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املستخهص:

رزغلٔ أُو٘خ الزدق٘ق الداخلٖ فٖ الطلت الوزساٗد علٔ خدهبرَ فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ العبهةخ ّالابةةخ
ّفٖ الٌوْ الطرٗع لزٌظ٘وبرةَ الوٌِ٘ةخ ت رةن االعزةراه ثةُو٘ةخ عةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ّعةْدح الوعلْهةبد الزةٖ
ٗقةةدهِب هٌ ة هةةدح طْٗلةةخ فًةةن عةةي أُو٘ةةخ رؾق٘ةةق أكجةةر قةةدر هويةةي هةةي الغةةْدح فةةٖ عولةةَ لزا ةة٘ الواةةبطر
الوؾبضج٘خ الوزوضلخ ثبلزقبرٗر الوبل٘خ الوًللخ أّ الوسّرح ّالزٖ رعد هي أؽدٓ الطوبد الوِوخ للزدق٘ق.
ّرررجط عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ثقدرح الودقق٘ي علةٔ اكزاةبه اأخطةبف فةٖ الج٘بًةبد الوبل٘ةخ ّاضةزعدادُن
إلثداف الرإٔ ال ٌٖ الوؾبٗد ّغ٘ر الوٌؾبز ثٌبفً علٔ ًزبئظ عول٘خ الزدق٘ق ّرؾط٘ي الي بفح ّال عبل٘خ الزٌظ٘و٘خ
للْؽداد االقزصبدٗخ هي خنل الٌقةد الجٌةبف ّفةٖ الْاقةع فقةد أةةجؼ الزةدق٘ق الةداخلٖ أداح ال غٌةٔ عٌِةب لزؾق٘ةق
الط٘طرح ال عبلخ فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ.
كوب أى عْدح الزدق٘ق الداخلٖ رُسٗد هي اعزوةبد الزةدق٘ق الاةبرعٖ علةٔ عوةد الزةدق٘ق الةداخلٖ هوةب ٗسٗةد
هي ك بفح الزدق٘ق الابرعٖ ّٗقلد أعجبئَ.
ّثوب أى الاجرح فٖ العود رًوي رؾق٘ق اأُداه فةى خجرح الزدق٘ق الداخلٖ رلعت دّرا هِوب فٖ ضةوبى
رؾق٘ق الْؽداد االقزصبدٗخ أُدافِب ّثايد هْضْعٖ.
ّفٖ ُ ا الجؾش ض٘زن دراضةخ أصةر خجةرح الوةدقق٘ي الةداخل٘٘ي هةي الٌةبؽ٘ز٘ي العلو٘ةخ ّالعول٘ةخ علةٔ عةْدح
عود الزدق٘ق الداخلٖ ثبالعزوبد علٔ أضلْة االضزقصبف هي خةنل هعرفةخ أراف عٌ٘ةخ هةي الوةدقق٘ي العةبهل٘ي فةٖ
أقطبم الرقبثخ ّالزدق٘ق الداخلٖ فٖ ّزارح الزعل٘ن العبلٖ ّالجؾش العلوٖ ّعبهعخ ثغداد ّعبهعخ الٌِرٗي ّالوعِةد
العبلٖ للدراضبد الوبل٘خ ّالوؾبضج٘خ ّرؾل٘د الج٘بًبد ثبضزعوبل ًظبم الزؾل٘د اإلؽصبئٖ ).(SAS
املصطهحاخ انرئيسح نهثحج :الودقق خجرح الودقق الزدق٘ق الداخلٖ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ.
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ً
أوال :ينهجيح انثحج:

 -0يشكهـح انثحجٗ :طعٔ الجؾش لٔ اإلعبثخ عي الزطبؤالد اٙر٘خ:
ُ د رزةصر عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ثبلوعرفخ ّالاجرح الزٖ ٗوزليِب الودقق الداخلٖ ّالزٖ رعزود علةٔ هطةزْٓ
الزةُ٘د العلوٖ الؾبةد علَ٘ الودقق فًن عي راصصَ العلوٖ؟
ُ د ٗزةصر أداف ّرإٔ الودقق الةداخلٖ ثوطةزْٓ الوعرفةخ ّالاجةرح العول٘ةخ لدٗةَ ّ هيبً٘ةخ ق٘بهةَ ثعولةَ هوةب
ٗؤصر فٖ عْدح ًزبئظ عول٘خ الزدق٘ق؟
ُ د رزةصر عرافاد العود داخد الْؽداد االقزصبدٗخ ثودٓ رؾقق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
 -2أهًيح انثحج :رٌجع أُو٘خ الجؾش هي أُو٘خ هٌِةخ الزةدق٘ق الةداخلٖ ّزٗةبدح االعزوةبد علةٔ أراف الوةدقق٘ي
الةةداخل٘٘ي فةةٖ الْؽةةداد االقزصةةبدٗخ هةةي العدٗةةد هةةي اأطةةراه الداخل٘ةةخ هٌِةةب ّالابرع٘ةةخ ًّظةةرا ليضةةرح ّرٌةةْ
العول٘بد الوبل٘خ الزٖ رؾدس فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ ّلقرة الودقق الداخلٖ هي رلك العول٘بد ّالقبئو٘ي علِ٘ةب
فةى هي الًرّرٕ الطعٖ للوؾبفظخ علٔ عْدح الزدق٘ق الةداخلٖ ّرعسٗسُةب ّتلةك ثةبلزرك٘س علةٔ خجةرح الوةدقق٘ي
ّدّرُن فٖ رؾق٘ق رلك الغْدح.
 -2أهذاف انثحجِٗ :ده الجؾةش لةٔ رؾدٗةد هةدٓ رةةصر عةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ثاجةرح ّهعرفةخ الوةدقق٘ي علةٔ
الوطزْٗ٘ي العلوٖ ّالعولٖ هةي خةنل أخة أراف عٌ٘ةخ هةي الوازصة٘ي فةٖ هغةبل الزةدق٘ق ّالاةرّط ثزْةة٘بد
رطبعد علٔ االررقبف ثْاقع العود الزدق٘قٖ ّرعود علٔ رعسٗس عْدح الزدق٘ق.
 -6فرضيـاخ انثحـج :لزؾق٘ق أُداه الجؾش روذ ة٘بغخ ال رض٘بد االر٘خ:
 ال رضةةةةةةةة٘خ اأّلةةةةةةةةٔ :ع رةةةةةةةةؤصر هغوْعةةةةةةةةخ العْاهةةةةةةةةد الزةةةةةةةةٖ رؾةةةةةةةةدد هعرفةةةةةةةةخ ّخجةةةةةةةةرح الوةةةةةةةةدقق
علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖع.
 ال رض٘خ الضبً٘خ :ع رؤصر هغوْعخ العْاهد الزةٖ رزعلةق ثاجةرح ّهعرفةخ الوةدقق٘ي ّ هيبً٘ةخ ق٘ةبهِن ثعولِةن
علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ع.
 ال رض٘خ الضبلضخ :ع رزةصر عرافاد العود داخد الْؽدح االقزصبدٗخ ثودٓ رؾقق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ع.
 -5أسهىب انثحج وانىسائم املستعًهح :ض٘زن االعزوبد علةٔ أضةلْة االضزقصةبف هةي خةنل اخة أراف عٌ٘ةخ
هي الودقق٘ي الداخل٘٘ي ّرؾل٘د الج٘بًبد ثبضزعوبل ًظبم الزؾل٘د اإلؽصبئٖ ).(SAS

ً
حانيـا :دراسـاخ ساتقـح واالسهايح انتي قذيها انثحج احلايل:

