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 اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي  ثرأ
 توقعات التدقيؽفي تضيؽ فجوة 
 ميدانية( )دراسة

 
 د. طالب أحمد العمي

 الممخص 
َىَدَؼ ىذا البحث إلى بياف أثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى إجراءات التدقيؽ الداخمي لتضيؽ 

التدقيؽ الداخمي المكمؿ لعمؿ المدققيف الخارجييف لرفع وذلؾ مف خالؿ بياف دور  فجوة التوقعات
 جودة التقارير المالية المقدمة ونوعيتيا لمستخدمييا.

ـَ  البحث أىداؼ ولتحقيؽ المعتمديف مف مف المدققيف الخارجييف  ُوزَِّعْت عمى عينة، و استبانةت .ُصمِّ
استبانة وُوزَِعْت عمى (29) منيا استرد استبانة(38) ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية بمعدؿ

استبانة،  (30الداخمييف في الشركات المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ بمعدؿ ) المدققيف عينة مف
ـَ البرنامج اإلحصائي ( استبانة21منيا) استرد صؿ البحث وتو  ،((SPSS، ولتحميؿ البيانات ِاْسُتْخِد

 فجوة توقعات الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تقميصاعتماد المدققيف إلى نتائج، أىميا: يؤثر 
ومساعدتيـ عمى رفع جودة التقارير المالية المقدمة مف المدققيف الخارجييف ونوعيتيا ، التدقيؽ

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء عينتي البحث بأثر اعتماد  لمستخدمي ىذه التقارير،
 فجوة التوقعات. الداخمي في تقميص المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ
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 :المقدمة-1
ني في أبداء ر داقية لمبيانات المالية مف خالؿ إوالمصساسي لمينة التدقيؽ ىو منح الثقة، ف اليدؼ األإ

، وتنبع أىمية تقرير المدقؽ الخارجي القوائـ الماليةرجي بمدى عدالة امحايد مف مدقؽ الحسابات الخ
فعالية  ؼلتعرّ  ؛واإلدارة بتقرير المدقؽ ،ييتـ المالؾ ، ِإذْ مف البيانات المدققة المستفيدةمف تعدد األطراؼ 
مكانية  مف خارج  الماليةالقوائـ  مستخدموييتـ في حيف ، عماليا االعتياديةاستمراىا في أالمنشاة وا 

مالي الوضع ال المدققة لتعّرؼ بالبياناتيميف وجيات حكومية ومسودائنيف  مف مستثمريف المنشاة
 بيف ما يتوقعو مستخدمو وأىدافو التدقيؽ، ىذا الفيـ المختمؼ لطبيعة ة وجدوى االستثمار فييالممنشأ
 ف شكؿ ما يعرؼ بفجوة توقعات التدقيؽ. ئـ المالية وبيف ما يقدمو المدققوف الخارجيوالقوا

 مف ىنا تأتي أىمية التدقيؽ الداخمي في مساعدة المدقؽ الخارجي مف خالؿ التعاوف المشترؾ بينيما 
اختالؼ  ىلإمع النظر  ،ؽ فجوة توقعات التدقيؽيفي تضيواإلسياـ  ،وكفاءتو التدقيؽ جؿ رفع جودةمف أ

فالمدقؽ الخارجي يتحدد نطاؽ  الخارجي عف تمؾ التي يسعى إلييا التدقيؽ الداخمي،ؽ أىداؼ التدقي
وتقع عميو مسؤولية  ،بداء الرأي بعممية التدقيؽمسؤولية إويتحمؿ منفردًا عممو بالمعايير المينية، 

واألدلة التي تـ الحصوؿ عمييا ألغراض إبداء الرأي  ،الحكـ عمى كفاية اإلجراءات التي تـ القياـ بيا
إلى زيادة عائد عمميات المنشأة  ييدؼ التدقيؽ الداخمي ففي حي ،القوائـ المالية السنوية بمدى عدالة
مساعدتيا في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ طريقة منيجية منظمة لتقييـ عمميات إدارة و وتحسينيا، 

 (1)وتحسيف فعاليتيا.  ،الداخميةالمخاطر والرقابة 

 البحث:مشكمة  - 2
واعتماد  ،في الشركات فالس واإلخفاؽاإلاالت وزيادة ح وتعقد عممياتيا ،حجـ الشركات اتساعنتيجة  
 تدقيؽ تواجو تحديات ومسؤوليات كبيرةجعمت مينة ال ،االختياريةلمدقؽ الخارجي عمى االختبارات ا

المدقؽ الداخمي لمساندة مف ىنا جاء دور  ،وفقدانيا الثقة بالتقارير المالية وباإلدارة وأزمة مصداقية
وتبادؿ تقارير التدقيؽ مف والمقاءات الدورية  ،مجيودات التدقيؽعمؿ المدقؽ الخارجي مف خالؿ تنسيؽ 

قيؽ الداخمي نشاط رقابي التد ألف   زيادة ثقة المستثمريف بالتقارير الماليةتقميص فجوة التوقعات، و جؿ أ
 .(2)دارة عمى القياـ بوظيفتيا الرقابية بفعالية وكفاءة يساعد اإل

 
                                                           

-1 ISA 610, Using the Work of Internal Auditors-p640   http://.ifac.org/clarity-center/isa-610/2016 
Web: http://www.theiia.org  معيار التنسيق مع الجيات    األخرى معيار التدقيق الدولي الداخمي)  2050)   -2          
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  :يةباألسئمة اآلت ف مشكمة البحث تتمحوروعميو فإ
التدقيؽ مف  فجوة توقعات في تقميص عمى التدقيؽ الداخمي المدققيف الخارجييف يؤثر اعتماد ىؿ-1

 تية:اآلخالؿ المجاالت 
 المالية.جودة التقارير رفع   -

 المالية.رفع نوعية التقارير   -

اعتماد المدققيف الخارجييف عمى  ربأثعينتي البحث اء ر وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آىؿ ت -2
 التوقعات.فجوة  في تقميصالتدقيؽ الداخمي 

 :أىمية البحث  -3
في  وأىميتو ،وجودتو مدقؽ الحسابات الخارجي تقرير نوعية دراسةأىمية البحث مف خالؿ  تنبع 

 حقوقيـ،حفاظًا عمى  بيف مدققي الحسابات ومستخدمي القوائـ الماليةيؽ فجوة توقعات التدقيؽ يتض
ف تكوف خالية مف وأ ،الماليةعدالة القوائـ مدى في  لممدقؽ الخارجي محايد بداء رأيإمف خالؿ وذلؾ 

 الجوىرية.األخطاء واالنحرافات 
 :البحث أىداؼ - 4
 :يىداؼ البحث فيما يأتتتجمى أ 
اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تضيؽ فجوة توقعات التدقيؽ مف ثر أ ؼتعرّ  -1

 ية:اآلت المحاورخالؿ 

 المالية.جودة التقارير رفع   -

 واالنحرافات الجوىرية. ،خطاءاأل كشؼ -

 . رفع نوعية التقارير -

الخارجييف عمى التدقيؽ  اعتماد المدققيف بأثرراء عينتي البحث فيما يتعمؽ الفروؽ بيف آ ؼتعرّ  -2
 .الداخمي في تضيؽ فجوة توقعات التدقيؽ

 :الدراسات السابقة - 5
تنوعت الدراسات التي تناولت تنسيؽ العمؿ بيف المدققيف  ِإذْ تشكؿ الدراسات السابقة إطارًا فكريًا لمبحث 

كشؼ ورفع كفاءة التدقيؽ و  وتكاليؼ التدقيؽجؿ تخفيض الوقت ، وذلؾ مف أالداخمييف والخارجييف
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بعض ىذه  الباحث وَعَرَض  ،نظمة الرقابة الداخميةأوتقييـ فعالية  ،الجوىرية واالنحرافاتخطاء األ
 يجاز.الدراسات بشيء مف اإل

العوامؿ المؤثرة في اعتماد المدققيف الخارجييف عمى المدققيف  بعنواف: (2016،حمدياأل) دراسة-1
 (3).الرقابة الداخمية في السعوديةالداخمييف في تقييـ نظـ 

عمى المدققيف الداخمييف في  يد العوامؿ المؤثرة في اعتماد المدققيف الخارجييفدتحلى ىدفت الدراسة إ
المدققيف  عمى عينة مف ( استبانات105وزعت )ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة  تقييـ نظـ الرقابة الداخمية،

