااميم عمليااااات  -14
 المتابعة .وآليات 

     

      توفير خطة زمنية مناسبة لألداء . -15

      تحديد معدالت إلنجاز العمليات . -16

ضااااارورة وجاااااود تفاعااااال باااااين الهيكااااال التنظيماااااي  -17
 للوحدة والرقابة الداخلية .

   
 

  

      توافر التكنولوجيا المتقدمة داخل المنشأة. -18
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رفااع منحنااى الااتعلم وتنظاايم عاادد ساااعات العماال  -21
 المراجعة الداخلية .يزيد من جودة لفريق المراجعة 

  
 

   

تحساااين كفاااااءة وفاعلياااة هيكاااال الرقاباااة الداخليااااة  -22
يساااهم فااي الحاااد ماان الممارسااات اإلحتيالياااة ممااا يزياااد 

 من جودة المراجعة الداخلية .

 
 

    

تفعياااال روح اإلبااااداع واإلبتكااااار لفريااااق المراجعااااة  -23
 الداخلية يعزز من جودة المراجعة الداخلية .

 
 

    

 

تهيئة بيئة المراجعة الداخلية بهدف اإللتزام  بالمراجعة المستمرة وجودة المراجعة المحور الرابع : العالقة التأثيرية بين 
 الداخلية :

موافق  العبارات
 تماماً 

ال أوافق  ال أوافق محايد موافق
 مطلقاً 

داراتهااا  -24 إلمااام المراجااع الااداخلي بطبيعااة المنشااأة وا 
توفرهاااااا الااااانظم يسااااااهم فاااااي جاااااودة والمعلوماااااات التاااااي 
 المراجعة الداخلية .

   
 

  

اإلساااتقاللية التنظيمياااة للمراجعاااة الداخلياااة داخااال  -25
جااااااودة نطاااااااق الهيكاااااال التنظيمااااااي للمنشااااااأة يزيااااااد ماااااان 

 المراجعة الداخلية .

   
 

  

التخطايط والتوثيااق الجيااد لكافاة أنشااطة المراجعااة  -26
جاودة الداخلية يحسن من فاعلية أداء العمل مما يدعم 

  المراجعة الداخلية .

  
 

   

وجااود دليااال عماال يتضااامن وصاافًا محاااددًا لمهاااام  -27
وأنشااااطة إدارة المراجعااااة الداخليااااة يساااااهم فااااي تحقيااااق 

 جودة المراجعة الداخلية .

  
 

   

إدارة المراجعاااااة الداخلياااااة بمعاااااايير األداء  إلتااااازام -28
المهني ودستور آداب وسالوك مهناة المراجعاة الداخلياة 

 يدعم جودة المراجعة الداخلية .
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 : المحور الخامس : محددات وأبعاد جودة المراجعة الداخلية
موافق  العبارات

 تماماً 
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق

 مطلقاً 
      العلمي والمهني للمراجع الداخلي.التأهيل  -29
      التدريب المستمر في ضوء التطورات المهنية. -30
      الخبرة العملية. -31
الموضوعية وتجنب تعارض المصالح  -32

 الشخصية مع مصلحة المنشأة.
     

      االستقالل من الناحية التنظيمية  والفنية. -33
إجراءات عمل المراجعة وجود قواعد تحدد  -34

 الداخلية وكيفية تنفيذها.
     

      جودة أداء عمل المراجعة الداخلية. -35
      التقييم الدوري ألداء أنشطة المراجعة الداخلية. -36
وجود ميثاق أخالقي يلتزم به كافة العاملين  -37

 .بإدارة المراجعة الداخلية
     