ضة٘زن فةةٖ أدًةةبٍ عةةرس الدراضةةبد تاد الصةةلخ ثبلجؾةةش الؾةبلٖ العرث٘ةةخ هٌِةةب ّغ٘ةةر العرث٘ةةخ فًةةن عةةي رْضةة٘ؼ
االضِبهخ الزٖ قدهِب الجؾش الؾبلٖ:
 -1دراضبد ضبثقخ:
 دراضخ ( الزو٘وٖ 2013م):
دراضخ هٌ اْرح فٖ هغلخ كل٘خ اإلدارح ّاالقزصبد  /عبهعخ الجصرح ثعٌْاى ع العْاهةد الوةؤصرح فةٖ عةْدح العول٘ةخ
الزدق٘ق٘خ ع.
ُدفذ الدراضخ لٔ رؾدٗد العْاهد الوؤصرح فٖ رؾق٘ق الغْدح فٖ العول٘خ الزدق٘ق٘خ ّقد ةٌ ذ ُ ٍ العْاهةد لةٔ
أرثعخ هغبه٘ع ُّٖ ( العْاهد الزٌظ٘و٘خ العْاهد الطلْك٘خ العْاهد الااص٘خ ّاأضبض٘بد العلو٘ةخ فةٖ هٌِةخ
الزدق٘ق ) ّقد رْةلذ الدراضخ لةٔ أى ليةد هغوْعةخ هةي العْاهةد لِةب رةص٘رُةب فةٖ رؾق٘ةق الغةْدح فةٖ العول٘ةخ
الزدق٘ق٘خ.
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 دراضخ ) :( Curtis & et. al., 2009
" Auditors’ Training & Proficiency in Information Systems: A Research
Synthesis ".
ع ردرٗت ّهِبرح الودقق٘ي فٖ ًظن الوعلْهبد :رْل٘ف ثؾْس ع.
فٖ ُ ٍ الدراضخ رن عرس ّهراععخ اأدث٘بد تاد الصةلخ ثبلوعةبره ّالوِةبراد الزةٖ ٗؾزبعِةب الوةدقق٘ي
لزٌ ٘ أعوبل الزدق٘ق ثغْدح ّك بفح فٖ ظد أًظوخ الوعلْهبد الوعقدح الزٖ رعزود علةٔ الزيٌْلْع٘ةب الؾدٗضةخ ثوةب
فٖ تلك ًظن هعلْهبد الزدق٘ق ّالوعرفخ ّالزْاةد ث٘ي الودقق٘ي ّراطة٘ط ّرٌ ٘ة عول٘ةبد الزةدق٘ق ّتلةك هةي
خنل الزرك٘س علٔ الْضع الؾبلٖ لوٌِخ الزدق٘ق هع اأخ ثبلؾطجبى أى الزيٌْلْع٘ب الؾدٗضخ فٖ رغ٘ر هطةزور فةٖ
ث٘ئخ اأعوبل الوزغ٘رح.
ّأشبرد الدراضخ لٔ ةعْثخ ري٘ف ثع هعبٗ٘ر الزدق٘ق هع الزيٌْلْع٘ب الؾبل٘خ الزةٖ هةي الوةرعؼ أًِةب
ضزصجؼ قدٗوخ هع رطْر الزيٌْلْع٘ب هوب ٗزطلت هي الوةدقق٘ي الزةدرٗت الزقٌةٖ الي ةْف ّاليةبفٖ لزوية٘ي الوةدقق
هي االلزسام ثوعبٗ٘ر الزدق٘ق.
 دراضخ ) :( Trotman, 2013
" Internal Audit Quality: A Multi-Stakeholder Analysis".
ع عْدح الزدق٘ق الداخلٖ :رؾل٘د أةؾبة الوصبلؼ الوزعددٗي ع.
اضزادم الجبؽش أضةلْة الوقبثلةخ هةع اإلدارح العل٘ةب ّلغةبى الزةدق٘ق ّالوةدقق٘ي الةداخل٘٘ي ثعةديُن الوعٌ٘ة٘ي
ثزؾق٘ق الغْدح فٖ عول٘خ الزدق٘ق كوب ركةس الجبؽةش علةٔ دراضةخ ك٘ ٘ةخ ؽيةن ّرق٘ة٘ن اأطةراه الضنصةخ الوة كْرح
لغْدح الزدق٘ق الداخلٖ ّهب ُٖ العْاهد أّ الوؾدداد الزٖ رؤصر فٖ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ .ؽ٘ش أظِةرد ًزةبئظ
الدراضخ أى الوؾدداد الرئ٘طخ لغْدح الزدق٘ق رزوضد ثوب ٗةرٖ:
 عْاهةةةد الوةةةدخند ّراةةةود ( الوِةةةبراد الجطةةة٘طخ ّالوِةةةبراد الزقٌ٘ةةةخ ّالطةةةوبد الااصةةة٘خ ّالاجةةةرحّالوْضْع٘خ ).
 العول٘بد ّراود ( العنقبد القْٗخ ًِّظ الزدق٘ق الوزجع ّالزدق٘ق هع فِن اأعوبل ). عْاهد الوارعبد ّراود ( االرصبل ّاإلثنغ ال عبل الٌزبئظ العول٘خ ّالزْة٘بد الونئوخ ). العْاهد الط٘بق٘خ ّراود ( صقبفخ الْؽدح االقزصبدٗخ ّقدررِب علٔ ع ة الوْظ ٘ي ).ُ ٍ العْاهد رةْفر هعلْهةبد هِوةخ للْؽةداد االقزصةبدٗخ ّللوةدقق٘ي الةداخل٘٘ي ّلوطةزادهٖ هعلْهةبد الزةدق٘ق
الداخلٖ.
كوب قدهذ ُ ٍ الدراضخ فِن أكضر شوْل٘خ لغةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ هةي خةنل دهةظ أراف اإلدارح ّالوةدقق٘ي ّقةبم
الجبؽش ثْضع طبر ًظرٕ لغْدح الزدق٘ق الداخلٖ.
 دراضخ ) :( Bouhawia & et. al., 2015
" The Effect of Working Experience, Integrity, Competence, and Organizational
Commitment on Audit Quality: Survey State Owned Companies In Libya ".
ع رةص٘ر الاجرح فٖ العود ّالٌساُةخ ّالي ةبفح ّااللزةسام الزٌظ٘وةٖ علةٔ عةْدح الزةدق٘ق :هطةؼ للاةركبد الل٘ج٘ةخ
الوولْكخ للدّلخ ع.
ُدفذ ُ ٍ الدراضخ لٔ الجؾش فٖ اأدلخ الزغرٗج٘خ ؽْل رةص٘ر الاصةبئ الااصة٘خ للوةدقق علةٔ عةْدح
الزدق٘ق عٌ٘خ الدراضخ رزةلف هي الودقق٘ي العبهل٘ي فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ الل٘ج٘خ.
أظِرد ًزبئظ الدراضخ أى الاجرح فٖ العود ّالٌساُةخ ّالي ةبفح ّااللزةسام الزٌظ٘وةٖ لِةب رةةص٘ر كج٘ةر فةٖ
عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ّأى هزغ٘ر الٌساُخ كبى أكضرُب رةص٘را فٖ عْدح الزدق٘ق ثبلوقبرًخ هع الوزغ٘راد اأخرٓ.
 -2االضِبهخ الزٖ قدهِب الجؾش الؾبلٖ:
ِٗده الجؾش الؾبلٖ لٔ هعرفخ أراف تّٕ الاجرح ثةعوةبل الرقبثةخ ّالزةدق٘ق الةداخلٖ هةي خةنل الؾصةْل
علةٔ عبثةبرِن لعةدد هةي اأضةئلخ لغةةرس رؾدٗةد هةدٓ رةةصر عةْدح الزةدق٘ق الةةداخلٖ فةٖ ّؽةداد القطةب العةبم فةةٖ
العراق ثاجرح الودقق٘ي هي الٌبؽ٘خ العلو٘خ ّالعول٘خ.
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ّفٖ ُ ا الوؾْر هي الجؾةش ضة٘زن الزطةرق لةٔ هطةزْٓ الزعلة٘ن ّالاجةرح الْاعةت رْفرُوةب لةدٓ الوةدقق
الداخلٖ ليٖ ٗزويي هي أداف عولَ ثبلايد الوطلةْة فًةن عةي رْضة٘ؼ ه ِةْم عةْدح الزةدق٘ق ّك٘ ٘ةخ رؾق٘ةق
ّالوؾبفظخ علٔ الغْدح فةٖ عوةد الزةدق٘ق الةداخلٖ ّتلةك ثةبلزرك٘س علةٔ أصةر خجةرح ّهعرفةخ الوةدقق فةٖ رؾق٘ةق
ّرعسٗس رلك الغْدح.
ً
أوال -خثـرج املذقـــق:
رطعٔ الوؤضطبد الوٌِ٘خ فٖ هغبلٖ الوؾبضجخ ّالزدق٘ق ّعلٔ الوطزْٗ٘ي الوؾلٖ ّالدّلٖ لةٔ ةة٘بغخ
الوعةةبٗ٘ر ّالوجةةبدت الزةةٖ رِةةده لةةٔ ّضةةع قْاعةةد ّهداة الطةةلْ لوٌِةةخ الزةةدق٘ق فًةةن عةةي الرقبثةةخ علةٔ أداف
الودقق٘ي ّالزةكد هي هدٓ الزساهِن ثزلك القْاعد.
ّهٌِةةخ الزةةدق٘ق كغ٘رُةةب هةةي الوِةةي اأخةةرٓ لِةةب قْاعةةدُب ّأةةةْل هوبرضةةزِب ّقةةد ثق٘ةةذ رلةةك القْاعةةد
ّأةْل الووبرضةخ لةٔ ّقةذ قرٗةت فةٖ ؽيةن الوزعةبره عل٘ةَ ثة٘ي هوبرضةٖ الوٌِةخ ّقةد رو٘ةسد هٌِةخ الزةدق٘ق
ثاصبئ هعٌ٘خ رزًوي (عوعخ :)206 :2011
 رقبى هِبرح عقل٘خ خبةخ ريزطت ثبلزعل٘ن ّالزدرٗت.
 الزسام الودقق٘ي ثبلقْاعد العبهخ للق٘ن ّالطلْ .
 أداف الْاعجبد الويل ٘ي ثِب ًؾْ الوغزوع ثيبفخ فئبرَ.
فغْدح الزدق٘ق غبلجب هب ريْى هازل خ ّعلٔ ًطبق ّاضةع هةي ّؽةدح اقزصةبدٗخ لةٔ أخةرٓ ّتلةك اعزوةبدا
علٔ ف ِن ّهِبراد ّؽين الودقق ّقد أعزره هوبرضٖ هٌِخ الزدق٘ق ّفٖ هرؽلخ هجيرح هي القرى الوبضٖ لٔ
أى ٌُب ؽبعةخ ّاضةؾخ لةٔ ّضةع هعةبٗ٘ر للزةدق٘ق الضةزاداهِب هةي الوةدقق٘ي فًةن عةي أُو٘ةخ رلةك الوعةبٗ٘ر
لوطةزادهٖ الج٘بًةبد ّالقةْائن الوبل٘ةخ ) (Ohiokha & Akhalumeh, 2013: 15فعول٘ةخ الزةدق٘ق روضةد
الادهبد الوٌِ٘خ الزٖ ٗقدهِب تّٕ الاجرح اضزغبثخ للطلت االقزصبدٕ ّالزٌظ٘وٖ كوب أى ال ِةن الصةؾ٘ؼ للةدّر
االقزصبدٕ لوعبٗ٘ر الزدق٘ق ٗوضةد خطةْح هِوةخ ًؾةْ رؾطة٘ي عةْدح ّك ةبفح الزةدق٘ق ت ٗويةي الؾيةن علةٔ عةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ هي خنل ؽوبٗخ الْؽدح االقزصبدٗخ هةي الواةبكد االقزصةبدٗخ ّأى رغةبّز ّ ُوةبل الوةدقق لزلةك
الوعةةبٗ٘ر قةةد ٗةةؤدٕ لةةٔ رقةةْٗ ّ ضةةعبه الق٘وةةخ االقزصةةبدٗخ لعول٘ةةخ الزةةدق٘ق )(Knechel, 2013: 1-2
فبلزةةدق٘ق الةةداخلٖ ًٗةة٘ف ق٘وةةخ للْؽةةداد االقزصةةبدٗخ هةةي خةةنل رقةةدٗن هغةةبالد هزٌْعةةخ هةةي الاةةدهبد كزةةدق٘ق
العول٘ةةةةةةةبد الزاةةةةةةةغ٘ل٘ خ ( اأداف ) ّاالضزاةةةةةةةبراد اإلدارٗةةةةةةةخ علةةةةةةةٔ هغوْعةةةةةةةخ هزٌْعةةةةةةةخ هةةةةةةةي القًةةةةةةةبٗب
)ّ (Sakour & Laila, 2015: 12قد أةدر الوعِد اأهرٗيٖ للوؾبضج٘ي القبًًْ٘٘ي فٖ عةبم 1939م رطةعخ
هعةبٗ٘ر للزةدق٘ق أضةبه لِ٘ةب هع٘ةبرا عبشةرا فةٖ عةبم 1954م ُّةٖ هعةبٗ٘ر الزةدق٘ق الوزعةبره علِ٘ةب ّالوقجْلةخ
قجةْال عبهةب )( (Generally Accepted Auditing Standards) (GAASدؽةدّػ ّالقبضةٖ :2009
ّٗ ) 63صةف قةبهْش أكطة ْرد للزةدق٘ق رلةك الوعةةبٗ٘ر ثبلوجةبدت اأضبضة٘خ ّاإلعةةرافاد الًةرّرٗخ الزةٖ ٗزعةة٘ي
علٔ الودقق٘ي االهزضبل لِب عٌةد عةراف إٔ رةدق٘ق للج٘بًةبد الوبل٘ةخ ) (Ohiokha & Akhalumeh,2013:16كوةب
رُع يد رلك الوعبٗ٘ر ثوضبثةخ الورعةع اأضبضةٖ لوةي ٗوةبرش هٌِةخ الزةدق٘ق ّالزةٖ رةن رجْٗجِةب فةٖ صةنس هغوْعةبد
رئ٘طةةخ ُةةٖ ( الوعةةبٗ٘ر العبهةةخ أّ الااصةة٘خ هعةةبٗ٘ر العوةةد الو٘ةةداًٖ ّهعةةبٗ٘ر عةةداد الزقرٗةةر) ّف٘وةةب ٗزعلةةق
ثبلوعةةةبٗ٘ر العبهةةةخ ّالزةةةٖ رةةةررجط ثةةةبلزيْٗي الااصةةةٖ للوةةةدقق فةًِةةةب ّثةةةدّرُب راةةةود صنصةةةخ هعةةةبٗ٘ر ُّةةةٖ
(الزةُ٘د العلوٖ ّالعولٖ للودقق ّاضزقنل الودقق ّث ل العٌبٗخ الوٌِ٘خ الوعقْلخ ) (الاؾٌخ .)120 2015
ّٗقصةةد ثبلوعةةبٗ٘ر العبهةةخ أّ الااصةة٘خ )ُ (General Standardsةةٖ أى ٗةةزن الق٘ةةبم ثةعوةةبل الزةةدق٘ق
علٔ درعخ هي الي بفح الوٌِ٘خ ّثْاضةطخ أشةابم هةؤُل٘ي ّرْةةف رلةك الوعةبٗ٘ر علةٔ أًِةب ععبهةخع أًِةب
روضد هطبلت أضبضة٘خ لوقبثلةخ هعةبٗ٘ر العوةد الو٘ةداًٖ ّإلعةداد الزقرٗةر ثاةيد هنئةن كوةب رعةد عشاصة٘خع أًِةب
رؾدد الص بد الزٖ ٌٗجغٖ أى ٗزصف ثِب هي ٗوبرش هٌِةخ الزةدق٘ق (دؽةدّػ ّالقبضةٖ ّ )64 :2009رزًةوي
الوعبٗ٘ر اٙر٘خ ):(GAAS, 2001: 1599
 أى ٗيْى الودقق علٔ درعخ هٌبضجخ أّ كبف٘خ هي الزةُ٘د العلوٖ ّالعولٖ لزٌ ٘ أعوبل الزدق٘ق.
 أى ٗيْى الودقق هطزقن فٖ شاص٘زَ ّر ي٘رٍ عي عو٘ع الوطبئد الوزعلقخ ثإعرافاد الزدق٘ق.
 علٔ الودقق أى ٗج ل العٌبٗخ الوٌِ٘خ الوعقْلخ عٌد الق٘بم ثبلزدق٘ق ّ عداد رقرٗرٍ.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )011اجمللد ( )22لسنة 2107

609

ّفةةةةةةةٖ الجؾةةةةةةةش الؾةةةةةةةبلٖ ضةةةةةةة٘زن الزرك٘ةةةةةةةس علةةةةةةةٔ هع٘ةةةةةةةبر الزةُ٘ةةةةةةةد العلوةةةةةةةٖ ّالعولةةةةةةةٖ للوةةةةةةةدقق
)ّ (Scientific & Practical Qualification for Auditorالة ٕ ٗوضةد أّل ّأُةن هعةبٗ٘ر الزيةْٗي
الااصٖ للودقق أًَُ ٗركس علٔ ك٘ ٘خ ٗغبد شا هرخ لَُ ثووبرضةخ الوٌِةخ فًةن عةي ك٘ ٘ةخ رٌو٘ةخ ُة ا
الزةُ٘د ثبلزدرٗت العولٖ ت أى قْح إٔ هٌِخ رطزود هي قْح اأفراد ال ٗي ٗساّلًِْب ّهدٓ روطيِن ثقْاعد الطلْ
الوٌِٖ كوب أى قْح اأفراد رعزود ثبأضبش علٔ رْفر الي بفح العلو٘خ لةٔ عبًةت الي ةبفح العول٘ةخ ّٗويةي رؾدٗةد
هغوْعخ الوقْهبد الزٖ ٗؾزبعِب الودقق ليٖ ٗيْى هؤُن أداف عولَ ُّٖ (دؽدّػ ّالقبضٖ :)173-171 :2009