 يفالمدقق فأىميا ألى نتائج ، وتوصمت الدراسة إالسعوديةالخارجييف العامميف في مكاتب التدقيؽ 
الداخمي والمياـ المسندة  المدقؽعمى  توثيقياو  الرقابة الداخمية يعتمدوف عند القياـ بفيـ يفالخارجي

اإلسياـ في جمع و اعتماد المدقؽ الخارجي عمى المدقؽ الداخمي  تأثيراتبرز أنت الدراسة كما بيّ  ،يولإ
سياـ ، واإلاإلجراءات التي يتبعيا المدقؽ الخارجي لتقدير المخاطرفي  التأثيراتلى جانب أدلة اإلثبات إ

  .وكفاءتوفي تقويـ فعالية نظاـ الرقابة الداخمية 

  :4( بعنواف salehi , 2016)دراسة -2
A New Approach to Measuring Expectation Gap"  Quantifying Audit Expectation Gap:" 

 يراف،إثـ قياس فجوة التوقعات في  التدقيؽ،لى تحديد فجوة توقعات بشكؿ أساسي إ الدراسةىدفت 
ولتحقيؽ  ،التدقيؽ الجميور لمينة توقعات مع منسجماً  ليكوف ،ومسؤوليتيـ المدققيف دور توضيحو 
أظيرت نتائج و  ،والمستثمريف ،لمدققيف الخارجييفاستبانة عمى عينة مف ا َوز َع الباحثىداؼ الدراسة أ

وقد استخدمت الدراسة  والمستثمريف في إيراف، وجود فجوة توقعات بيف المدققيف الخارجييف الدراسة
  .جؿ قياس فجوة توقعات التدقيؽلمباحثيف مف أ دعماً و  ،في قياس فجوة التوقعات جديداً  منظوراً 

 :بعنواف (5)( kangarluie and Aalizadeh, 2016)دراسة-3
 Expectation Gap in auditing Accounting  The         

                                                           
( :العوامل المؤثرة في اعتماد المدققين الخارجيين عمى المدققين الداخميين في تقييم نظم الرقابة 2016االحمدي ، تركية )  -3

 الداخمية في السعودية رسالة ماجستير غير منشورة كمية الشرق العربي لمدارسات العميا ، السعودية. 
4- salehi , Mahdi, ( 2016 ) "Quantifying Audit Expectation Gap New Approach to Measuring 
Expectation Gap",Zagreb international Review of economics & Business, Vol ,19,No.1,pp25-44 

faculty of economics and Business.                                                           5  –kangarluie.Saeid.,Abbas 
Aalizadeh,(2016) the Expectation Gap in auditing Accountin3-19-22 Accounting Group, oroumieh 

 Branch Islamic Azad university, oroumieh, Iran                                                                
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لى القياـ بدراسة تجريبية لمتحقؽ مف وجود فجوة توقعات التدقيؽ في بعض شركات ىدفت الدراسة إ
 مدققي الحسابات الرسمييف، ومديري تيف مفمجموع الدراسة عينية توشمم إيراف،اع الخاص في القط

 دارةبيف تصورات إ اً واضح اً أف ىناؾ فرق :مياىوتوصمت الدراسة إلى نتائج أ الخاص،شركات القطاع 
نو ال ا أمك ،ومسؤولياتيـ الحساباتمدققي  ققي الحسابات مف حيث أدوارومد ،شركات القطاع الخاص

  ومدققي الحسابات مف حيث استقاللية المدقؽ الخارجي. ،دارة الشركاتواضحة بيف إوجد عالقة ت

دراسة تحميمية لفجوة التوقعات ببيئة المراجعة الخارجية  ":بعنواف (6)( 2015سردوؾ ،) دراسة-4
 لمحسابات في الجزائر. 

في بيئة الممارسة المينية لمتدقيؽ  وتحميميا مكونات فجوة توقعات التدقيؽ ،لى رصدىدفت الدراسة إ
تظره منيـ وما ين ،ومسؤولياتو المدقؽ الخارجي خالؿ الوقوؼ عمى مياـ مفوذلؾ  الجزائر،الخارجي في 

الدراسة أنو يوجد  توصمت إليوىـ ما فئات المستفيدة مف خدمات التدقيؽ، وأال المجتمع المالي مف
 .ومسؤولياتو الخارجيالمدقؽ  ،مياـ المالي الجزائري في المجتمعاختالؼ مف وجية النظر بيف أطراؼ 

 :بعنواف (( Anila and Shila Devi , 2014 دراسة  -5
  Audit Expectation Gap between Auditors and Users of Financial Statements   " (7)  " 

 )المصرفييف المالية القوائـ ومستخدمي ،المدققيف بيف التدقيؽ توقعات لى تحديد فجوةإ ىدفت الدراسة
ثالث مجموعات لكؿ  عمى ةاستبيان 300))ُوزَِّعْت  وقد ( في بيئة التدقيؽ الباكستانية، والمستثمريف

 البيانات باستخداـ اختبار وٌحمَِّمِت  ،لمتحميؿ ةصالح ةستبيانا 259))واسترجع منيا ،ةاستبيان ((100يامن
(t-test) ،عامميف في والمستثمريف المدقؽ فجوة توقعات بيف وجود لى أفإ الدراسة وتوصمت اإلحصائي 
 عدـ ىو الفجوة ىذه وراء أف السبب الدراسة نتوبيّ  ،وقيمتيا المدققة المالية البيانات موثوقية :ماى

  .التدقيؽ معايير بشأف الصحيح والفيـ ،التعميـ وجود
  ( بعنواف: Okafor and Otalor , 2013دراسة )  -6

" Narrowing the Expectation Gap in Auditing: the Role of the Auditing Profession " (8) 

                                                           
دراسة تحميمية لفجوة التوقعات ببيئة المراجعة الخارجية لمحسابات في الجزائر" مجمة رؤى االقتصادية (" 5112سردوك  فاتح .) -6

 (جامعة الشييد حمة لخضر الوادي الجزائر، 9العدد )
7-- Devi, Anila , Devi, Shila ,(2014) '' Audit Expectation Gap between Auditors and Users of 
Financial Statements'', European Journal of Business and Management ,Vol.6, No.14.                                 
8-- Okafor, Chinwuba and Otalor, John I ,(2013) '' Narrowing the Expectation Gap in Auditing: The 

Role of the Auditing Profession '' , Journal of Finance and Accounting, vol.4, No.2,  
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 ستبانةاال ِاْسُتْخِدَمِت و  التوقعات، فجوة تضييؽ في التدقيؽ مينة دور مف التأكد لىإ الدراسة ىدفت
برنامج  باستخداـ واإلحصائي الوصفي التحميؿ خالؿ مف المجيبيف ردود ُحمَِّمِت و  الدراسة، أىداؼ لتحقيؽ

(SPSS)المعرفة في النقص وىذا ،الحسابات مدقؽ بواجبات جاىؿ لى أف الجميور، وتوصمت الدراسة إ 
 ؛المدققيف دور مفيوـ توضيح إعادة وأف ،المدققيف مف المعقولة غير التوقعات عف المسؤوؿ ىو

ـ   ،التدقيؽ لمينة المجتمع تفيـ لىإ الجميور يؤدي توقعات مع منسجماً  ليكوف  فجوة تضييؽ ومف َث
  التوقعات.