 رةُ٘د علوٖ ثدرعبد علو٘خ هعٌ٘خ.
 قدر هي الاجرح ّالزدرٗت ّالزعل٘ن الوطزور.
 رغ ٗـــخ راععـــخ.
 الوعرفخ ثبلزعل٘وبد ّالط٘بضبد الٌبف ح.
ت رزطلت الي بفح الوٌِ٘خ أى ٗيْى الوةدقق علةٔ هطةزْٓ هةي الوعرفةخ ّالوِةبراد الوٌِ٘ةخ ّالزةٖ رويٌةَ
هي أداف عولَ ثبلعٌبٗخ ّالي بفح الوٌِ٘خ الوعقْلخ ّثةدّى رقصة٘ر ّٗويةي رقطة٘ن الي ةبفح الوٌِ٘ةخ لةٔ هةرؽلز٘ي
ّكوب ٗةرٖ (الاؾٌخ :)73-72 :2015
اأّلٔ :رزوضد ثبخز٘بر الي بفاد الوٌِ٘خ تاد الاجرح ّالوعرفخ ّالزةُ٘د اليبفٖ أداف أعوبل الزدق٘ق.
الضبً٘خ ُٖ :الوؾبفظخ علٔ رلك الي بفاد الوٌِ٘خ هي خنل هْاكجخ ّر ِن الزطْراد الوٌِ٘خ ّالزغبرٗةخ ّال ٌ٘ةخ
تاد الصلخ ّثايد هطزور هوب ٗؤدٕ لٔ رطْٗر قدراد الودقق٘ي ّثوب ٗويٌِن هي أداف هِبهِن ثي بفح.
ّهةي الوِةبراد ّالاجةراد ّالوعرفةخ الزةٖ ٌٗجغةٖ أى ٗزوزةةع ثِةب الوةدقق٘ي الةداخل٘٘ي الًغةبز أعوةبلِن فةةٖ
رطج٘ق هعبٗ٘ر الزدق٘ق ّاإلعرافاد ال ٌ٘خ للزدق٘ق ُٖ (دْٗاى الرقبثخ الوبل٘خ :)8 :2007
 الي بفح فٖ رطج٘ق هعبٗ٘ر ّ عرافاد الزدق٘ق.
 الوعرفخ ثوجبدت الوؾبضجخ ّاإللوبم ثبلزيٌْلْع٘ب الوطلْثخ أعوبل الزدق٘ق.
 فِن هجبدت اإلدارح النزهخ لوعرفخ االًؾرافبد ّرق٘٘وِب.
 الوعرفخ ثبلقْاً٘ي ّاأًظوخ ّالزعل٘وبد ّالقراراد اإلدارٗخ تاد العنقخ ثعولَ.
ّال رؾزبط عنقخ الزدق٘ق ثبلوؾبضجخ لٔ هٌبقاخ ّلْال أى الودقق ٗوزلك الوبهب عو٘قب ثةةةْل الوؾبضةجخ
ّفرّعِب ّقْاعدُب ّهاينرِب العول٘خ لوب رويي هي رقْٗن عود الوؾبضت فًن عةي ضةرّرح لوةبم الوؾبضةت
ث ةةرّ العلةةْم تاد الصةةلخ ثعولةةَ كعلةةن اإلدارح ّاالقزصةةبد ّاإلؽصةةبف ّالوٌطةةق ّالعلةةْم الطةةلْك٘خ ّاإللوةةبم
ثبضزادام الؾبضْة ّغ٘رُب (دؽدّػ ّالقبضٖ .)172 :2009
ت ٗزن الؾصْل علٔ أًْا هازل خ هي الوعرفخ هي خنل الزعل٘ن الرضةوٖ ّالعوةد ّالزةدرٗت ّالزغةبرة
الوازل خ ّلزؾدٗد خجرح الوةدقق٘ي ٌُبلةك صنصةخ أًةْا هةي الوعرفةخ فةٖ هِةبم الزةدق٘ق الوازل ةخ ّٗويةي رؾدٗةدُب
ثبلٌقبط اٙر٘خ ):(Bonner & Lewis, 1990:4-6
أّال :أى ٗيةةْى هغةةبل هعرفةةخ الوةةدقق عبهةةب كبلوعرفةةخ ثبلوطةةزْٓ اأضبضةةٖ للوؾبضةةجخ ّالزةةدق٘ق ثوةةب فةةٖ تلةةك
الوعرفخ ثوعبٗ٘ر الوؾبضجخ ّالزدق٘ق الوزعبره علِ٘ب ّك٘ ٘خ ردفق الوعبهند هي خنل الٌظبم الوؾبضجٖ.
صبً٘ب :الوعرفخ ثبلزاصصبد ال رع٘خ الوزعلقخ ثبلصٌبعبد الزاصص٘خ ّٗيزطت الودقق٘ي رلك الوعرفةخ هةي خةنل
العود أّ الزدرٗت فٖ اخزصبةبد هؾددح لصٌبعبد هعٌ٘خ ُّ ا الٌْ هي الوعرفخ ريةْى اؽزوبل٘ةخ اكزطةبثَ أقةد
هي خنل الزعل٘ن العبم أّ الاجرح ّهٌن صن فوي غ٘ر الورعؼ أى ريْى رلك الوعرفخ هيزطةجخ لةدٓ عو٘ةع الوةدقق٘ي
ال ٗي لدِٗن هطزْٓ هع٘ي هي الاجرح.
صبلضب :الوعرفخ العبهخ فٖ قطةب اأعوةبل ُة ا الٌةْ هةي الوعرفةخ هةي الوةرعؼ أى ٗؾةدد الاجةرح فةٖ ثعة هِةبم
الزدق٘ق هضد فِن رْعِبد ّدّافع اإلدارح فٖ هغبالد هعٌ٘خ.
ًّٗة٘ف ) (Bonner & Lewisهؾةدد أخةر لاجةرح الوةدقق ُّةْ القةدرح علةٔ ؽةد الواةيند العبهةخ
ّال ٕ ٗزًوي القدرح علٔ هعرفخ العنقبد ّر ط٘ر الج٘بًبد ّرؾل٘د اأضجبة فبلودقق٘ي هي تّٕ الاجرح ّالة ٗي
ٗوزليةْى قبعةةدح هعرف٘ةةخ ةةةؾ٘ؾخ ّليةةٌِن ٗ زقةرّى لةةٔ القةةدرح علةةٔ ؽةةد الواةبكد لةةي ٗيًْةةْا خجةةراف فةةٖ ثعة
الوِبم ّثبلوضد فةى الودقق٘ي الة ٗي ٗوزليةْى القةدرح علةٔ ؽةد الواةبكد ّليةي لة٘ص لةدِٗن أضةبش هعرفةٖ ضةل٘ن
ض٘يْى أدافُن ضع٘ف فٖ ثع الوِبم ).(Bonner & Lewis, 1990: 6
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فبلاجرح ّالقدرح رؤصراى ثايد كج٘ر علٔ الوعرفةخ كوةب أى القةدرح ّالوعرفةخ ثةدّرُوب ٗةؤصراى علةٔ أداف
الودقق ثايد هجبشر ّكوب ُْ هج٘ي فٖ الايد اٙرٖ ):(Berberich, 2005: 163
الايد ( ) 1
العْاهد الوؤصرح علٔ أداف الودقق

الاجـــرح

اأداف

الوعـرفـــخ

القـــدرح

Source:(Berberich, 2005: 163).
ّٗةةرٓ الجبؽضةةبى فةةٖ أى ه ِةةْم القةةدرح قةةبئن علةةٔ أضةةبش ال طةةرح ّٗعزوةةد علةةٔ قبثل٘ةةخ ّ هيبً٘ةةخ الوةةدقق
الااص٘خ ّٗطِن هع الاجرح الزٖ ٗيزطجِب هي الدراضخ ّالعود فٖ ريْٗي ّرعسٗس خسٗي الوعرفخ لةدٓ الوةدقق
ُ ٍ الوعرفخ ّالقدرح ض٘عزود علِ٘ب الودقق عٌد هوبرضخ عولَ.
كوب ّرةررجط خجةرح الزةدق٘ق ثطةْل ال زةرح السهٌ٘ةخ الزةٖ ٗطةزغرقِب الوةدقق الًغةبز عولةَ فًةن عةي عةدد
الوعةةبهند الزةةٖ ٗةةدققِب ) (Bouhawia et. al., 2015: 60ت ٗةةزن اكزطةةبة الوعرفةةخ ّالاجةةرح هةةي خةةنل
الزغبرة ثورّر السهي ّٗيْى أكضر الودقق٘ي رغرثخ أفًلِن هعرفخ ّأكضرُن فبعل٘ةخ فةٖ العوةد الغوةبعٖ ّهةي
صةةةةةةةن فةةةةةةةةى رةةةةةةةْفر الوةةةةةةةدقق٘ي هةةةةةةةي تّٕ الاجةةةةةةةرح ٗرفةةةةةةةع هةةةةةةةي هطةةةةةةةزْٓ اأداف فةةةةةةةٖ هغةةةةةةةبل الزةةةةةةةدق٘ق
).(Abdullah, 2014: 55
ّالغةةدّل اٙرةةٖ ٗجةة٘ي العٌةةبّٗي الْظ٘ ٘ةةخ لوةةْظ ٖ أقطةةبم الرقبثةةخ ّالزةةدق٘ق الةةداخلٖ ّالؾةةد اأدًةةٔ هةةي الزعلةة٘ن
ّالاجرح الوطلْثخ للؾصْل علٔ رلك العٌبّٗي:
الغدّل ( ) 1
العٌبّٗي الْظ٘ ٘خ للودقق٘ي الداخل٘٘ي
ّالؾــد اأدًــٔ هي الزعل٘ــن ّالاجــرح الوطلْثــخ
د
.1

العٌــْاى الْظ٘ ــٖ
كبرت ردق٘ق

.2

هعبّى هدقق ؽطبثبد

.3

هدقق ؽطبثبد

.4

هدقق ؽطبثبد أقدم

الزعل٘ـــن ّالاجـــرح
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ.
 هعِد أدارح  /هؾبضجخ.
 عدادٗخ رغبرح.
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ.
 هعِد أدارح  /هؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 2ضٌخ).
 عدادٗخ رغبرح هع خجرح ال رقد عي ( 4ضٌْاد).
 دثلْم فٖ الوؾبضجخ ثعد الاِبدح الغبهع٘خ اأّل٘خ فٖ الوؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 3ضٌْاد).
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 4ضٌْاد).
 هعِد أدارح  /هؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 6ضٌْاد).
 عدادٗخ رغبرح هع خجرح ال رقد عي ( 8ضٌْاد).
 دكزْراٍ فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب.
 هبعطز٘ر فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب هع خجرح ال رقد عي ( 4ضٌْاد).
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 8ضٌْاد).
 هعِد أدارح  /هؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 10ضٌْاد).
 عدادٗخ رغبرح هع خجرح ال رقد عي ( 12ضٌخ).
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.5

هعبّى هدٗر ردق٘ق
ؽطبثبد

.6

هدٗر ردق٘ق ؽطبثبد

 دكزْراٍ فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب هع خجرح ال رقد عي ( 5ضٌْاد).
 هبعطز٘ر فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب هع خجرح ال رقد عي ( 9ضٌْاد).
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 13ضٌخ).
 هعِد أدارح  /هؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 15ضٌخ).
 عدادٗخ رغبرح هع خجرح ال رقد عي ( 17ضٌخ).
 دكزْراٍ فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب هع خجرح ال رقد عي ( 10ضٌْاد).
 هبعطز٘ر فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب هع خجرح ال رقد عي ( 14ضٌخ).
 ثيبلْرْٗش فٖ الوؾبضجخ هع خجرح ال رقد عي ( 18ضٌخ).

( الغدّل أعةنٍ هةي عةداد الجبؽضةبى ثبالعزوةبد علةٔ الوعلْهةبد الةْاردح فةٖ اليزةبة الطةٌْٕ الصةبدر هةي ّزارح
الوبل٘خ لطٌخ 2010م ).
ّرغدر اإلشبرح الٔ اى ضٌْاد الاجرح الْاردح فٖ الغدّل الو كْر هً ب ريْى فٖ هغبل االخزصةبم ّثعةد
الؾصْل علٔ الاِبدح.
كوب أى الزةُ٘د ُْ ه ِْم هزؾر ّلة٘ص صبثزةب ت أى هغةرد الؾصةْل علةٔ الاةِبدح الوطلْثةخ لووبرضةخ
الوٌِةةخ ال ٗعٌةةٖ ًِبٗةةخ الوطةةبه ت ٗغةةت االعزوةةبد علةةٔ ض٘بضةةخ الزعلةة٘ن ّالزةةدرٗت الوطةةزور ّتلةةك هةةي خةةنل
االشزرا ثبلدّراد الزدرٗج٘خ القص٘رح كد عبه٘ي علٔ اأقد (دؽدّػ ّالقبضٖ .)174 :2009
فوعرفخ الودقق ّخجررَ لِب رةص٘ر هجبشر علٔ عْدح عول٘خ الزدق٘ق كبلوعرفخ الوزراكوخ هةي خةنل العوةد
أّ الاجرح فٖ هغبل الصٌبعخ ّالزٖ رررجط هع ةدار الودقق لرأَٗ ثغْدح أعلٔ فيلوب زادد خجةرح الوةدقق٘ي فةٖ
هغبل عولِن كلوب أدٓ تلك لٔ ارابت قراراد الزدق٘ق الزٖ ُٖ أكضةر اًطةغبهب هةع الوعةبٗ٘ر الوٌِ٘ةخ ّرز ةق هعِةب
ثايد كج٘ر ّعلةٔ ضةج٘د الوضةبل فقةد ّعةد أى هعرفةخ ّخجةرح الوةدقق ثطج٘عةخ عوةد الْؽةدح االقزصةبدٗخ الزةٖ ٗةزن
ردق٘قِب رررجط ثايد اٗغبثٖ هع أداف الودقق ّعْدح الزدق٘ق ثورّر السهي ؽ٘ش لْؽع ثةى راص الوةدقق فةٖ
هغبل هع٘ي ٗؤدٕ لٔ ر ْقَ علٔ أقراًَ هي غ٘ر الوزاصص٘ي فٖ اكزابه اأخطبف ّأداف اإلعرافاد الزؾل٘ل٘خ فٖ رق٘٘ن
هابطر الزدق٘ق ّالياف عي أّعَ القصْر فٖ الرقبثخ الداخل٘خ ).(Knechel, et. al., 2012: 11-12

 -2يفهــىو جـــــىدج انتذقيــــق:
رُعد عْدح الزدق٘ق ثؾد تارِب ُدفب لوي ٗوبرضْى أعوةبل الزةدق٘ق فقةد اُزوةذ الوٌظوةبد الوٌِ٘ةخ ثإًاةبف
اللغةبى ّ ةةدار الوعةبٗ٘ر ثِةده االررقةبف ثغةْدح الزةدق٘ق ّقةد عةرد أّل هؾبّلةخ رضةو٘خ لْضةع طةبر لغةْدح
الزدق٘ق هي هغلص الزقبرٗر الوبل٘خ فٖ الووليخ الوزؾدح ) (Financial Reporting Council) (FRCفةٖ
عبم  2006م ّثعد هاةبّراد هيض ةخ رةن رصةو٘ن ُة ا اإلطةبر ثِةده دعةن الزْاةةد ال عةبل ثة٘ي الوةدقق٘ي ّلغةبى
الوراععخ ّكد هةي لةَُ هصةلؾخ فةٖ رؾق٘ةق عةْدح الزةدق٘ق كوةب ٗعزةره ) (FRCأى ه ِةْم عةْدح الزةدق٘ق ُةْ
ه ِْم دٌٗبه٘يٖ ّأى هؤشراد ّهؾدداد عْدح الزدق٘ق قد رزغ٘ر ثورّر الْقذ هوب ٗزطلةت رؾةدٗش تلةك اإلطةبر
فٖ ضْف هب قد ٗؾدس هي رغ٘راد ).(FRC, 2008: 1-2
ّرعره عْدح الزدق٘ق ع ُٖ هق٘بش لقدرح الودقق علٔ الؾةد هةي الغةا ّالزؾ٘ةس ّرؾطة٘ي دقةخ الج٘بًةبد
الوؾبضج٘خ ع فبلزدق٘ق الداخلٖ تّ الغْدح العبل٘خ ٗعوةد علةٔ زٗةبدح هصةداق٘خ هعلْهةبد القةْائن الوبل٘ةخ ّٗزة٘ؼ
للوطزضورٗي عود رقدٗراد أكضر دقخ عي ق٘وخ الْؽةدح االقزصةبدٗخ ) (Behn et. al., 2008: 328كوةب ّٗقصةد
ثغْدح الزدق٘ق ع ُٖ هغوْعخ الاصبئ ال ٌ٘خ ّالٌْع٘خ فٖ الزدق٘ق ّالزةٖ راةجع ؽبعةبد أةةؾبة الوصةبلؼ
فٖ الْؽدح االقزصبدٗخ ّتلك ثزْف٘ر هل٘خ لوراقجةخ اأداف الوةبلٖ ّاالقزصةبدٕع (دؽةدّػ ّالقبضةٖ )69 :2009
كوةةةةةةب رعةةةةةةره عةةةةةةْدح الزةةةةةةدق٘ق ع ُةةةةةةٖ رلج٘ةةةةةةخ هزطلجةةةةةةبد هعةةةةةةبٗ٘ر الزةةةةةةدق٘ق أصٌةةةةةةبف عول٘ةةةةةةخ الزةةةةةةدق٘ق ع
) (Sulaiman, 2011: 22أّ ع ُٖ القدرح علٔ الؾصْل علٔ الٌزبئظ الزٖ رٌطغن هع اأُداه الوْضْعخ
ع ّٗويي أى ٌٗظر لةٔ الزةدق٘ق علةٔ أًةَُ فعةبل تا كبًةذ ًزبئغةَ رز ةق هةع أُةداه الْؽةدح االقزصةبدٗخ كوةب أى
عْدح الزدق٘ق الةداخلٖ ُةٖ ع ؽصة٘لخ اأًاةطخ ّالوِةبم ّاإلعةرافاد ّالووبرضةبد الوٌِ٘ةخ للوةدقق٘ي هةي خةنل
االلزةةسام العةةبلٖ ثوعةةبٗ٘ر الزةةدق٘ق ّثبأُةةداه ّالغبٗةةبد ّالوطةةؤّل٘بد ّالط٘بضةةبد ع عل٘ةةَ ّليةةٖ رؾقةةق الْؽةةدح
اأقزصبدٗخ أُدافِب ( ضْاف كبًذ الْؽدح عبهخ أم خبةخ ) ٌٗجغٖ أى رزةكد رلك الْؽةداد هةي أى رةدق٘قِب الةداخلٖ
تّ عْدح عبل٘خ ).(Badara & Saidin, 2013: 341
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ّك لك رعره عْدح الزدق٘ق ع ُةٖ ؽزوةبل كزاةبه ّاإلثةنغ عةي اأخطةبف الغُْرٗةخ ّالوعلْهةبد غ٘ةر
الصؾ٘ؾخ فٖ القْائن الوبل٘خ ّرعزوةد ُة ٍ االؽزوبل٘ةخ علةٔ خجةرح الوةدقق٘ي للياةف عةي رلةك اأخطةبف ّالؾةْافس
الابةةةخ ثِةةن ل ثةةنغ عةةي رلةةك اأخطةةبف ع ت أى عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ ُةةٖ ًزةةبط كةةد هةةي أُل٘ةةخ ّاضةةزقنل٘خ
الودقق٘ي الداخل٘٘ي ).(Benslimene & Dumontier, 2014: 3-5
أهب ) (Elshafie & Nyodrahف٘ا٘راى فٖ دراضزِوب لٔ أى ه ِْم عْدح الزةدق٘ق ُةْ ه ِةْم هعقةد
ّال ٗويي اخزسالةَ فةٖ رعرٗةف ّاؽةد ال اًةَ ٗويةي القةْل ثةةى عةْدح الزةدق٘ق رزؾقةق هةي خةنل اهزضةبل الْؽةداد
االقزصبدٗخ لوجبدت الوؾبضجخ الوقجْلخ قجْال عبهب ).(Elshafie & Nyodrah, 2014: 43
ّٗرٓ الجبؽضبى أًَ ُّعلٔ الرغن هي أى ه ِْم عْدح الزدق٘ق لن ٗعد هي الو بُ٘ن الغدٗدح للزدق٘ق ال أًة َُ
ال ْٗعد رعرٗف علوٖ هْؽد هز ق علَ٘ ثبإلعوب لغْدح الزدق٘ق.
كوب أةجؼ هْضْ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ هؾط اأًظبر ّتلك أى الزةدق٘ق الةداخلٖ ٗلعةت دّرا هِوةب فةٖ
ثقبف الْؽدح االقزصبدٗخ ّاًغبزُب لعولِب ّفٖ العول٘خ الزٌظ٘و٘خ فوعظن الْؽداد رظِر اُزوبهةب ثةاراف الوةدقق٘ي
الداخل٘٘ي عٌد ق٘بم الودقق٘ي ثإثداف الرإٔ ّ عطبف الزْع٘ةَ لةٔ هازلةف الوطةزْٗبد اإلدارٗةخ ّثبلزةبلٖ فةةى دّر
الزةةةدق٘ق الةةةداخلٖ ال ٗقزصةةةر علةةةٔ أداف أًاةةةطخ الًةةةوبى العبدٗةةةخ فؾطةةةت ّليةةةي أًٗةةةب ل٘يةةةْى ثوضبثةةةخ الاةةةرٗك
االضزرار٘غٖ للْؽدح ّ ضبفخ ق٘وخ لٔ أًاطزِب هي اعد رؾط٘ي العول٘بد الزٌظ٘و٘خ ّضوبى ك بفرِةب ّفعبل٘زِةب
فًن عي الؾبعخ لٔ أى ريْى أعِسح الزدق٘ق الداخلٖ تاد عْدح عبل٘خ فٖ الياةف عةي اأخطةبف ّهةي صةن فةةى
الزةةدق٘ق الةةداخلٖ تّ الغةةْدح العبل٘ةةخ ض٘طةةبعد الْؽةةدح فةةٖ رؾق٘ةةق أُةةدافِب كوةةب ٗويةةي أى رطةةبعد عةةْدح الزةةدق٘ق
الداخلٖ فٖ رؾط٘ي الوطؤّل٘خ العبهخ للوْظ ٘ي ّ هيبً٘خ هطبئلخ الؾيْهخ الوؾل٘خ ثةكولِب ّك لك ٗويي لغةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ أى ريْى عبهن أضبض٘ب فٖ رؾط٘ي صقخ العبهخ ثبلزقبرٗر الوبل٘خ تا كبى الزدق٘ق الةداخلٖ ٗزًةوي
العٌبةر اٙر٘خ ):(Badara & Saidin, 2013: 340-343
 -1االضزقنل الزٌظ٘وٖ.
 -2الز ْٗ الرضوٖ.
 -3هعبٗ٘ر الزدق٘ق الوٌِ٘خ.
 -4هيبً٘خ الؾصْل علٔ الوعلْهبد ثايد غ٘ر هق٘د.
ً -5طبق العود غ٘ر الوؾدّد.
 -6الق٘بدح الوازصخ.
 -7الوْظ ٘ي اأك بف.
 -8دعن اإلدارح.
فإعرافاد الزدق٘ق الةداخلٖ ٗغةت أى ريةْى هطةزقلخ فةٖ رق٘ة٘ن اأًظوةخ الوبل٘ةخ ّالزاةغ٘ل٘خ ثِةده رقةدٗن
رْة٘بد ع٘دح ّإلعراف الزؾطٌ٘بد الوطلْثخ علٔ رلك اأًظوخ ّالعول٘بد الزٖ رقْم ثِب.
فًن عي تلك فةى الزٌظ٘ن الداخلٖ الطل٘ن عبهد أضبضةٖ ٗةؤدٕ لةٔ رؾق٘ةق عةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ كوةب
أى ّظ٘ خ الزدق٘ق الداخلٖ رزطلت هي رئ٘ص ّؽدح الزدق٘ق أى ٗقدم رقرٗر لٔ اإلدارح هي ّقذ أخر عي أًاطخ
ّةنؽ٘خ ّهطؤّل٘خ الزدق٘ق الداخلٖ ّأداف خطط الزدق٘ق.
ّٗةةزن رؾدٗةةد عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ هةةي خةةنل رثةةط أعوةةبل الزةةدق٘ق ثبأُةةداه الزةةٖ ّضةةعذ هةةي اإلدارح
ّهِبراد الودقق٘ي الداخل٘٘ي فًن عي الدعن اإلدارٕ لوْظ ٖ الزدق٘ق.
ًّٗ٘ف ) (Bonnesلٔ أى عْدح الزدق٘ق الداخلٖ رؾدد ثؾطت قدرح الزدق٘ق الداخلٖ علةٔ رقةدٗن ًزةبئظ
ّرْة٘بد ه ٘دح ّالزٖ رعزود علٔ ( خجةرح الوةْظ ٘ي ًّطةبق العوةد ّفعبل٘ةخ خطةط الزةدق٘ق ّالرقبثةخ ّالعوةد
الو٘ةةداًٖ ّالزْاةةةد ال عةةبل ) ّليةةٖ ٗيةةْى الزةةدق٘ق الةةداخلٖ ثغةةْدح عبل٘ةةخ فةةةى طج٘عةةخ عولِةةن رزطلةةت اٙرةةٖ
):(Bonnes, 2012: 30
 الودقق٘ي الداخل٘٘ي ال ٗويي أى ٗؤدّا عولِن كوطزابرٗي ل دارح العل٘ب أى تلك ٗزعبرس هع قةدررِن علةٔ
رقدٗن الزق٘٘وبد الوطزقلخ.
ٗ غت علٔ هْظ ٖ الزدق٘ق الةداخلٖ اكزطةبة هِةبراد العوةد فةٖ هغوْعةخ هزٌْعةخ هةي الوغةبالد أثعةد هةي
الوؾبضجخ ّالزوْٗد.
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كوب ى زٗبدح االعزوبد علٔ الزدق٘ق الداخلٖ رسٗد هي ضرّرح أى ريْى الوعلْهةبد الزةٖ ٗقةدهِب ه ِْهةخ
علةةٔ ًؾةةْ ع٘ةةد فبلزةةدق٘ق الةةداخلٖ ُٗعةةد هةةْردا ق٘وةةب للوعلْهةةبد تا كةةبى علةةٔ هطةةزْٓ هٌبضةةت هةةي الغةةْدح
).(Trotman, 2013: 3
 :0-2انعىايم انتي تؤحر عهى جىدج انتذقيق:
ٗويي رؾدٗد العْاهد الزٖ قد رؤصر فٖ عْدح الزدق٘ق ّعلٔ الٌؾْ اٙرٖ:
 -1الضقبفخ داخد ّؽدح الزدق٘ق.
 -2الوِبراد ّالص بد الااص٘خ للودقق٘ي.
 -3فبعل٘خ عول٘خ الزدق٘ق.
 -4الونفهخ ّالوصداق٘خ فٖ رقبرٗر الزدق٘ق.
 -5عْاهد خبرع٘خ قد رؤصر فٖ عْدح الزدق٘ق ).(FRC, 2008: 1
 -6هدٓ رؾقق الرضب الْظ٘ ٖ للودقق٘ي ّالة ٕ ُٗعةد هةي الزؾةدٗبد الزةٖ رْاعةَ دارح الزةدق٘ق الةداخلٖ ٗويةي أى
ٗؤصر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ت ى اًا بس رضب الوْظ ٘ي ٗةؤدٕ لةٔ االًا ةبس فةٖ اإلًزبع٘ةخ ّاًا ةبس
هطزْٓ اأداف هوب ٌٗعيص ضلجب علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ).(Sakour & Laila,2015:13
 -7ؽغن ّؽدح الزدق٘ق ّال ٕ ٗويي أى ٗيْى عبهن هؤصرا علٔ عْدح الزدق٘ق ٌٗجغٖ أى ٗؤخ ثٌظر االعزجةبر لةٔ
عبًةةت ؽغةةن الْؽةةدح الابضةةعخ للزةةدق٘ق ت أى ٌُبلةةك عنقةةخ اٗغبث٘ةةخ ثةة٘ي ؽغةةن ّؽةةدح الزةةدق٘ق ّعةةْدح الزةةدق٘ق
).(Aamir & Farooq,2011:9
 -8ى عول٘خ الزدق٘ق ُٖ للؾوبٗخ هي هابطر تاد دّافع اقزصبدٗخ.
 -9اأخزنه فٖ خصبئ العود الودقق رْق٘ذ العود هدٓ رق٘٘ن الوابطر ّاإلعرافاد الوزجعخ فٖ الزدق٘ق.
ٗ -10عزود رٌ ٘ عول٘خ الزدق٘ق علٔ ك٘ ٘خ االضز بدح هي هعرفخ ّهِبراد الودقق٘ي.
 -11رقرٗر الودقق ٗوضد هارعبد عول٘خ الزدق٘ق ّال ٕ ٗويي هةي خنلةَ رؾدٗةد عةْدح الزةدق٘ق ثاةيد عةبم ثةةى
ريْى هرر عخ أّ هٌا ًخ ّليي تلك الزقرٗر ٗ زرس أى ًزبئظ عول٘خ الزدق٘ق ل٘طذ خبل٘خ هي اأخطبف كوب أًَُ
هي غ٘ر الوويي هعرفخ الوابطر اأخرٓ هي العود كًوبى هطزْٓ الزٌ ٘ .
ّٗعزقد هطزادهٖ الزقبرٗر الوبل٘خ لٔ أى ه ِْم عْدح الزدق٘ق ٗا٘ر لٔ عدم ّعةْد أٗةخ أخطةبف عُْرٗةخ فةٖ
عود الْؽدح فٖ ؽ٘ي أى عرافاد الودقق قد رظِر عْدح عبل٘خ للزةدق٘ق ّفقةب الضةزيوبل كبفةخ هزطلجةبد الزةدق٘ق
ثصْرح هرض٘خ هي الغِخ الابضعخ للزدق٘ق كوب أًَُ غبلجب هب ٌٗظر لٔ دقخ رقبرٗر الزةدق٘ق كوؤشةر علةٔ عةْدح
الزدق٘ق فٖ ؽ٘ي ٗرٓ هخرّى هؾدّدٗخ فبعل٘خ رقرٗةر الوةدقق كوؤشةر علةٔ عةْدح الزةدق٘ق ثطةجت ّعةْد ثعة
القْ٘د ّالزٖ رزعلق ثزقرٗر الودقق ّالٌبرغخ عي ع فغْح الوعلْهبد ع " "Information Gapث٘ي الوةدقق٘ي
ّهطزادهٖ الزقبرٗر ّالزٖ راود الوعلْهبد الزٖ ال ٗزن اإلفصبػ عٌِب فٖ الزقرٗر هضد :هدٓ رؾقق االضزقنل٘خ
فٖ عود الزدق٘ق ّاأُو٘خ الٌطج٘خ ّهابطر الزدق٘ق ّرؾدٗد الغِخ الابضةعخ للزةدق٘ق لة ا فةةى لزقرٗةر الوةدقق
أُو٘خ رهسٗخ فٖ الزةكد هي عْدح الزدق٘ق.
 -12كوب رعزود عْدح الزدق٘ق علٔ رإٔ الودقق ّال ٕ قد ٗزًوي ثع اأخطةبف ّالزةٖ رطؤعفاةد الزةدق٘قع
"ّ "Audit Failureال ٕ قد ٗؾدس ثطةجت الاطةة فةٖ الؾيةن ضةْاف كةبى تلةك الاطةة هقصةْد أم غ٘ةر هقصةْد
).(Knechel et. al., 2012:2-37
فوعرفخ العْاهد الزٖ رؤصر فٖ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ رُعد هطةلخ هِوخ أى عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ٗويي أى رؤدٕ
لٔ رؾط٘ي العول٘بد اأرثعخ الوِوخ اٙر٘خ فٖ الْؽدح االقزصبدٗخ ):(Cohen & Sayag, 2010: 297
 -1الزعلن ( رعل٘ن الوْظ ٘ي ك٘ ٘خ الق٘بم ثعولِن علٔ ًؾْ أفًد ).
 -2الدافع أّ الؾبفس ( رؤدٕ عْدح الزدق٘ق أًٗب لٔ رؾط٘ي اأداف ).
 -3الرد ( فعول٘خ الزدق٘ق رؤدٕ لٔ ؽجبط العول٘بد الزٖ ٗويي أى رؤدٕ لٔ ؽدّس ضْف فٖ العود ).
 -4رؾط٘ي العول٘بد ( هي خنل الزةكد هي أى العول٘بد الوطلْثخ رزن ثبلطرٗقخ الصؾ٘ؾخ ).
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ّفٖ الوقبثد فةى ٌُبلك ثع العْاهد الزٖ قد رؤدٕ لٔ عةدم رؾقةق أّ اًا ةبس عةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ
ّالزٖ قد رٌغن عي الًغْط هي اإلدارح العل٘ب أّ عدم رقدٗن الدعن اليبفٖ هي اإلدارح رغبٍ الزةدق٘ق الةداخلٖ أّ
ثطجت الًْاثط اإلدارٗخ غ٘ر ال عبلخ هوب ٗويي أى ٗؤدٕ لٔ ):(Badara & Saidin, 2013: 342
 -1اؽزوبل ظِْر الغا ّاالؽز٘بل.
 -2عدم االهزضبل للط٘بضبد ّالزعل٘وبد الداخل٘خ.
 -3الصعْثخ فٖ الط٘طرح علٔ العول٘بد الوبل٘خ.
ٗ -4ويي أى ٗؤدٕ أًٗب لٔ ارابت قراراد هبل٘خ غ٘ر فعبلخ لعول٘بد ًبعؾخ.
ًٗةةبه لةةٔ كةةد هةةب ضةةجق فةةةى الوؤضطةةبد ّالوٌظوةةبد الوٌِ٘ةةخ ّالزةةٖ رعٌةةٔ ثْضةةع ّةةة٘بغخ هعةةبٗ٘ر
الوؾبضجخ ّالزدق٘ق رؤصر ثدّرُب علٔ عْدح الزدق٘ق ).(Elshafie & Nyodrah: 2014: 43
 :2-2انرقاتح عهى جىدج عًهيح انتذقيق:
ًاةةد الؾبعةةخ لةٔ الرقبثةةخ علةٔ عةةْدح عول٘ةةخ الزةدق٘ق أضةةجبة عدٗةدح هٌِةةب رغ٘ةر الوزطلجةةبد الوؾبضةةج٘خ
ًز٘غخ الزطْر ّالزغ٘ر الؾبةد فٖ هغبل اأعوبل ّالزٖ رغعد ًز٘غخ اأعوبل هعرضخ للزغ٘ر هةي فزةرح هؾبضةج٘خ
لةةٔ أخةةرٓ اأهةةر ال ة ٕ ٗزطلةةت هةةي الوةةدقق أى ْٗضةةؼ رةةةص٘ر ُ ة ا الزغ٘ةةر علةةٔ الْؽةةداد االقزصةةبدٗخ ّؽوبٗةةخ
الوطز ٘دٗي هي عول٘خ الزدق٘ق هي إٔ هعبٗ٘ر غ٘ر هعرّفخ أّ صبًْٗخ فًن عةي الؾةد هةي الزةدخد الؾيةْهٖ فةٖ
شؤّى الوٌِخ ّالعود علٔ الْفبف ثوطؤّل٘برِب الوازل خ (الاؾٌخ .)289 :2015
ت ٗا٘ر هصطلؼ رقبثخ الغةْدح لةٔ هغوْعةخ الط٘بضةبد ّاإلعةرافاد الوصةووخ فةٖ الْؽةدح االقزصةبدٗخ
للؾصْل علٔ رةك٘د هعقْل ثبالهزضبل للوزطلجبد القبًًْ٘خ ّالزٌظ٘و٘خ ّاأخنق٘خ عٌد رٌ ٘ة هِوةخ رةدق٘ق الج٘بًةبد
الوبل٘خ الزبرٗا٘خ ّرْص٘قِب (عوعخ .)150 :2009
كوةةب ى رقبثةةخ الغةةْدح راةةود الْضةةبئد ّاأضةةبل٘ت ّالط ةبئق الزةةٖ ٗةةزن اضةةزاداهِب للزةكةةد هةةي ق٘ةةبم أقطةةبم
الزةدق٘ق ثوقبثلةةخ الوطةؤّل٘بد الوٌِ٘ةةخ عٌةد الق٘ةةبم ثعولِةن ّرزًةةوي ُة ٍ الْضةةبئد ّاأضةبل٘ت الِ٘يةةد الزٌظ٘وةةٖ
لقطن الزدق٘ق ّاإلعرافاد الوزجعخ هي قجلِن عٌد الزدق٘ق (دؽدّػ ّالقبضٖ .)69 :2009
أّ ُٖ هغوْعخ هي اإلعةرافاد الزةٖ رزجةع للزةكةد هةي أى عول٘ةبد الزةدق٘ق رٌ ة ّفقةب للوعةبٗ٘ر ّالوجةبدت
اأضبض٘خ الزٖ رؾين عول٘خ الزةدق٘ق ّقْاعةد الطةلْ الوٌِةٖ ّّفقةب للًةْاثط ّالزعل٘وةبد الوعوةْل ثِةب ّتلةك
لًوبى الغْدح فٖ أداف ّرٌ ٘ عول٘بد الزدق٘ق (الاؾٌخ .)290 :2015
ّقةةد ثةة٘ي هع٘ةةبر الزةةدق٘ق الةةدّلٖ رقةةن ( )220رؾةةذ عٌةةْاى الرقبثةةخ علةةٔ عةةْدح عول٘ةةخ الزةةدق٘ق أُةةداه
ّض٘بضبد ّ عرافاد الرقبثخ علةٔ عةْدح أعوةبل الزةدق٘ق ّؽةددُب فةٖ ضةزخ عٌبةةر ُّةٖ ( الوزطلجةبد الوٌِ٘ةخ
الزابّر ّالوراقجخ ).
الوِبراد ّالي بفح رْزٗع الوِبم الز ْٗ
ّثؾطت الوع٘بر الو كْر ٗج٘ي (ًظوٖ ّالعسة ) لٔ أى ض٘بضةبد ّ عةرافاد ًّطةبق الرقبثةخ علةٔ عةْدح
الزدق٘ق رزةةصر ثعةدد هةي العْاهةد هٌِةب ؽغةن أقطةبم الزةدق٘ق ُّ٘يلِةب الزٌظ٘وةٖ ّؽغةن ّطج٘عةخ أعوةبل الْؽةداد
االقزصبدٗخ الابضعخ للزدق٘ق ّأرطب الٌابط الغغرافٖ لزلك الْؽداد ّهي صن فةى الط٘بضةبد ّاإلعةرافاد الزةٖ
رزجٌبُب أقطبم الزدق٘ق ضْه رازلف اأهر ال ٕ دفع ثبلوٌظوةبد الوٌِ٘ةخ لةٔ عةدم رؾدٗةد عةرافاد هعٌ٘ةخ لرقبثةخ
الغْدح فٖ أقطبم الزدق٘ق (ًظوٖ ّالعسة .)185 :2012
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احملـىر انخـانج /دراسح وتقييى انعىايم املؤحرج يف جىدج انتذقيق انذاخهي واملتأحرج تها