مدى اعتماد المدققيف الخارجييف عمى المدققيف الداخمييف في  " بعنواف( 2011 محسف،) دراسة -7
 (9) " دراسة تطبيقية عمى مكاتب التدقيؽ في قطاع غزة  :تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية

المدققيف الخارجييف بالمدققيف الداخمييف العامميف في قطاع العالقة التي تربط  ؼتعرّ  لىإ الدراسة ىدفت
المدققيف ابة الداخمية باالعتماد عمى عمؿ تقييـ نظاـ الرقومدى قدرة المدققيف الخارجييف عمى  غزة

رجييف استبانة عمى عينية الدراسة مف المدققيف الخا (50) ُوزَِّعت، ىداؼ الدراسة، ولتحقيؽ أالداخمييف
المدققيف الخارجييف ج اعتماد ليو الدراسة مف نتائتوصمت إىـ ما العامميف في مكاتب التدقيؽ، وأ

جراءات الرقابة الداخمية وا   ،وخاصة في مجاؿ تقييـ مخاطر ،عمى عمؿ المدققيف الداخمييف اً كبير  اعتماداً 
ف ثبات التي يحصؿ عمييا المدققوف الداخميوأدلة اإل وكذلؾ نوعية  ،خطاء والغشوتكشؼ األ التي تمنع

 . قيتياومصدرىا وتو  الداعمة لممستوى المقدر لمخاطر الرقابة

 البحث:فرضيات  -6
 مشكمة البحث عمى الفرضيف اآلتييف: جابتو عفاعتمد الباحث في إ  

 : الفرضية األولى
يؤثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تضييؽ فجوة التوقعات في المجاالت  ال

 ية:اآلت

 .جودة التقارير الماليةرفع  -

 المالية.رفع نوعية التقارير  -

 

                                                           
 :( مدى اعتماد المدققين الخارجيين عمى المدققين الداخميين في تقييم نظام الرقابة الداخمية5111)"محمود عبد السالم ،محسن 9

 رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية غزة،  " تطبيقية عمى مكاتب التدقيق في قطاع غزة دراسة 
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  :الفرضية الثانية
فيما يتعمؽ بأثر اعتماد المدققيف الخارجييف  البحثراء عينتي وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آت ال

 التوقعات.فجوة  عمى التدقيؽ الداخمي في تقميص

 البحث:منيج  -7
إلى الدراسات الرجوع وذلؾ مف خالؿ  التحميمي،المنيج الوصفي  ىداؼ البحث ونتائجو ِاْعُتِمدَ لتحقيؽ أ  

المدقؽ الخارجي عمى  أثر اعتمادفادة منيا في بياف واإل ،ذات الصمة بموضوع البحث السابقة والبحوث
 وُوزَِّعتْ  ،ُأِعد تْ  لمدراسة، أداة مناسبة االستبانةاختيرت قد و  التوقعات،الداخمي في تقميص فجوة التدقيؽ 
لى النتائج وصواًل إ (SPSSحصائي )اإل البرنامجباستخداـ حصائية بطريقة إ لتحميميا البحث؛عينتي 

 . والتوصيات

 البحث: متغيرات -8
عمى التدقيؽ ؽ الخارجي المدق اعتماد وىو المتغير المستقؿ :األوؿ ،متغيريف في البحثمتغيرات  مثؿتت

وتتكوف عناصره  ،ؿ في فجوة توقعات التدقيؽيتمثّ و  التابعالمتغير الثاني فيو المتغير ا أم   ،الداخمي
المتغير عناصر  في أثر عناصر المتغير المستقؿ لُيْدَرَس  ،ونوعيتيا التقارير المالية مف جودةالفرعية 
  التابع.

 لمبحث:النظري اإلطار –اواًل  
 :وطبيعتيا التوقعاتفجوة  مفيـو  -1
التدقيؽ في ظؿ  لتي تواجو مينةوالتحديات ا تكالالتدقيؽ مف أىـ المش وع فجوة توقعاتأصبح موض 
ث التي تناولت موضوع فجوة التوقعات بصعوبة والبحو  ،قرار معظـ الدراساتإ ومع ،الماليةزمات األ 

والمنظمات  ،ىدؼ الباحثيف ومحاولة تقميصيا كاف ،القضاء نيائيًا عمييا إال أف التقميؿ مف آثارىا
 (10).المينية

بيف ما يتوقعو الجميور مف المدقؽ وبيف أداء  ر عف التبايف واالختالؼف مفيوـ فجوة التوقعات يعبّ إ
 ،ىداؼ الذاتية لكؿ منيمابسبب االختالؼ في األ ونوعيتيا نات التقريربيا ،جودة في المدقؽ الفعمي

                                                           
10 Mahdi salehi & al,audit  expection  gap ,auditor responsabilités between India and Iran 

,international of business and management,vol:05 
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لى ظيور ما يسمى فجوة ، وأىدافيا شكؿ بيئة أدت إإلجراءات التدقيؽ كّميـ المستخدميفدراؾ إوعدـ 
 (11)التوقعات.

 يا الفجوة بيف احتياجاتأنّ ب فجوة التوقعات ؼعرّ الذي صدر تقرير لجنة كوىيف  1978وفي عاـ   
 . (12)وما يجب أف يقدمو المدقؽ بشكؿ معقوؿ ،وبيف ما يمكف ،وتوقعاتيـ مستخدمي القوائـ المالية

  .(13)المدقؽ  المجتمع لدوروذلؾ بسبب ربطيا بمدى إدراؾ  ،أنيا فجوة الجيؿبفجوة التوقعات  عرفتكما 
لى تعريؼ توقعات التدقيؽ إال أنيا لـ تصؿ إوالمفاىيـ لفجوة  ،تعدد التعاريؼ معمما سبؽ: أنو نستنتج 

داء الفعمي لمدقؽ ؼ فجوة توقعات التدقيؽ بأنيا التبايف بيف األظميا تعرّ مع، ولكف دومحدّ  ،دموحّ 
 .وتوقعات مستخدمي القوائـ المالية ،الحسابات

 .التدقيؽوجود فجوة التوقعات في لى األسباب التي أدت إ -2
يمت في سأعديدة  وعوامؿَ  اً سبابأث التي تناولت فجوة التوقعات حددت لبحو وا ،ف معظـ الدراساتإ    
 و يمكف تقسيـ ىذه األسباب أنّ إال لفجوة التوقعات  عدـ اتفاؽ الباحثيف عمى أسباب محددة معو  ىاوجود

 لى:إ

 (14) التدقيؽ:األسباب الخاصة بمينة  ػ 1/2 
 .التحديد الواضح لدور المدقؽ ومسؤولياتو عدـ  - 2 .                  المدقؽالشؾ في استقالؿ   1-
 .التدقيؽاالتصاؿ غير الفعاؿ في بيئة  -4.               انخفاض جودة األداء الميني - 3
 التدقيؽ. مينة في الذاتية قصور الرقابة -6.                      نقص الكفاءة المينية - 5

  .واألخطاء، الغش اكتشاؼ في المدقؽ مسؤولية -8 .                              تقرير التدقيؽ - 7

 :بالتقارير الماليةالخاصة  األسباب - 2/2 
 المالية.انخفاض جودة التقارير  -    1

                                                           
11 Mahdi salehi & al,audit  expection  gap ,auditor responsabilités between India and Iran 
,international of business and management,vol:05 

12 slameny, Khalid, aljaaidi, solam, ''reviewing the audit expectation gap, literature from 1974 to 

2007'' ,ipbj,Vol:01,N:01,2009,p42                                                                                                   
 ،14 العدد والدراسات، لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمة الفمسطينية، التدقيق بيئة في التوقعات فجوة إبراىيم، رائدسعد،  13

 353 ، ص 2008
 الثالثة، الطبعة الوطنية، المكتبة دائرة ،(وتطبيق نظرية: الدولية المعايير ضوء في الحسابات تدقيق) القادر، عبد عمي الذنيبات، 14

 20101 األردن،



 طالب أحمد العمي                         2017-األوؿالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 
 
 

111 

 

 األخطاء، واالنحرافات الجوىرية. اكتشاؼالمالية لعدـ انخفاض نوعية التقارير     2- 

 :الخاصة بمستخدمي القوائـ المالية األسباب-3/2
 والتدقيؽ. المحاسبة المالية في القوائـ مستخدمي لدى الوعي والمعرفة قصور -1
 المجتمع.التغير في توقعات  -2

  .المؤثرة في تقميص فجوة التوقعات في التدقيؽ العوامؿ -3
 المدقؽ يةتدعيـ استقالل. 
 ومسؤولياتو ،واإلعالـ عف طبيعة دور المدقؽ ،زيادة فاعمية االتصاؿ في بيئة التدقيؽ.  
  ونوعيتيا التقارير المالية ورفع جودة لممدقؽرفع الكفاءة المينية. 
  توقعات المستفيديف مف التدقيؽ المدقؽ، وترشيدتوسيع مسؤوليات. 
  والرقابة عمييا المينة المنظمات المينية في تنظيـتفعيؿ دور. 