ثعد أى رن فٖ الوؾْر الطبثق الزطرق لٔ ه ِْهٖ الزةُ٘د العلوٖ ّالعولٖ للودقق ّأصرُب فٖ اكزطبة
الودقق للوعرفخ ّالاجرح ّرْض٘ؼ الوقصْد ثغةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ّالعْاهةد الزةٖ قةد رةؤصر علةٔ رؾق٘ةق رلةك
الغْدح ض٘زن فٖ ُ ا الوؾْر رؾدٗد العْاهد الزٖ ض٘زن اضةزعوبلِب لزؾق٘ةق أُةداه الجؾةش هةي خةنل رقطة٘ن رلةك
العْاهةد ضةةوي صةنس هغوْعةةبد ّاضةزعوبل أضةةلْة االضزقصةبف لوعرفةةخ أراف عٌ٘ةخ هةةي الوةدقق٘ي العةةبهل٘ي فةةٖ
أقطبم الرقبثخ ّالزدق٘ق الداخلٖ فٖ ّزارح الزعل٘ن العبلٖ ّالجؾش العلوٖ ّعبهعخ ثغداد ّعبهعخ الٌِرٗي ّالوعِةد
العبلٖ للدراضبد الوبل٘خ ّالوؾبضج٘خ.
ّهي اعد اخزجبر ةؾخ فرض٘بد الجؾش ض٘زن عود االخزجبراد النزهةخ هةي خةنل رؾل٘ةد فقةراد اضةزوبرح
االضزقصبف ثبضزعوبل ًظبم الزؾل٘د اإلؽصبئٖ ع ( Statistical Analysis System (SAS) )2012ع فةٖ
رؾل٘ةةد الج٘بًةةبد لدراضةةخ رةةةص٘ر العْاهةةد الوازل ةةخ الابةةةخ ثةةةصر خجةةرح الوةةدقق علةةٔ عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ فةةٖ
الْؽداد الؾيْه٘خ ّهقبرًخ ال رّق الوعٌْٗخ ث٘ي الٌطت الوئْٗخ ثبضزعوبل اخزجبر هرثع كبٕ ( Chi-Square
 )-χ2كوب اضزعود اخزجبر ) (Tللو بضلخ ث٘ي الوزغ٘راد ّهي صن ررر٘ت رلك العْاهد ثبلزطلطد ّثؾطت أُو٘زِب
الٌطج٘خ ّكوب ٗةرٖ:
اجملًىعـــح األونـــى :رزًوي ُ ٍ الوغوْعخ العْاهد الزٖ رؾدد هعرفةخ ّخجةرح الوةدقق ّالزةٖ ٗيزطةجِب هةي
الدراضخ اأكبدٗو٘خ ّالووبرضخ الوٌِ٘خ ّرًوٌذ ( )10عْاهد ّالزٖ رؤصر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ُّٖ:
 -1هطزْٓ الزةُ٘د العلوٖ للودققّٗ :زوضد ثبلاةِبدح العلو٘ةخ الوطلْثةخ لووبرضةخ أعوةبل الزةدق٘ق ّالزةٖ رزةدرط
هي شِبدح عدادٗخ الزغبرح كؾد أدًٔ لٔ الدكزْراٍ فٖ الوؾبضجخ أّ هب ٗعبدلِب.
 -2الزاصة العلوةةٖ للوةةدقق :الوةةدقق٘ي ُةةن فةةٖ اأضةةبش هؾبضةةج٘ي فِةةن ٗدرضةةْى الوؾبضةةجخ ّٗةةدققْى أعوةةبل
الوؾبضج٘ي أال أى ٌُب هي ٗوبرضْى أعوةبل الزةدق٘ق هةي أةةؾبة الزاصصةبد العلو٘ةخ تاد الصةلخ ثبلوؾبضةجخ
اأهر ال ٕ ٗؤصر فٖ هعرفخ الودقق٘ي ّهي صن قد ٗؤصر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ.
 -3قدرح ّقبثل٘خ الودقق الااص٘خ علٔ الزعلن ّأداف عولَ ُّٖ :ة بد شاص٘خ ٗزن رٌو٘زِب ثبلدراضخ ّالزدرٗت
ّالعوةةد ّرقةةع هطةةؤّل٘خ رٌو٘ةةخ رلةةك القةةدراد علةةٔ كةةد هةةي هةةدراف الزةةدق٘ق ّتلةةك هةةي خةةنل رْع٘ةةَ الوةةدقق٘ي
ّ طنعِن علٔ أخر الوطزغداد فةٖ العوةد ّعلةٔ الوةدقق٘ي أً طةِن هةي خةنل الةزعلن ّاالضز طةبر هةي أةةؾبة
الاجرح فٖ الزدق٘ق.
 -4ضةةٌْاد الاجةةرح فةةٖ هغةةبل الزةةدق٘قّ :رزوضةةد ثطةةٌْاد العوةةد فةةٖ الزةةدق٘ق الةةداخلٖ ّالزةةٖ ٗةةزن خنلِةةب ثلةةْرح
شاص٘خ الودقق الوٌِ٘خ ّثبلايد ال ٕ ٗؤُلَ للزقدم ّالزرق٘خ فٖ عولَ.
 -5ضةٌْاد الاجةةرح فةٖ هغةةبالد أخةرٓ غ٘ةةر الزةدق٘ق :فقةةد ٗوةبرش الوةةدقق العوةد فةةٖ دّائةر ّأقطةةبم أخةرٓ غ٘ةةر
الرقبثخ ّالزدق٘ق الداخلٖ هوب ٗيطجَ خجرح فٖ العود ّهعرفخ فٖ ك٘ ٘خ ض٘ر الوعبهند الوبل٘خ ّغ٘ر الوبل٘خ.
 -6الوعرفخ الزبهخ ثوعةبٗ٘ر الزةدق٘ق الوٌِ٘ةخ ّالزعل٘وةبد الٌبفة ح :ى لوةبم الوةدقق٘ي ثبلوعةبٗ٘ر الوٌِ٘ةخ ّالقةْاً٘ي
ّالزعل٘وبد الٌبف ح ّااللزسام ثِب ضرّرٕ لزويٌِ٘ن هةي الق٘ةبم ثعولِةن علةٔ أرةن ّعةَ كوةب ى هنؽظةبد الزةدق٘ق
ٗغت أى رعسز ثوب ٗؤٗدُب هي ًصْم القْاً٘ي ّالزعل٘وبد.
 -7هعرفخ ّ لوبم الودقق ثوغبالد هزٌْعخ هي الوعرفخ تاد الصلخ ثعولَ :فليةٖ رةسداد عةْدح الزةدق٘ق ٗغةت أى ال
رقزصةةر هعرفةةخ الوةةدقق٘ي ثةةبأهْر الوبل٘ةةخ ّالوؾبضةةج٘خ فؾطةةت ثةةد أى رزعةةدٓ تلةةك ثوعرفةةخ اأهةةْر القبًًْ٘ةةخ
ّاإلدارٗخ ّض٘بقبد العود فٖ الْؽدح االقزصبدٗخ ّاالضز بدح هي رلك الوعرفخ عٌةد الزةدق٘ق ّثبلاةيد الة ٕ ٗعةسز
هي عْدح الزدق٘ق الداخلٖ.
 -8هْاكجخ الزطْراد الوٌِ٘خ ّال ٌ٘خ ّالزقٌ٘بد الؾدٗضخ ّاضزعوبلِب فٖ الزدق٘ق :هي خنل اضةز بدح الوةدقق٘ي هةي
الجراهظ ّالزطج٘قبد الؾدٗضخ فٖ هغبل الوؾبضجخ ّالزدق٘ق ّاضزعوبلِب ثبلايد الصؾ٘ؼ فٖ هغبل عولِن.
 -9االشزرا فٖ الدّراد الزدرٗج٘ةخ ثاةيد دّرٕ ّالزطج٘ةق ال علةٖ لوةب ٗةزن رعلوةَ فةٖ رلةك الةدّراد :كبلةدّراد
الزةُ٘ل٘خ ّالزدرٗج٘خ ّالزطْٗرٗةخ ّالةدّراد الزاصصة٘خ فةٖ هغةبل الوؾبضةجخ ّالزةدق٘ق ّاعز٘ةبز رلةك الةدّراد
ثٌغبػ ٌّٗجغٖ علٔ هدٗرٕ الزدق٘ق ربؽخ الوغبل أهبم الودقق٘ي لنشةزرا ثبلةدّراد الزدرٗج٘ةخ ّراةغ٘عِن علةٔ
تلك.
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 -10زٗبدح ّرٌْ أعوبل الزدق٘ق الزٖ ٗقْم ثِب :هي خنل رٌبّة الودقق٘ي فٖ العود ّعدم اقزصبر عوةد الوةدقق
فٖ ردق٘ق ًْ هع٘ي هي الوعبهند ّ عبدح رْزٗع العود ف٘وب ثٌِ٘ن ثايد دّرٕ ّثوب ٗعسز هي خجرارِن.
ّالغةةدّل اأرةةٖ ٗجةة٘ي اإلعبثةةبد الزةةٖ ؽصةةد علِ٘ةةب الجبؽضةةبى هةةي عول٘ةةخ االضزقصةةبف لعْاهةةد الوغوْعةةخ اأّلةةٔ
ًّزبئظ الزؾل٘د اإلؽصبئٖ لزلك اإلعبثبد:
الغدّل ( ) 2
ًزبئظ عْاهد الوغوْعخ اأّلٔ
د
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

اأضئلخ
ُةةد ٗةةؤصر هطةةزْٓ الزةُ٘ةةد العلوةةٖ للوةةدقق
علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةةد ٗةةةؤصر الزاصةةة العلوةةةٖ للوةةةدقق علةةةٔ
عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةد رةةؤصر قةةدرح ّقبثل٘ةةخ الوةةدقق الااصةة٘خ
علٔ الةزعلن ّأداف عولةَ علةٔ عةْدح الزةدق٘ق
الداخلٖ؟
ُةةد رةةؤصر ضةةٌْاد خجةةرح الوةةدقق فةةٖ هغةةبل
الزدق٘ق علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد رةؤصر ضةٌْاد خجةرح الوةدقق فةٖ هغةبالد
أخةةةرٓ غ٘ةةةر الزةةةدق٘ق علةةةٔ عةةةْدح الزةةةدق٘ق
الداخلٖ؟
ُد لوعرفخ الودقق ثوعةبٗ٘ر الزةدق٘ق الوٌِ٘ةخ
ّالزعل٘وبد الٌبف ح رةص٘ر علةٔ عةْدح الزةدق٘ق
الداخلٖ؟
ُد لوعرفخ ّ لوبم الوةدقق ثوغةبالد هزٌْعةخ
هةةي الوعرفةةخ تاد الصةةلخ ثعولةةَ رةةةص٘ر علةةٔ
عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد رؤصر هْاكجةخ الوةدقق للزطةْراد الوٌِ٘ةخ
ّال ٌ٘ةةخ ّالزقٌ٘ةةبد الؾدٗضةةخ ّاضةةزعوبلِب فةةٖ
الزدق٘ق علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةةةد ٗةةةةؤصر اشةةةةزرا الوةةةةدقق فةةةةٖ الةةةةدّراد
الزدرٗج٘خ ثايد دّرٕ ّالزطج٘ق ال علٖ لوةب
ٗةةةزن رعلوةةةَ فةةةٖ رلةةةك الةةةدّراد علةةةٔ عةةةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد لسٗبدح ّرٌةْ أعوةبل الزةدق٘ق الزةٖ ٗقةْم
ثِةةةةب الوةةةةدقق رةةةةةص٘ر علةةةةٔ عةةةةْدح الزةةةةدق٘ق
الداخلٖ؟
ق٘وخ T-Test

χ2
** 14.78

الْزى
25.67

الررجخ
1

** 14.07

25.33

2

** 14.78

25.67

1

** 14.07

25.33

2

* 7.25

21.33

6

25.67

1
3

ًعن
37
()%92.5
36
()%90.0
37
()%92.5

ال
3
()%7.5
4
()%10.0
3
()%7.5

36
()%90.0
24
()%60.0

4
()%10.0
16
()%40.0

37
()%92.5

3
()%7.5

** 14.78

35
()%87.5

5
()%12.5

** 13.89

25.00

37
()%92.5

3
()%7.50

** 14.78

25.67

1

32
()%80.0

8
()%20.0

** 7.25

24.00

5

33
()%82.5

7
()%17.5

** 13.47

24.33

4

---

---

---

*1.63

---

* (.)P<0.01( ** )P<0.05
هي خنل دراضخ ّرؾل٘د اإلعبثبد الْاردح فٖ الغدّل الو كْر هً ب فقةد أظِةرد ًزةبئظ اخزجةبر هرثةع كةبٕ
( ّ ) χ2عْد عنقخ ث٘ي كد عبهد هي عْاهد الوغوْعةخ اأّلةٔ ّعةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ت كبًةذ العنقةخ دالةخ
عٌةد هطةزْٓ هعٌْٗةخ أقةد هةي ) (0.01لغو٘ةع عْاهةةد الوغوْعةخ ثبضةزضٌبف ال قةرح ( ّ ) 5الزةٖ كبًةذ دالةخ عٌةةد
هطزْٓ هعٌْٗخ أقد (.)0.05
كوب ثٌ٘ذ ًزبئظ اخزجبر ) (Tأى العنقخ لغو٘ع عْاهد ُ ٍ الوغوْعخ ُٖ عنقخ اٗغبث٘خ ت أى ق٘وخ )(T
الوؾطْثخ للوغوْعخ كيد دالخ عٌد هطزْٓ هعٌْٗخ أقد هي ).(0.05
أهب الؾقد اأخ٘ر هي الغدّل فةًَُ ٗج٘ي رطلطد رلك العْاهد ضوي الوغوْعخ ثؾطت اأُو٘خ الٌطج٘خ ليد
عبهد فٖ ضْف أراف الوطزغ٘ج٘ي.
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هي تلك ٗزًةؼ أى ٌُبلةك ًطةجخ عبل٘ةخ عةدا هةي الوطةزغ٘ج٘ي رؤٗةد ّعةْد رةةص٘ر كج٘ةر لغو٘ةع عْاهةد ُة ٍ
الوغ وْعخ ّالزٖ رؾدد هعرفخ ّخجرح الودقق علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ُّ ا ٗدل علٔ ضرّرح االُزوةبم ثِة ٍ
العْاهد.
ّعلَ٘ فةًَ ُ ّفٖ ضْف الٌزبئظ الو كْر هً ب ٗويي القْل ثصؾخ ال رض٘خ اأّلٔ للجؾش ُّٖ:
ع رؤصر هغوْعخ العْاهد الزٖ رؾدد هعرفخ ّخجرح الودقق علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖع.
اجملًىعـــــح انخانيـــــح :فِةةٖ العْاهةةد الزةةٖ رةةؤصر علةةٔ خجةةرح ّهعرفةةخ الوةةدقق٘ي ّ هيبً٘ةةخ ق٘ةةبهِن ثعولِةةن
ّثبلزبلٖ ضزؤصر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ّقد رًوٌذ ( )8عْاهد ّكوب ٗةرٖ:
 -11ةةةنؽ٘خ الوةةدقق٘ي فةةٖ الؾصةةْل علةةٔ الوعلْهةةبد الوطلْثةةخٗ :ؾزةةبط الوةةدقق٘ي أصٌةةبف هوبرضةةخ عولِةةن لةةٔ
هعلْهبد ضبف٘خ ّضرّرٗخ إلًغبز أعوبل الزدق٘ق ثبلايد الصؾ٘ؼ ّهةي صةن ٗغةت أى ٗزوزةع الوةدقق٘ي ثإهيبً٘ةخ
الْةْل لٔ رلك الوعلْهبد ثؾرٗخ ّثدّى قْ٘د طبلوب أًِب ضزطزعود إلغراس الزدق٘ق.
 -12اضزقنل٘خ ّؽرٗخ الودقق فٖ أداف عولَ فٖ ؽدّد القةْاً٘ي ّالزعل٘وةبد ّاأًظوةخّ :تلةك ثعةدم الزةةص٘ر علةٔ
الودقق عٌد أدافٍ لعولَ هي إٔ طره ضْاف كبى هي داخد قطن الرقبثخ ّالزدق٘ق الداخلٖ أّ هي خبرعَ ّاأخة
ثٌظر العٌبٗخ هنؽظبد الودقق هب لن ريي فِ٘ب هابل خ للقْاً٘ي ّالزعل٘وبد ّاأًظوخ.
 -13دعن اإلدارح للزةدق٘ق الةداخلٖ ّعةدم الزةدخد أّ الزةةص٘ر فةٖ عولةَ :كووبرضةخ الًةغْط علةٔ الوةدقق ثاةيد
هجبشر أّ علٔ قطةن الرقبثةخ ثاةيد عةبم أّ عةدم االضةزغبثخ لونؽظةبد الوةدقق هوةب قةد ٗةؤصر فةٖ عةْدح الزةدق٘ق
الداخلٖ.
 -14راص الودقق٘ي فٖ ردق٘ق قطب هع٘ي هي اأعوبلّ :تلك هي خةنل رةدق٘ق الوعةبهند الابةةخ ثقطةب أّ
هغبل هع٘ي هي اأعوبل هوب ٗسٗد هي خجرح الودقق فٖ تلك القطب .
 -15الضقبفةةخ ّرّػ الزعةةبّى داخةةد قطةةن الزةةدق٘ق الةةداخلٖ :هةةي خةةنل الزعةةبّى ّالزاةةبّر فةةٖ الوْاقةةف الصةةعجخ
ّرقدٗن الٌصؼ ّالواْرح ف٘وب ثٌِ٘ن فةٖ ضةْف رغةبرثِن العول٘ةخ ّخجةرارِن الوزراكوةخ ّثوةب ٗؾقةق ث٘ئةخ هٌبضةجخ
للعود.
 -16رْزٗع العود ث٘ي الودقق٘ي ثوب ٗزٌبضت هع هؤُنرِن ّقدرارِن :رْزٗع العود ث٘ي الودقق٘ي ّفقب لوةؤُنرِن
العلو٘خ ّخجرارِن الوٌِ٘خ ّثوب ٗؾقق العدالةخ فةٖ العوةد ّٗعةسز الزعةبّى ف٘وةب ث٘ةٌِن ّٗزة٘ؼ لِةن الْقةذ اليةبفٖ
الضزيوبل هزطلجبد الزدق٘ق ّاالطن علٔ كبفخ اأّل٘بد الوعسزح لعول٘بد الصره ّغ٘رُب.
 -17رؾقق الرضب الْظ٘ ٖ للوةدقق٘ي ّالة ٕ ٗسٗةد هةي قةبثل٘زِن علةٔ أداف عولِةن :فبلرضةب الةْظ٘ ٖ ُةْ ه ِةْم
هزعدد اأثعبد ّقد ثٌ٘ذ العدٗد هي الجؾْس ّالدراضبد فٖ علن الٌ ص أى ٌُبلك عنقخ اٗغبث٘خ ث٘ي رؾقةق الرضةب
الْظ٘ ٖ للوْظ ٘ي ّث٘ي أداؤُن لعولِن.
 -18طْل الودح السهٌ٘خ الزٖ ٗطزغرقِب الودقق إلًغبز عولَ :ال ٗويي دائوب الٌظر لٔ طْل ال زةرح السهٌ٘ةخ علةٔ
أًِب عبهد ضلجٖ فةٖ الزةدق٘ق ت ال ٗويةي اخزصةبر الْقةذ الوطةزغرق عٌةد الزةدق٘ق علةٔ ؽطةبة عةْدح الزةدق٘ق
ّثبلوقبثد فةى االًزِبف هي أعوبل الزدق٘ق فٖ ّقذ هعقْل ٗا ف هي االضطراة فٖ العود.
ّا لغةةدّل اأرةةٖ ٗجةة٘ي اإلعبثةةبد الزةةٖ ؽصةةد علِ٘ةةب الجبؽضةةبى هةةي عول٘ةةخ االضزقصةةبف لعْاهةةد الوغوْعةةخ الضبً٘ةةخ
ًّزبئظ الزؾل٘د اإلؽصبئٖ لزلك اإلعبثبد:
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الغدّل ( ) 3
ًزبئظ عْاهد الوغوْعخ الضبً٘خ
د
11
12
13
14
15
16
17
18