 ، واالىتماـوالعوامؿ المؤثرة في تقميص فجوة توقعات التدقيؽى الباحث أف دراسة األسباب، أر لذا 
 والمجتمع. ،ثار السمبية عمى مينة التدقيؽيقمؿ مف اآل ونوعيتيا التقارير المالية بجودة

  الداخمي:التدقيؽ  مفيـو - 4
 ، ِإذْ 1941مريكا عاـ يف في أنشاء معيد المدققيف الداخميإلى إالتدقيؽ الداخمي بيرجع بداية االىتماـ 

ة بقصد داخؿ المنشأيجري و نشاط محايد بأنّ ؼ فييا التدقيؽ الداخمي: عرّ  ،يا عدة نشراتوقتصدر أ
ونتيجة لمزيادة في  لتقديـ خدمات وقائية لإلدارة، ،ساساً يا أت المحاسبية والمالية بوصفمراجعة العمميا

فالسيا في كثير مف الدوؿ زاد االو الشركات إخفاؽ حاالت  مف ىذه  لمحدّ  ،دقيؽ الداخميتىتماـ بالا 
وضاع واأل  لمتدقيؽ الداخمي ينسجـ مع الظروؼ اً تعريفًا جديدَأْصَدَر معيد التدقيؽ الداخمي الظواىر، 
المستقمة والموضوعية االستشارية والخدمات التأكيدية و النشاطات : مجموعة مف بأنيافيا ، وعرّ الجديدة

عف كفاءة العمميات  وتزويدىا بتأكيدات يا،يلإضافة قيمة وا   ،مميات المنظمةلى تحسيف عالتي تيدؼ إ
 ،ىدفيا مف خالؿ منيج منظـ ومنضبطتساعدىا عمى تحقيؽ أ، والتشغيمية ،دارية، واإلالمالية المحاسبية
 .(15)وحوكمة المنظمة ،الداخمية ونظاـ الرقابة ،وكفاءتيا دارة المخاطرإ، وتحسيف فعالية

قيؽ الداخمي لكي قد تطور التد، و الة بتكمفة معقولةف اليدؼ مف التدقيؽ الداخمي ىو تعزيز الرقابة الفعإ
ؽ التي يضيؼ بيا ائوىي إحدى الطر ، تنفيذ مسؤوليات الرقابة بفعالية وكفاءة يساعد اإلدارة عمى

                                                           
 70القاضي ، حسين وآخرون التدقيق الداخمي   منشورات جامعة دمشق  ص 15
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 لييئة تريدواي عرؼ لجنة المنظمات الراعيةمع ت ينسجـىذا و لشركة ى الإالتدقيؽ الداخمي القيمة 
(COSO )أو مف  اإلدارة،أو ية التي تنجز مف قبؿ مجمس اإلدارة، العمم انيبأ :ةالداخمي لمرقابة

ـُ ، خريفالموظفيف اآل كفاءة  :يةة ألىدافيا مف النواحي اآلتتحقيؽ المنشأ معقواًل عف لتعطي تأكيداً  ُتَصم 
    .(16)نظمة المعموؿ بياوااللتزاـ بالقوانيف واأل  ،االعتماد عمى التقارير الماليةو  وفاعميتيا ،العمميات

 التدقيؽ: التدقيؽ الداخمي في تضيؽ فجوة توقعات ىميةأ-5
دنى مستوياتيا ألى التوقعات إ، وأساسيًا في تقميص فجوة ميماً  التدقيؽ الداخمي دوراً  ف يؤدييمكف أ    

التدقيؽ صبحت فجوة التوقعات حقيقة مألوفة في بيئة المدقؽ الخارجي بعدما أمف خالؿ دعـ عمؿ 
دخؿ التدقيؽ فقط في التعامؿ معيا، وذلؾ لتعمؽ بعض ذا اعتمدنا ميصعب تجاىميا بشكؿ كامؿ إ

خالؿ الخدمات التي  ة مفدور المدقؽ الداخمي في المنشأبرز ويبابيا بمستخدمي القوائـ المالية، سأ
وذلؾ مف خالؿ تقييـ المدقؽ الداخمي لكفاءة العمميات  ،ستشارية، واوىي خدمات تأكيدية ،يقدميا

 .داء التدقيؽ المالي والتشغيمي، وأدارةتقييـ االلتزاـ بتوجيات اإلو  وتحميميا، تقدير المخاطرو ، التشغيمية
 ،دارة، ومجالس اإللإلدارة موجياً  ة غالباً المنشأكوف دور المدقؽ الداخمي في وفي الحاالت العامة ي 

في حيف  المالية،فالمدقؽ الخارجي يدقؽ مدى االلتزاـ بإجراءات الرقابة الداخمية التي تالئـ التقارير 
زيادة المخاطر التي تواجو  بوجود أي نوع مف عدـ االلتزاـ الذي ينتج عنو ييتـ المدقؽ الداخمي

التدقيؽ  وتكمف أىمية، فعاليتياو  عممياتيا التشغيمية اض كفاءةانخف لىأو التي تؤدي إ المنشأة،
 (17)في:الداخمي 

 .واالحتياؿ ،والتالعب ،حاالت الغش الحد مف -

 .وفعاليتو نظاـ الرقابة الداخمية تحديد كفاءة -
 جراءات الموضوعية.واإل ،تحديد مدى التزاـ العامميف بالسياسات والخطط -

ا مف السجالت المستخرجة مف وغيرى ،صوؿاأل والتشغيمية لحماية والرقابيةجراءات المحاسبية اإل -
 ة.المنشأ

                                                           
  األعمال اإلدارية عمان   ونشر مؤسسة الجمان الستشارات ترجمةاألول  الجزء( ىوك انترناشونال لمتدقيق الداخمي  2015ىوك /بريان/ ) 16

 34ص   م 2015

   2015   11/ مرجع سابق (/ ص  /ىوك انترناشونال لمتدقيق الداخمي  الصالحيات، المسؤوليات  األىداف، (1000) ا معيار التدقيق -17
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 تحقيؽ عمىيساعد  ،المنشأة وتحسينيازيادة عائد  ف لمتدقيؽ الداخمي دورًا ميمًا فيلذلؾ نرى أ
التعاوف المشترؾ مع  وكفاءة التدقيؽ مف خالؿونوعيتيا التقارير المالية  جودةيـ في رفع ويس ،أىدافيا

 المدقؽ الخارجي في سبيؿ تضيؽ فجوة توقعات التدقيؽ.

 :والخارجي ،ثر التكامؿ بيف التدقيؽ الداخميأ -6
وكذلؾ معيار  ،خريفجيودات المدققيف الداخمييف مع اآلم( تنسيؽ 2050أبرز معيار التدقيؽ الداخمي رقـ )

الداخمييف  ىمية التكامؿ والتعاوف بيف المدققيفوأ ،الداخمييف استخداـ عمؿ المدققيفو ( 610التدقيؽ الدولي رقـ )
في سبيؿ تقميص  والتكاليؼ في الجيود االزدواجوتقميؿ  ،كفاءة التدقيؽزيادة تحقيؽ  بيدؼ ذلؾو ، والخارجييف

شرط  التي ينفذىا المدقؽ الخارجيجراءات ؤثر في اإليف يمكف أكّمو ىذا  إلى أقؿ حد ممكف، التدقيؽ فجوة توقعات
عماؿ الممقاة عمى األ وتنفيذ ،وأدبيا المينة ، وااللتزـا بقواعدف يبذؿ المدقؽ الداخمي الكفاءة المينية والموضوعيةأ

يعتمد و  ،أخرىلى ي تختمؼ مف منشأة إالداخمف درجة اعتماد المدقؽ الخارجي عمى المدقؽ ، عممًا بأ(18)عاتقو
 (19) :ثر ىذا التكامؿ يبرز فيوأ واستقالليتو، وكفاءتو المدقؽ الداخمي : موضوعيةخرى منياعوامؿ أعمى 

والمكاف  ،تخاذ القرارات الفعالة في الوقتلثقة في المعمومات التي تساعد اإلدارة عمى إبث ا -
 المناسبيف.

عمى مواطف والقضاء  ،مة المعموماتيةنظ، وتأكيد سالمة األ ة نظـ الرقابة الداخمية المعتمدةمتان -
  .الخمؿ

 .وراؽ عمؿ المدقؽتكويف بنؾ معمومات عف طريؽ أ -
 وممؼ التدقيؽ. ،تقارير -
 زدواجية العمؿ.، واستبعاد اخفض التكاليؼ عف طريؽ التكامؿ بيف النوعيف -

مور سيؽ مع المدققيف الخارجييف بعدة أوالتن ،ويجب عمى المسؤوؿ عف إدارة التدقيؽ الداخمي االتصاؿ
   أىميا:
 دورية لمناقشة األمور ذات االىتماـ المشترؾ. القاءات ملا -أ
 وأوراؽ العمؿ لكؿ منيما.  التدقيؽ طالع عمى برامجاال -ب
 تبادؿ تقارير المراجعة وخطابات اإلدارة.  -ج
 قيا، ومصطمحاتيا.ائ، وطر التدقيؽالفيـ المشترؾ ألساليب  -د

                                                           
18 1 International Federation of Accountants (IFAC) ," Handbook of International Quality Control, 

Auditing, Review Other Assurance and Related Services Pronouncements ",Volume,1,2013p157-200    
Using the working internal Auditor" International Federation Accounting 2013 p643 ( "610)-19- CIA 
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والمدقؽ  عمؿ المدقؽ الداخمي العالقة بيفف المنظمات المينية اىتمت بأنجد  :ومف خالؿ ما سبؽ
وتعزيز العالقة  ،التكامؿ بيف عمؿ المدققيف أثرالتي تبيف صدرت العديد مف المعايير ، وأالخارجي

 بيدؼ تقميص فجوة توقعات التدقيؽ.ونوعيتيا   التقارير المالية جودةلرفع  ،التكاممية بيف الطرفيف

 طار العممي لمبحث:: اإلثانياً 
 :وعينتو البحثمجتمع   -1
وزعت استبانة عمى عينة مف مجتمع البحث المتمثؿ بمدققي الحسابات الخارجييف المعتمديف لدى     

 يفمقسم ،اً معتمد اً ( مدقق29) البالغ عددىـ ،(2016لعاـ) ىيئة األوراؽ واألسواؽ المالية السورية
 المنشورة عمى موقع الييئةوفقًا لمبيانات ( شركات تدقيؽ 6و) ،لمتدقيؽ فردياً  اً ( مكتب23)لىإ

http://scfms.sy/auditors/ar/6/ 
البالغ  ،المدققيف الداخمييف في الشركات المدرجة في سوؽ دمشؽ لألوراؽ المالية عينة مف وعمى

مف المدققيف  عشوائية انتقيت عينة ،http:// dse.sy/user/companyمساىمة ( شركة 24عددىا )
  ،نة دمشؽ مقرًا رئيسيًا ألعماليـالمالية الذيف يتخذوف مدي واألسواؽ ،المعتمديف لدى ىيئة األوراؽ

كما  ،( استبانة29)ِاْسُترِّدَ  ( شركات تدقيؽ معتمدة6)و ،( مكتبًا فردياً 18) استبانة عمى (38) تْ عَ زِّ وُ و 
لألوراؽ ؽ دمشؽ في سوقيؽ الداخمي في الشركات المدرجة التد اتمديري( استبانة عمى 30) تْ عَ زِّ وُ 

 :يف في الجدوؿ اآلتمبيّ  وكما ى ،( استبانة 21) المالية ِاْسُترِّدَ 
 / العينة المستيدفة ودرجة االستجابة الفعمية1/ رقـ جدوؿ

 نسبة االستجابة الفعمية عدد أفراد عينتي الدراسة عينة الدراسة
 االستبانات المستردة االستبانات الموزعة

 %76 29 38 رجي معتمدامدقؽ خ

 %70 21 30 مدقؽ داخمي

 %74 50 68 المجموع

 :البحثأداة   -2
 بموضوع الصمة ذات األولية البيانات جمعل وسيمةو  ،الميدانية لمدراسة أداةً االستبانة  استخدـ الباحث

  السابقة. والعممية ،النظرية لمدراسات الشاممة ضوء المراجعة فيُصمَِّمْت  وقد، البحث
   قسميف:وتتكوف االستبانة مف 

 ،المؤىؿ العممي :فقرات وىي 3 ويحتوي عمى ،انات الشخصية لممستجوبيفالبي القسـ األوؿ: -
 والخبرة المينية . ،ومجاؿ العمؿ
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مجموعة مف  مجاؿتحت كؿ  أدرج ثالثة مجاالتلى قسـ إسؤاؿ رئيسي. ويتكوف مف  :القسـ الثاني -
 الفقرات

ح في ىو موضّ  استخدـ مقياس ليكرت الخماسي وفؽ ما لى صيغ كميةيا إم، وتحويولتحميؿ البيانات
 (2الجدوؿ رقـ )

 سمـ اإلجابة ومستوى األىمية وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي 2/رقـ / جدوؿ
 غير موافؽ بشدة غير موافؽ محايد موافؽ موافؽ بشدة الدرجة
 1 2 3 4 5 الوزف

 %20أقؿ مف  % 40-% 20 60 %  -%  40 % 80-%60 %80أكبر مف  النسبة المئوية
 معدومة ةمنخفض متوسطة عالية عالية جدا الداللة اإلحصائية

 :وثباتياأداة الدراسة  صدؽ -3
معامؿ ألفا كرونباخ  ـَ دِ خْ تُ سْ اِ  ؽ مف ثبات االستبانةمتحقّ ول ،الداخمي تساؽاال  صدؽ لقياس

Cronbach's alpha coefficient   ألفا أكبرويكوف ىذا المقياس مقبواًل عندما تكوف قيمة معامؿ، 
 يعطي أنو أي، نفسو مع تناقضو وعدـ ،المقياس استقرار بأنو الثبات معامؿ ؼويعرّ  %60أو تساوي 

صادؽ لما  المقياس بو أف فيقصد الصدؽ معامؿ اأم   ،نفسيا العينةً  عمى أعيد تطبيقو إذانفسيا   النتائج
قيمة معامؿ ألفا كرونباخ  وقد بمغت ، (20)الثبات لمعامؿ التربيعي الجذر رياضياً  ويساوي ،وضع لقياسو

وجاءت قيـ  المقبولة إحصائيًا ليذا المعامؿ، %60عمى مف النسبة وىي أ 75.20 %ة ً لمحور االستبان
 ،عمى الثبات الداخمي ا يدؿ  مم  االستبانة؛  ( لمحاور(0.867الواحد الصحيح معامؿ الصدؽ مقتربة مف 

 البحث. استبانة صدؽو 
 : حصائية المستخدمة في تحميؿ البياناتاألساليب اإل -4

 Statistical Packages for Social  (SPSS)الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ِاْسُتْخِدَمتْ 

Sciences   األساليب مف  فضاًل عف استخداـ مجموعة، البحثلتحميؿ بيانات العينة واختبار فرضيات
 وىي:، واألدوات اإلحصائية

 :Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي  -1
  .مجموعة مف البيانات بقيمة واحدة ويستخدـ لتمثيؿ ،وىو أحد مقاييس النزعة المركزية

  :Standard Deviationاالنحراؼ المعياري  -2
  :Independent Samples T-testلمعينات المستقمة    Tاختبار -3

 ؽ معنوية أـ ال ؟ىناؾ فرو ولمعرفة ىؿ ،والمقارنة بينيما ،يستخدـ الختبار عينتيف مستقمتيف
                                                           

 (2001، عمان ، دار الفكر )البحث العممي، مفيومو وأساليبو :عبيدات، ذوقان، عدس، عبد الرحمن، عبد الخالق، كايد-20
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 :ANOVAاختبار  -4

 لدراسة األثر بيف المتغيرات: Regressionاختبار  -5

 الشخصية:تحميؿ البيانات -5
فقرة البيانات  استخمصت مفالتي فراد عينة البحث الخصائص الرئيسية لممستجيبيف مف أوىي 

  ( توزيع المستجيبيف مف العينة3ح الجدوؿ رقـ )ويوضّ  ،الشخصية التي تضمنتيا االستبانة

           بحسب المؤىؿ العممي.
 توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي (3يوضح الجدوؿ)

التكرار  نالمدققون الداخميو  نالمدققون الخارجيو  المؤىل العممي
 الكمي

 النسبة

 الكمية النسبة التكرار النسبة التكرار
جازةإ  21 72.42 % 16 76.19 % 37 74 % 

 % 20 10 % 19.05 4 % 20.68 6 ماجستير

 % 6 3 %  4.76 1 % 6.90 2 دكتوراه

 %100 50 % 100 21 % 100 29 المجموع

وقد جاءت نسبتيـ  الجامعية،ينة مف حممة اإلجازات أف الغالبية العظمى مف أفراد الع (3)ف الجدوؿ يبيّ 
  وكاف، 76.19 %لمدققيف الداخمييف افي حيف نسبتيـ لفئة ،  % 72.42الخارجييف  لفئة المدققيف