اأضئلخ
ُد لصنؽ٘خ الودقق٘ي فٖ الؾصْل علةٔ الوعلْهةبد
الوطلْثخ رةص٘ر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد رؤصر اضزقنل٘خ ّؽرٗخ الودقق فٖ أداف عولَ فٖ
ؽةةةدّد القةةةْاً٘ي ّالزعل٘وةةةبد ّاأًظوةةةخ علةةةٔ عةةةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد ٗؤصر دعن اإلدارح للزدق٘ق الداخلٖ ّعدم الزةدخد
أّ الزةص٘ر فٖ عولَ علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُد ٗةؤصر راصة الوةدقق٘ي فةٖ رةدق٘ق قطةب هعة٘ي
هي اأعوبل علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةد رةةؤصر الضقبفةةخ ّرّػ الزعةةبّى داخةةد قطةةن الرقبثةةخ
ّالزدق٘ق الداخلٖ علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةد لزْزٗةةع العوةةد ثةة٘ي الوةةدقق٘ي ثوةةب ٗزٌبضةةت هةةع
هةةةةؤُنرِن ّقةةةةدرارِن رةةةةةص٘ر علةةةةٔ عةةةةْدح الزةةةةدق٘ق
الداخلٖ؟
ُةةد ٗةةؤصر رؾقةةق الرضةةب الةةْظ٘ ٖ للوةةدقق٘ي ّالةة ٕ
ٗسٗةةةد هةةةي قةةةبثل٘زِن علةةةٔ أداف عولِةةةن علةةةٔ عةةةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ؟
ُةةد لطةةْل ال زةةرح السهٌ٘ةةخ الزةةٖ ٗطةةزغرقِب الوةةدقق
إلًغبز عولَ رةص٘ر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ؟
ق٘وخ T-Test

χ2
** 14.07

الْزى
25.33

الررجخ
1

** 14.07

25.33

1

** 13.49

24.67

2

** 12.63

23.33

4

** 12.05

22.67

5

** 7.25

24.00

3

24.67

2
6
---

ًعن
36
()%90
36
()%90

ال
4
()%10
4
()%10

34
()%85
30
()%75
28
()%70
32
()%80

6
()%15
10
()%25
12
()%30
8
()%20

34
()%85

6
()%15

** 13.73

26
()%65
---

14
()%35
---

** 9.26

22.00

---

*1.35

* (.)P<0.01( ** )P<0.05
هي خنل دراضخ ّرؾل٘د اإلعبثبد الْاردح فٖ الغدّل (  ) 3فقد أظِةرد ًزةبئظ اخزجةبر هرثةع كةبٕ ( ) χ2
ّعْد عنقخ ثة٘ي كةد عبهةد هةي عْاهةد الوغوْعةخ الضبً٘ةخ ّعةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ت كبًةذ العنقةخ دالةخ عٌةد
هطزْٓ هعٌْٗخ أقد هي ) (0.01لغو٘ع عْاهد الوغوْعخ.
كوب ثٌ٘ذ ًزبئظ اخزجبر ) (Tأى العنقخ لغو٘ع عْاهد ُ ٍ الوغوْعخ ُٖ عنقخ اٗغبث٘خ ت أى ق٘وخ )(T
الوؾطْثخ للوغوْعخ كيد دالخ عٌد هطزْٓ هعٌْٗخ أقد هي ).(0.05
أهب الؾقد اأخ٘ر هي الغدّل فةًَُ ٗج٘ي رطلطد رلك العْاهد ضوي الوغوْعخ ثؾطت اأُو٘خ الٌطج٘خ ليد
عبهد فٖ ضْف أراف الوطزغ٘ج٘ي.
هي تلك ٗزًةؼ أى ٌُبلةك ًطةجخ عبل٘ةخ عةدا هةي الوطةزغ٘ج٘ي رؤٗةد ّعةْد رةةص٘ر كج٘ةر لغو٘ةع عْاهةد ُة ٍ
الوغوْعخ علٔ خجةرح ّهعرفةخ الوةدقق٘ي ّ هيبً٘ةخ ق٘ةبهِن ثعولِةن ّهةي صةن ضةزؤصر فةٖ عةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ
ُّ ا ٗدل علٔ ضرّرح االُزوبم ثِ ٍ العْاهد.
ّعلَ٘ فةًَ ُ ّفٖ ضْف الٌزبئظ الو كْر هً ب ٗويي القْل ثصؾخ ال رض٘خ الضبً٘خ للجؾش ُّٖ:
ع رةةؤصر هغوْعةةخ العْاهةةد الزةةٖ رزعلةةق ثاجةةرح ّهعرفةةخ الوةةدقق٘ي ّ هيبً٘ةةخ ق٘ةةبهِن ثعولِةةن علةةٔ عةةْدح الزةةدق٘ق
الداخلٖ ع.
اجملًىعـــح انخانخــــح :راةود ُة ٍ الوغوْعةخ العْاهةد الوزعلقةخ ثةإعرافاد العوةد داخةد الْؽةدح االقزصةبدٗخ
ّالزٖ رزةصر ثودٓ رؾقق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ّرًوٌذ ثدّرُب علٔ ( )4عْاهد ُّٖ:
ٗ -19ةةسداد اعزوةةبد الزةةدق٘ق الاةةبرعٖ علةةٔ عوةةد الزةةدق٘ق الةةداخلٖ كلوةةب زادد عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ :ت ٗعزوةةد
الزدق٘ق الابرعٖ فٖ عسف هي عولَ علٔ الزدق٘ق الداخلٖ هي خنل االضز طبر الوجبشر أّ ثبليزت الرضو٘خ.
 -20رؤصر عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ثايد اٗغبثٖ علٔ عود الْؽداد االقزصةبدٗخ ّرطةبعدُب فةٖ الؾةد هةي ال طةبد
الوةبلٖ ّاإلدارٕ :فبلزةدق٘ق الةداخلٖ ُةْ عةسف هةي الْؽةةدح االقزصةبدٗخ ّٗزؾوةد عةسف هةي الوطةؤّل٘خ فةٖ ؽبلةةخ
ّقْ اأخطبف فٖ رلك الْؽداد ّعدم ق٘بهَ ثبرابت اإلعرافاد النزهخ لوٌع ارريبة رلك اأخطبف.
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 -21زٗبدح الغْدح فٖ عود الزدق٘ق الداخلٖ رًوي الزسام كبفخ الوْظ ٘ي ثبلقْاً٘ي ّاأًظوخ ّالزعل٘وةبد ّأداف
عولِن ثبلايد الوطلةْة :هةي خةنل رةدق٘ق كبفةخ عْاًةت العوةد الوةبلٖ ّاإلدارٕ فةٖ الْؽةدح االقزصةبدٗخ ّرفةع
رقبرٗر دّرٗخ ث لك أّ عٌد الًرّرح لٔ اإلدارح العل٘ب هجبشرح.
 -22رؤصر عْدح الزدق٘ق الةداخلٖ فةٖ زٗةبدح الةْعٖ ثةُو٘ةخ الةدّر الة ٕ ٗلعجةَ الزةدق٘ق الةداخلٖ فةٖ ؽوبٗةخ كبفةخ
اأطةراه هةةي الْقةةْ فةةٖ الاطةةة :فزؾقةةق عةةْدح الزةدق٘ق الةةداخلٖ رةةؤدٕ لةةٔ زٗةةبدح ّ درا كبفةةخ الوةةْظ ٘ي ثةةةى
هنؽظبد الزدق٘ق الداخلٖ ُٖ لؾوبٗخ الْؽدح االقزصبدٗخ ّالوْظ ٘ي ّهٌعِن هةي ارريةبة الوابل ةبد فًةن عةي
ؽوبٗخ الودقق٘ي أً طِن.
ّالغةةدّل اأرةةٖ ٗجةة٘ي اإلعبثةةبد الزةةٖ ؽصةةد علِ٘ةةب الجبؽضةةبى هةةي عول٘ةةخ االضزقصةةبف لعْاهةةد الوغوْعةةخ الضبلضةةخ
ًّزبئظ الزؾل٘د اإلؽصبئٖ لزلك اإلعبثبد:
الغدّل ( ) 4
ًزبئظ عْاهد الوغوْعخ الضبلضخ
د
19
20
21

22

اأضئلخ
ُد ٗسداد اعزوبد الزدق٘ق الابرعٖ علٔ عوةد
الزةةدق٘ق الةةداخلٖ كلوةةب زادد عةةْدح الزةةدق٘ق
الداخلٖ؟
ُد رؤصر عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ثايد اٗغبثٖ
علةةٔ عوةةد الْؽةةداد أالقزصةةبدٗخ ّرطةةبعدُب
فٖ الؾد هي ال طبد الوبلٖ ّاإلدارٕ؟
ُةةد زٗةةبدح الغةةْدح فةةٖ عوةةد الزةةدق٘ق الةةداخلٖ
رًةةةةوي الزةةةةسام كبفةةةةخ الوةةةةْظ ٘ي ثةةةةبلقْاً٘ي
ّاأًظوةةخ ّالزعل٘وةةبد ّأداف عولِةةن ثبلاةةيد
الوطلْة ؟
ُةةد رةةؤصر عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ فةةٖ زٗةةبدح
الةةةْعٖ ثةُو٘ةةةخ الةةةدّر الةةة ٕ ٗلعجةةةَ الزةةةدق٘ق
الداخلٖ فٖ ؽوبٗخ كبفخ اأطراه هةي الْقةْ
فٖ الاطة؟
ق٘وخ T-Test