مف المدققيف % 19.05 ونسبة ،مف المدققيف الخارجييف %20.68نسبة  حممة درجة الماجستير 
في حيف نسبتيـ لفئة لممدققيف  ،%6.90الخارجييف لفئة المدققيف  الدكتوراهحممة درجة ، و الداخمييف
لذي يمّكنيـ مف فيـ ا ،والمالئـ ألفراد العينة ،عمى المؤىؿ العممي الكافي وىذا يدؿ   ،%4.76الداخمييف 

 يا.واإلجابة عن ،ةانأسئمة االستب

   حسب الخبرة المينية - أ
 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية (4)ح الجدوؿ يوضّ 

فوف الخارجيالمدققو الخبرة المينية فالمدققوف الداخميو  التكرار   
 الكمي

النسبة 
 النسبة التكرار النسبة التكرار الكمية

 % 44 22 % 38.10 8 % 48.27 14 أقؿ مف 5 سنوات

 % 22 11 % 28.57 6 %17.24 5  سنوات 10 مف أقؿ إلى 5مف

سنو 15إلى أقؿ مف  10مف   7 24.14 % 5 23.81 % 12 24  % 

وأكثر سنة  15 مف   3 10.35 % 2 9.52  % 5 10  % 

 %100 50 % 100 21 %100 29 المجموع
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المدققيف الداخمييف مف  % 38.10نسبة و  ،الخارجييف مف المدققيف % 48.27 نسبة أف  (4)ف الجدوؿ يبيّ 
نسبة  في حيف ،مف أفراد العينة %44جمالية إوبنسبة  ،سنوات  5بمغت سنوات الخبرة لدييـ أقؿ مف

 مف راوح سنوات الخبرة لدييـ تالمدققيف الداخمييف مف   % 28.57نسبةو  ،الخارجييف مف المدققيف 17.24%
مف  %23.18 ةونسب ،الخارجييف المدققيف مف 24.14 % حيف نسبة  في ،سنوات 10  قؿ مفإلى أ  5

مف  % 10.35 ونجد أف ،سنة 15قؿ مفأ إلى 10مف  سنوات  تراوح سنوات الخبرة لدييـ المدققيف الداخمييف
 .سنة في مجاؿ عمميـ 15لدييـ خبرة أكثر مف المدققيف الداخمييف مف  %9.52و ،الخارجييف المدققيف
  العمؿ: مجاؿ - ب

 .توزيع أفراد العينة حسب مجاؿ العمؿ (5)ح الجدوؿ يوضّ 
 النسبة التكرار مجاؿ العمؿ

فالخارجيو فوالمدقق  29 58  % 

الداخميوف فوالمدقق  21 42  % 

 %  100 50 المجموع

 % 42و ،الخارجييف لى فئة المدققيفإ العينة ينتموفمف أفراد  % 58أف نسبة  (5)رقـ  يظير الجدوؿ
 .لى فئة المدققيف الداخمييفمف أفراد العينة ينتموف إ

  تحميؿ البيانات واختبار الفرضيات: -4

 إلييا مف وجية نظر عينتي البحث بشأفُحمَِّمِت البيانات مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ 
 بياف أثر

 ية:اآلتاعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تضييؽ فجوة التوقعات في المجاالت 

  .جودة التقارير المالية رفع -1

 .رفع نوعية التقارير المالية -2

جودة رفع  في الداخميالخارجي عمى التدقيؽ  المدقؽ دأثر اعتما :بيانات المجاؿ األوؿ تحميؿ-1
  :التقارير المالية

الخارجي عمى  اعتماد المدقؽ أثرفي  البحثفراد عينتي إجابات أتحميؿ  ( نتائج6)رقـ الجدوؿف يبيّ 
 .التدقيؽ توقعاتفجوة  تقميص سبيؿ فيرفع جودة التقارير المالية التدقيؽ الداخمي في 

الخارجي عمى التدقيؽ  اعتماد المدقؽ أثرفراد عينتي البحث في إجابات أنتائج تحميؿ  (6) رقـ  الجدوؿ
  جودة التقارير المالية  رفع بالداخمي 

 



 أثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تضيؽ فجوة توقعات التدقيؽ 
 

118 

 

 ( نتائج تحميؿ البيانات ألفراد عينتي البحث في المجاؿ األوؿ:6جدوؿ رقـ )
 فالمدققوف الداخميو فالمدققوف الخارجيو رةػػقالػػػفػػ الرقـ

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

خطأ في 
االنحراؼ 
 معياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

خطأ في 
االنحراؼ 
 معياري

 معمومات تفصيميةيسيـ التدقيؽ الداخمي بتقديـ  1
وبرفع القياـ بميامو  عمى لمدقؽ الخارجيتساعد ا

 .جودة التقارير المالية
4.24 .318 .059 4.00 .707 .053 

عمؿ  التكامؿ بيفبالمالية جودة التقارير تتأثر   2
استبعاد مف خالؿ المدققيف الداخمييف والخارجييف 

 بالعمؿ.  االزدواجية
3.80 0860 .126 4.24 .244 .154 

 معايير الدوليةوالداخمييف بال المدققيف الخارجييف التزاـ 3
توقعات  وتقميص فجوةرفع جودة التقارير  يساعد عمى

 التدقيؽ
4.17 .759 1.884 3.81 .602 .0660 

 يمتمكوف الخبرة الذيف التدقيؽ الداخمي لألشخاص إلزاـ 4
جودة برفع  التدقيؽ يسيـبمياـ  لمقياـ والكفاءة المينية
 .التقارير المالية

3.83 .711 .141 3.67 1.017 .131 

تساعد  ةبالمنشأ قوية داخمية عند وجود ضوابط رقابية 5
بجودة  المالي عداد تقريرهالمدقؽ الخارجي في إ

 عالية. 
3.79 .620 .115 3.48 .512 .112 

يعتمد المدقؽ عندما جودة التقارير المالية ترتفع   6
 دلة التدقيؽ عمىقييـ مدى موضوعية أالخارجي بت

  .قساـ المنشأةعالقة المدقؽ الداخمي بباقي أ
3.59 .907 .168 3.57 .598 .130 

الحوكمة التزاـ المدقؽ الداخمي في تطبيؽ مبادئ  7
يزيد الثقة جراءات الموضوعة والخطط واإل بالسياسات

 تقميص فجوةبو  مف قبؿ مستخدمييا، الماليةالتقارير ب
 .التوقعات

3.93 .759 
.148 

 
3.86 .655 .143 

يعتقد المدقؽ تزداد جودة التقارير المالية عندما  8
 ىلإف المدقؽ الداخمي يستطيع الوصوؿ الخارجي أ
 لمقياـ بواجباتو المينية. جميعيا السجالت

3.90 .860 .160 3.81 .814 178 

يعتمد المدقؽ  عندما تزداد جودة التقارير المالية 9
باإلبالغ عف عدـ التزاـ  الداخمي الخارجي عمى المدقؽ

 .المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ بالقوانيف واألنظمة
4.14 138. 1.667 3.81 .602 .131 

السجالت والدفاتر  الوصوؿ إلىيمكف لممدقؽ الداخمي  10
تساعد  و شروطدوف قيود أ األشخاصو المحاسبية 

تقميص فجوة وجودتو و  التدقيؽ كفاءةرفع عمى 
 .التوقعات

3.90 .863 ..160 3.76 .831 .181 

كفاءة وجودة التقارير يـ التدقيؽ الداخمي برفع يس  11
االستقاللية بالداخمي عندما يتمتع المدقؽ  المالية.

  .الصالحيات الكاممةو 
3.75 .636 .118 3.90 .944 .206 

عندما يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة  12
فجوة تساعد برفع جودة التدقيؽ وبتقميص لفريؽ التدقيؽ 
 توقعات التدقيؽ.

3.79 .675 .125 3.81 .981 .214 

يـ في زيادة بمعايير اإلبالغ المالي يس التزاـ المدقؽف إ  13
 بتقميص ويسيـجودتيا  مفرفع يو الثقة بالتقارير المالية 

 .التوقعاتفجوة 
3.86 .963 .129 3.67 1.017 .222 

المدقؽ  ارير المالية باستقالليةالتقتتأثر جودة  14
 131. 602. 3.81 141. 759. 4.17     وموضوعيتو. الخارجي

يساعد  فعاؿ ومتيفرقابة داخمية عند وجود نظاـ   15
التحميمية جراءات اإلتقميؿ المدقؽ الخارجي إلى 

المالية وبتقميص فجوة  جودة التقارير ويسيـ برفع
 توقعات التدقيؽ.

3.90 .860 .160 3.76 0.831 .181 

 0537. 246. 3.79 591. 318. 3.93 اإلجمالي 
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 :ي( السابؽ ما يأت6يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 3))كبر مفأ( وىو 3.93) لإلجاباتجمالي الوسط الحسابي الخارجييف بمغ إلمدققيف ى الإالنسبة ب (1

مف  الدور األكبر ة( صاحب1وكانت الفقرة رقـ ) ،(0.318)جمالي نحراؼ معياري إباو  ،الوسط المعياري
في سبيؿ تقميص  خالؿ أثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي برفع جودة التقارير المالية

الفقرة رقـ  ( في حيف حصمت318.)واالنحراؼ المعياري ،(4.24ذ بمغ الوسط الحسابي )إفجوة التوقعات، 
راء نت آوقد كا ،(907وانحرؼ معياري ) ،(3.59ذ بمغ )عمى أقؿ نسبة مف الوسط الحسابي إ(6)

 (3.90بوسط حسابي ) (15)10),)و( 8رقـ ) اتبالفقر المجاؿ األوؿ  اتفاقًا عمىكثر المدققيف الخارجييف أ
 (860انحراؼ معياري ليما )و 
 3)كبر مف )أ( وىو 3.79جمالي الوسط الحسابي لإلجابات )بمغ إ الداخمييفلمدققيف ى الإبالنسبة ( 2 

مف  األكبرالدور  ة( صاحب2وكانت الفقرة رقـ ) ،(246.)جمالي الوسط المعياري وبانحراؼ معياري إ
ذ بمغ الوسط إ خالؿ أثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي برفع جودة التقارير المالية

عمى أقؿ نسبة مف  (5الفقرة رقـ ) ( في حيف حصمت244.واالنحراؼ المعياري)،( 4.24الحسابي )
كثر المدققيف الداخمييف أراء وقد كانت آ ،(0.512ؼ معياري )ا( وانحر 3.48ذ بمغ )إ ،الوسط الحسابي

بانحراؼ و ( 3.81) بوسط حسابي (12) ,(14) (،9،)8) و) (3رقـ ) اتبالفقر  وؿاأل  المجاؿ اتفاقًا عمى
 (602معياري ليما )

Independent Samples Test  7))الجدوؿ رقـ    
 اعتماد المدققيف اثراألوؿ:  المجاؿ
 في رفعالداخمي عمى التدقيؽ  يفالخارجي

مف أجؿ تقميص  جودة التقارير المالية
 فجوة التوقعات

 t-test for Equality of Means 

F Sig مستوى  
 .الداللة

T درجة الحرية Sig. (2-

tailed) 

اختالؼ 
 المتوسطات

الخطأ في 
االنحراؼ 
 المعياري

 08331. 1.365 108. 48 1.639 0.208 1.631 تساوي التبايف 

 07995. 1.365 094. 47.756 1.707   عدـ تساوي التبايف

      Independent Samples Testاختبار  الفروؽ بيف آراء عينتي البحث ِاْسُتْخِدـَ  ولتحميؿ

أف  نجدالمحور األوؿ  البحث عمى لعينتي وتحميميا الفروقات ( الختبار7)مف خالؿ الجدوؿ السابؽ رقـ 
 (0.05مف الداللة اإلحصائية القياسية ) كبرأ ىيو  Sig (0.208) المعنوية  إلحصائيةاالداللة  قيمة

تحميؿ البيانات ومف خالؿ  ،t (1.639)وقيمة  (1.631) المحسوبة F قيمةعند و  (48)عند درجة حرية
 ،إحصائية بيف آراء المدققيف الداخمييف وجد فروؽ ذات داللةت ال :نونجد أ لمجدوليف السابقيف
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مف  رفع جودة التقارير الماليةفي التدقيؽ الداخمي اعتماد لممدققيف الخارجييف عمى ثر أ فيوالخارجييف 
  جؿ تقميص فجوة التوقعات.أ

 المالية نوعية التقاريررفع ي عمى التدقيؽ الداخمي في الخارجثر اعتماد المدقؽ أ الثاني:المجاؿ 
ي عمى التدقيؽ الخارجثر اعتماد المدقؽ أبياف فراد عينتي الدراسة في تحميؿ إجابات أ (8)الجدوؿ ف يبيّ  

 .جؿ تقميص فجوة التوقعاتمف أ التقارير المالية نوعيةرفع في الداخمي 
 المجاؿ الثاني عمى ( نتائج تحميؿ البيانات ألفراد عينتي البحث8جدوؿ رقـ )

 الفقرة الرقـ
 فالمدققوف الداخميو فالمدققوف الخارجيو

الوسط 
 الحسابي

 انحراؼ
 معياري

خطأ في 
االنحراؼ 

معياريال  

وسط ال
 الحسابي

 انحراؼ
 معياري

خطأ في 
االنحراؼ 
 المعياري

1 

المدقؽ  يتوقؼ نوع التقرير المالي عندما يقيـ
 البيانات في الجوىرية التحريفات مخاطر الخارجي
 خبرة المدقؽ الداخمي وكفاءتو. عمىباالعتماد  المالية

3.62 .979 .182 3.29 1.007 .220 

2 

المالية  التدقيؽ بنوعية التقاريرفجوة التوقعات  تقمص
الخارجي عند اعتماده عمى المقدمة مف المدقؽ 

 . التدقيؽ الداخمي

4.21 .520 .115 3.81 .602 .131 

3 

الداخمي  يتوقؼ نوع التقرير المالي بالتزاـ المدقؽ 
التحميمية.  باإلجراءاتببذؿ العناية المينية عند قيامة 

عمى مواطف الخمؿ مف وجو نظر المدقؽ  لمقضاء
  .الخارجي

3.79 .724 .135 3.75 .889 .194 

4 

التصرفات غير  في اكتشاؼ األساسية المسؤولية
اإلدارة مف وجية المدقؽ  عاتؽ عمى تقع القانونية

 الداخمي والخارجي.

4.03 .724 .153 3.82 .680 .148 

5 

 التدقيؽ بإجراءاتيعتمد المدقؽ الخارجي عند القياـ 
 األخطاء كشؼعمى عمؿ المدقؽ الداخمي ل

في البيانات والسجالت  واالنحرافات الجوىرية
 .المحاسبية

3.55 .823 .169 3.14 .910 ..199 

6 

المدقؽ يأخذ ص فجوة توقعات التدقيؽ. عندما تقم 
بعمميات  ةالمتعمق ةالجوىري اءخطاألخطر   الخارجي 

التدقيؽ ال فصاحات المقدمة مف وا  محددة         
  .بالحسباف الداخمي

3.72 .910 .164 3.52 1.030 .225 

7 

يعتمد المدقؽ يتوقؼ نوع التقرير المالي عندما   
الداخمي في  عداد تقريره عمى التدقيؽالخارجي في إ

المالية والمعامالت السجالت المحاسبية  حماية
 لممنشأة. 

3.72 .751 .139 3.52 .750 .164 

8 
قؿ في حاؿ كاف يقبؿ المدقؽ الخارجي بخطر تدقيؽ أ

 159. 730. 3.67 156.. 842. 4.07 اإلدارة.بمعرفة  اً التدقيؽ الداخمي منجز 

9 

يعتمد المدقؽ عندما  .يتوقؼ نوع التقرير المالي  
باإلبالغ عف عدـ  الداخمي المدقؽ عمؿ الخارجي عمى

 .بالقوانيف واألنظمةالتزاـ المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ 
3.62 ..903 .168 3.38 .805 .175 

10 

عندما يعتمد المدقؽ يتوقؼ نوع التقرير المالي 
دلة تجميع أ عمى التدقيؽ الداخمي في الخارجي

بيدؼ واالحتياؿ حاالت الغش  مف محدّ لثبات اإل 
 فجوة توقعات التدقيؽ. تقميص

3.72 .804 ..156 3.57 .575 .148 

 945. 433. 3.54 .819 441. 3.80 اإلجمالي 
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 ي:يأت( السابؽ ما 8يالحظ مف الجدوؿ رقـ )

كبر مف وىو أ ،(3.80جمالي الوسط الحسابي لإلجابات )بمغ إ :لمدققيف الخارجييفى الإبالنسبة ( 1
الدور األكبر في  ة( صاحب2وكانت الفقرة رقـ ) ،(441)جمالي ، وبانحراؼ معياري إالوسط المعياري 3))