ًعن
32
()%80.0

ال
8
()%20.0

χ2
** 7.25

الْزى
24.00

الررجخ
3

37
()%92.5

3
()%7.5

** 14.78

25.67

1

33
()%82.5

7
()%17.5

** 13.29

24.33

2

33
()%82.5

7
()%17.5

** 13.29

24.33

2

---

---

---

*1.09

---

* (.)P<0.01( ** )P<0.05
هي خنل دراضخ ّرؾل٘د اإلعبثبد الْاردح فٖ الغةدّل(  ) 4فقةد أظِةرد ًزةبئظ اخزجةبر هرثةع كةبٕ ( ) χ2
ّعْد عنقخ ثة٘ي كةد عبهةد هةي عْاهةد الوغوْعةخ الضبلضةخ ّعةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ ت كبًةذ العنقةخ دالةخ عٌةد
هطزْٓ هعٌْٗخ أقد هي ) (0.01لغو٘ع عْاهد الوغوْعخ.
كوب ثٌ٘ذ ًزبئظ اخزجبر ) (Tأى العنقخ لغو٘ع عْاهد ُ ٍ الوغوْعخ ُٖ عنقخ اٗغبث٘خ ت أى ق٘وخ )(T
الوؾطْثخ للوغوْعخ كيد دالخ عٌد هطزْٓ هعٌْٗخ أقد هي ).(0.05
أهب الؾقد اأخ٘ر هي الغدّل فةًَُ ٗج٘ي رطلطد رلك العْاهد ضوي الوغوْعخ ثؾطت اأُو٘خ الٌطج٘خ ليد
عبهد فٖ ضْف أراف الوطزغ٘ج٘ي.
هي تلك ٗزًؼ أى ٌُبلك ًطجخ عبل٘خ عدا هي الوطزغ٘ج٘ي رؤٗد ّعْد رةص٘ر كج٘ةر لغةْدح الزةدق٘ق الةداخلٖ
علةةٔ رؾقةةق عْاهةةد ُة ٍ الوغوْعةةخ ّالزةةٖ رزةةةصر ثوةةدٓ رؾقةةق عةةْدح الزةةدق٘ق الةةداخلٖ هوةةب ٗةةدل علةةٔ ضةةرّرح
االُزوبم ثِ ٍ العْاهد.
ّعلَ٘ فةًَ ُ ّفٖ ضْف الٌزبئظ الو كْر هً ب ٗويي القْل ثصؾخ ال رض٘خ الضبلضخ للجؾش ُّٖ:
ع رزةصر عرافاد العود داخد الْؽدح االقزصبدٗخ ثودٓ رؾقق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ع.
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احملىر انراتـع /االستنتـاجاخ وانتىصياخ:

ٗوضد ُ ا الوؾْر خنةخ هب رن الزْةد لَ٘ هي اضزٌزبعبد فًن عي رْض٘ؼ أُن الزْة٘بد:

أوال ً :االستنتاجاخ:

هي االضزٌزبعبد الزٖ رن الزْةد لِ٘ب الجؾش ّعلٔ الوطزْٗ٘ي الٌظرٕ ّالعولٖ ُٖ:
 .1رةةؤصر قةةدرح ّقبثل٘ةةخ الوةةدقق الااصةة٘خ هةةع الاجةةرح الزةةٖ ٗيزطةةجِب هةةي الدراضةةخ ّالزةةدرٗت ّالعوةةد فةةٖ ريةةْٗي
ّرعسٗس خسٗي الوعرفخ لدٓ الودقق ُ ٍ الوعرفخ ّالقدرح الااص٘خ ض٘عزود علِ٘وب الودقق عٌد أداف عولَ.
 .2ى ه ِْم عْدح الزدق٘ق ُْ ه ِْم هعقد ت أًَُ ٗزةصر ثبلعدٗد هي العْاهد هٌِب هب ٗزعلق ثةبلقْاً٘ي ّالزعل٘وةبد
الٌبف ح ّهٌِب هب ٗررجط ثبلْؽةداد االقزصةبدٗخ ّهٌِةب هةب ٗعزوةد علةٔ أقطةبم الزةدق٘ق تارِةب كوةب أى ه ِةْم عةْدح
الزدق٘ق الداخلٖ ُْ ه ِْم دٌٗبه٘يٖ ّأى عْاهد ّهؤشراد رؾدٗدٍ قةد رزغ٘ةر ثوةرّر الْقةذ هوةب ٗطةزلسم عةبدح
الٌظر فٖ رلك العْاهد ّالوؤشراد.
 .3أصجزذ ًزبئظ الجؾش أى عْدح الزدق٘ق الداخلٖ رزةصر ثبلعدٗد هي العْاهد الزٖ رؾدد أّ رؤصر علةٔ خجةرح ّهعرفةخ
الودقق٘ي الوٌِ٘خ ّ هيبً٘خ ق٘بهِن ثعولِن ّهي رلك العْاهد هب ٗؤصر ثايد هجبشر علٔ عْدح الزةدق٘ق ّهٌِةب هةب
ٗؤصر ثايد غ٘ر هجبشر ّعلٔ الرغن هةي ر ةبّد ًطةت ّأُو٘ةخ رةةص٘ر رلةك العْاهةد ثؾطةت أراف الوةدقق٘ي عٌ٘ةخ
الجؾش ال أى رلك العْاهد قد أصجزذ رةص٘رُب االٗغبثٖ علٔ عْدح الزدق٘ق.
 .4كوب أصجزذ ًزبئظ الجؾش الؾبلٖ أى عْدح الزدق٘ق الداخلٖ رؤصر ّثايد اٗغبثٖ علٔ عةدد هةي العْاهةد الوزعلقةخ
ثإعرافاد العود داخد الْؽدح االقزصبدٗخ ّهةي صةن فةةى رؾق٘ةق الغةْدح فةٖ عوةد الزةدق٘ق الةداخلٖ ضة٘ؤدٕ لةٔ
رطِ٘د ّرؾط٘ي العود فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ.
 .5عدم رؾقق الغْدح فٖ عود الزدق٘ق الداخلٖ ٗويي أى ٗؤدٕ لةٔ عةدم الزةسام الوةْظ ٘ي ثبلزعل٘وةبد ّالًةْاثط
اإلدارٗخ ّظِْر الغا ّالاطة فٖ العود ّهي صن ةعْثخ الطة٘طرح علةٔ العول٘ةبد الوبل٘ةخ ّاراةبت قةراراد غ٘ةر
فعبلخ.

حانيـا ً :انتىصياخ:

فٖ ضْف االضزٌزبعبد الزٖ رن الزْةد لِ٘ب ْٗةٖ الجبؽضبى ثوب ٗةرٖ:
 .1رٌبّل الجؾش عدد هي العْاهد الزٖ رؤصر ثايد كج٘ر علٔ عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ّالجع هي ُ ٍ العْاهةد
قد ال ٗزةْفر فةٖ أقطةبم الرقبثةخ ّالزةدق٘ق الةداخلٖ فةٖ الْؽةداد الؾيْه٘ةخ أّ ال ٗةزن هراعبرِةب ثبلاةيد الصةؾ٘ؼ
اأهر ال ٕ ٗطةزلسم أعةبدح الٌظةر فةٖ رلةك العْاهةد ّاالفةبدح هٌِةب ّثوةب ٗةزنئن هةع الوةْارد ّاإلهيبً٘ةبد الوزةْفرح
لزؾق٘ق ّرعسٗس الغْدح فٖ عود رلك اأقطبم.
 .2رزةصر عرافاد العود فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ ثودٓ رؾقق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ ٗطزلسم زٗبدح الْعٖ لةدٓ
اإلدارح العل٘ب فٖ الْؽداد االقزصبدٗخ ّلدٓ كبفخ الوْظ ٘ي ثةُو٘خ الدّر ال ٕ ٗؤدَٗ الزدق٘ق الداخلٖ فٖ رؾق٘ةق
أُداه رلك الْؽداد ّأى هنؽظبد ّأراف الزدق٘ق الداخلٖ ُٖ هةي هصةلؾخ العوةد ّلؾوبٗةخ كبفةخ اأطةراه هةي
الْقْ فٖ الاطة.
 .3ى رؾق٘ق ّرعسٗس الغْدح فٖ عود الرقبثخ ّالزدق٘ق الداخلٖ ُٖ هطؤّل٘خ هازركخ رقع علٔ عبرق كةد هةي
اإلدارح العل٘ب ّهدٗرٕ الزدق٘ق فًن عي الودقق٘ي الداخل٘٘ي أً طةِن ٌّٗجغةٖ أى ٗةؤدٕ كةد طةره هةي اأطةراه
الو كْرح دّرٍ الوٌبضت لزؾق٘ق الغْدح فٖ العود فبإلدارح العل٘ةب هطةؤّلخ عةي دعةن الرقبثةخ ّالزةدق٘ق الةداخلٖ
ثبلايد الصؾ٘ؼ ّعدم الزةص٘ر علِ٘ب أّ علٔ هْظ ِ٘ب ّ ةدار الًْاثط اإلدارٗخ الزٖ رعسز عْدح الزدق٘ق الداخلٖ.

ّٗ .4زوضد دّر هدٗرٕ الزدق٘ق فٖ رؾق٘ق عْدح الزدق٘ق الداخلٖ فٖ رْزٗع العود ث٘ي الودقق٘ي ثاةيد ٗزٌبضةت
هةةع قةةدرارِن ّخجةةرارِن ّ عةةبدح رْزٗعةةَ ف٘وةةب ث٘ةةٌِن ّثاةةيد دّرٕ فًةةن عةةي رفةةع الزقةةبرٗر لةةٔ اإلدارح العل٘ةةب
ّثايد هٌزظن ( شِرٕ أّ كلوب اقزًذ الؾبعخ ) ٗزن فِ٘ب ث٘بى ًزبئظ أعوبل الزدق٘ق خةنل الوةدح ّهةب رةن رةشة٘رح
هي هابل بد ّالوعبلغبد الزٖ روذ ثصددُب.
 .5أهب الودقق٘ي الداخل٘٘ي فةى الزساهِن ثبلقْاً٘ي ّالزعل٘وةبد الٌبفة ح ّهراعةبرِن لقْاعةد ّهداة الطةلْ لوٌِةخ
الزدق٘ق ّالزعبّى ف٘وب ثٌِ٘ن ّرٌو٘خ قدرارِن ّهِبرارِن ّهْاكجخ الزطْراد الوٌِ٘خ ّالزقٌ٘ةخ ّاالضةز بدح هٌِةب
فٖ الزدق٘ق ٗعد اكجر عبهد لزؾق٘ق الغْدح فٖ عولِن.
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املـــراجـــع

:املراجـــع انعرتيـــح

ً
: انىحائق انرمسيح:أوال
.) ع دل٘د اضزرشبدٕ لْؽداد الزدق٘ق الداخلٖ فٖ الْزارادع2007( ٕ دْٗاى الرقبثخ الوبل٘خ االرؾبد.1
.) ع اليزبة الطٌْٕ ع2010(  ّزارح الوبل٘خ.2
ً
: انكتة:حانيا
) ع الودخد لةٔ الزةدق٘ق ّالزةك٘ةد الؾةدٗش ع الطجعةخ اأّلةٔ دار ةة بف للٌاةر2009( ٖ عوعخ اؽود ؽلو.1
.ّالزْزٗع عوبى
) ع الزةدق٘ق ّالزةك٘ةةد الوزقةةدم ع الطجعةةخ اأّلةٔ دار ةة بف للٌاةةر ّالزْزٗةةع2011( ٖ عوعةخ اؽوةةد ؽلوةة.2
.عوبى
ٕ) ع هراععةخ الؾطةبثبد الوزقدهةخ اإلطةبر الٌظةر2009(  دؽدّػ ؽط٘ي أؽوةد ّالقبضةٖ ؽطة٘ي ْٗضةف.3
.ّاإلعرافاد العول٘خ ع الطجعخ اأّلٔ دار الضقبفخ للٌار ّالزْزٗع عوبى
) ع ردق٘ق الؾطبثبد هدخد هعبةر ّفقب لوعةبٗ٘ر الزةدق٘ق الدّل٘ةخع الطجعةخ2015(  الاؾٌخ رزق أثْ زٗد.4
.اأّلٔ دار ّائد للٌار ّالزْزٗع عوبى
) ع رةدق٘ق الؾطةبثبد اإلطةبر الٌظةرٕ ع الطجعةخ اأّلةٔ دار ّائةةد2012( ًٖ ًظوةٖ ِٗةبة ّالعةسة ُةب.5
.للٌار ّالزْزٗع عوبى
: انثحىث وانذراساخ وانذورياخ:ً حانخا
/ ) ع العْاهد الوةؤصرح فةٖ عةْدح العول٘ةخ الزدق٘ق٘ةخ ع هغلةخ عبهعةخ الجصةرح2013(  الزو٘وٖ عوبًخ ؽٌظد.1
.كل٘خ اإلدارح ّاالقزصبد الوغلد الابهص العدد العبشر
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" The Effect of the Auditor's Experience on the Quality of Internal Audit "
Abstract:
The importance of internal audit in the growing demand for services in the
public and private economic units, and in the rapid growth of its systems
professional, has also been recognition of the importance of internal audit quality
and the quality of information provided in a long time, as well as the importance
of achieving the greatest possible quality in his work to reduce accounting risks
of financial reports misleading or fraudulent, which is one of the important
features of the audit.
The internal audit quality are linked with the ability of auditors to detect
errors in the financial statements, and their willingness to express an opinion
technical neutral and non-aligned based on the results of the audit process,
improve efficiency and organizational effectiveness of economic units through
the constructive criticism, and in fact the internal audit has become an
indispensable tool for achieving effective control in economic units.
Also internal audit quality will increase the adoption of external audit on
the work of the internal audit, which increases the efficiency of the external audit
and reduce its burden.
As the experience in the work ensures achievement of the objectives, the
internal audit experience plays an important role in ensuring achievement of its
economic units objectives and objectively.
In this research will be to examine the impact of Internal Auditors
experience of scientific and practical point of view on the quality of internal
audit work, depending on the survey method through knowledge of the opinions
of a sample of auditors working in the departments of control and internal audit
in the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and the University
of Baghdad and Nahrain University and the Post Graduate Institute for
Accounting & Financial Studies, and analysis data using the statistical analysis
system (SAS).

Key words: Auditor, Auditor Experience, Internal Audit, Internal Audit Quality.
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