 (5الفقرة رقـ ) ( في حيف حصمت520.المعياري) واالنحراؼ ،(4.21ذ بمغ الوسط الحسابي )إ الثانيالمحور 
، وقد كانت أراء المدققيف (823)ؼ معياري ا( وانحر 3.55ذ بمغ )عمى أقؿ نسبة مف الوسط الحسابي إ

 رفع نوعيةي عمى التدقيؽ الداخمي في الخارجثر اعتماد المدقؽ أفي الثاني  المجاؿ كثر اتفاقاً عمىالخارجييف أ
( 3.72بوسط حسابي ) 10) و)  (7و) (6رقـ ) بالفقرات جؿ تقميص فجوة التوقعاتف أم التقارير المالية

 عمى التوالي. 804)( ) 751) ((910بانحراؼ معياريو 
 3)كبر مف )أوىو  ،(3.54لإلجابات ) جمالي الوسط الحسابيبمغ إ :لمدققيف الداخمييفى الإبالنسبة  (2

في المحور   ور األكبرالد ة( صاحب4وكانت الفقرة رقـ ) ،( 433)جمالي الوسط المعياري وبانحراؼ معياري إ
عمى أقؿ  (5الفقرة رقـ ) ( في حيف حصمت680واالنحراؼ المعياري ) ،(3.82ذ بمغ الوسط الحسابي )إ الثاني

كثر راء المدققيف الداخمييف أوقد كانت آ ،(0.910ؼ معياري )ا( وانحر 314)ذ بمغ نسبة مف الوسط الحسابي إ
( 750) 1.030))وانحراؼ معياري 3.52) .( بوسط حسابي )7( و)6بالفقرتيف رقـ )المجاؿ الثاني في  اتفاقاً 

 .عمى التوالي
    Independent Samples Testاختبار  الفروؽ بيف آراء عينتي البحث ِاْسُتْخِدـَ  ولتحميؿ

 Independent Samples Test ) )   (9)الجدوؿ رقـ

اعتماد المدقؽ  أثر :الثانيالمحور   
 الداخمي فيعمى التدقيؽ  الخارجي

 المالية نوعية التقاريررفع 

 t-test for Equality of Means 

F 

Sig 
مستوى 
 .الداللة

t 
درجة 
 الحرية

Sig. (2-

tailed) 

اختالؼ 
المتوسطا

 ت

الخطأ في 
االنحراؼ 
 المعياري

 12552. 25928. 044. 48 2.066 0.577 316. تساوي التبايف 

 12513. 25928. 044. 43.734 2.072   عدـ تساوي التبايف

نجد المحور الثاني  وتحميميا لعينتي البحث عمى الفروقات الختبار( 9مف خالؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
عند درجة  (0.05مف الداللة اإلحصائية القياسية ) كبرأSig( (0.577  قيمة الداللة اإلحصائية

البيانات لمجدوليف تحميؿ  ومف خالؿ ،t (2.066)وقيمة  (316)المحسوبة  Fعند قيمة ( و 48)حرية
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أثر اعتماد المدقؽ  في عينتي البحثء راوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آت ال :ون  السابقيف نجد أ
 جؿ تقميص فجوة التوقعات.مف أالتقارير المالية  نوعيةالخارجي عمى التدقيؽ الداخمي في رفع 

 البحث:فرضيات  اختبار7- 
 فرضيات البحث ِاْختُِبَرتْ االت الفرعية السابقة راء عينتي البحث مف خالؿ المجآبيف  بعد تحميؿ النتائج

 ي:تعمى النحو اآل
اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في ال يؤثر  األولى: الفرضيةاختبار  -1

 .تضييؽ فجوة التوقعات

 Enterبطريقة  الخطياختبار االنحدار  ِاْسُتْخِدـَ المتغير التابع  فيلقياس أثر المتغيرات المستقمة  

عمى التدقيؽ الداخمي في اعتماد المدققيف الخارجييف  لبياف أثر جميعيا المتغيرات ِإْذ ُأْدِخَمتِ   
  :يحسب الجدوؿ اآلت تضييؽ فجوة التوقعات

 والمتغير التابع المستقؿ االرتباط والتفسير بيف المتغير ( داالت عالقات10)جدوؿ رقـ 
Model Summary 

Model Rاالرتباط R Square 

 معامؿ التحديد
 )التفسير(

Adjusted R  Square 

 معامؿ المصحح

Std. Error of the   

Estimate 

 الخطأ المعياري

1 .41a 0.091 0.072 .31358 

و مقياس معامؿ  ،%41قيمتو  ،وىو معامؿ االرتباط( R)نجد أف المقياس  السابؽالجدوؿ مف خالؿ 
اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ ) ف المتغير المستقؿأ وىذا يعني ؛(%91قيمتو ) (التفسير)

ف المتغير أأي  ،التابع )فجوة التوقعات( المتغير في( %91) لو تأثير بمقدارفي ىذا النموذج  (الداخمي
التقارير  وعناصره )جودةمف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع  %91))ف يفسر أالمستقؿ استطاع 

( تحميؿ التبايف لنموذج االنحدار الخطي بيف المتغيرات 11ف الجدوؿ رقـ )يّ كما يب ،( ونوعيتيا المالية
 ي :أتكما ي ANOVAالؿ استخداـ تحميؿ  خالمستقمة والتابعة مف 
 الخطي بيف المتغير المستقؿ والتابع االنحداروذج ( تحميؿ التبايف لنم11الجدوؿ رقـ )

ANOVA 

Model مربع المتوسط درجة الحرية مربع المجموع F 
Sig. معنوية

 الداللة
 0.00 24.795 471. 1 471. االنحدار المصحح

   098. 48 4.720 البواقي

    49 5.191 المجموع
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التبايف والذي يمثؿ تحميؿ  ،ودرجات الحرية لكؿ مجموعة ،( قيـ مجموع المربعات11يظير الجدوؿ رقـ )
 تياكبر مف قيمأوىي  f=24.795المحسوبة fلمتغيرات البحث عند قيمة الدالة لمعرفة القوة التفسيرية 
 حصائيةاإلصغر مف الداللة وىي أ، Sig=0.00المعنوية الحسابية  ى الداللةالجدولية وعند مستو 

      .دار الخطي مف الناحية اإلحصائيةاالنح جا يؤكد القوة التفسيرية لنموذمم   ؛Sig=0.05القياسية 
 حصائية لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابعالداللة اإلامؿ االنحدار و معقيمة  ( 12ف الجدوؿ رقـ )بيّ يو 
  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t قيمة Sig. B 

Std. Error   

Beta الخطأ المعياري قيمة     
 000. 30.099  135. 4.066 المقطع  1

 033. -2.190- -301.- 090. -197.- الميؿ

   Y=4.066+(-0.197) x :وىي االنحدار مستقيـمعادلة  ( 12رقـ ) نستنج مف الجدوؿ السابؽ
 ًا،و نقصانأ زيادةً  (Y)المتغير التابع  مدى تأثير المتغير المستقؿ في دلة مستقيـ االنحدارامعف تبيّ  ِإذْ  

 ف  فإ وحدة واحدة )اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي( x)) فعندما يزداد المتغير المستقؿ
 المعنوية عند مستوى الداللة.(4.066) بالمتوسط نقصي ) فجوة توقعات التدقيؽ(المتغير التابع

Sig=0.00  
 : يؤثرالتي تنصفرضية البديمة النرفض الفرضية الرئيسية األولى فرضية العدـ ونقبؿ  وبناء عميو

 .فجوة التوقعات اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تقميص
راء عينتي البحث بأثر اعتماد وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف آال ت :الثانية يةضالفر  اختبار-2

 التوقعات.فجوة  المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في تقميص
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  Independent Samples Testالختبار الفرضية الثانية فرضية الفروؽ بيف المتغيرات نستخدـ االختبار 
 (13)حسب الجدوؿ

 Independent Samples Test     ( 13جدوؿ )  اختبار الفروؽ بيف المتغيرات     

  t-test for Equality of Means 

 االختالؼ بيف المجاالت الفرعية

 قيمة
f 

 

Sig.

الداللة 
 المعنوية

يمةق  

t 
درجة 
  الحرية

df 

 

الخطأ في 
نحراؼ اال 

 المعياري
 

95% Confidence         

Interval of the    

Difference 

Lower Upper 

المجاؿ 
وؿاأل   

تساوي 
 التبايف

1.631 0.208 1.926 48 0.08331 -.03099- 0.30401 

المجاؿ 
 الثاني

تساوي 
 التبايف

0.316 0.577 2.066 48 0.12552 .00690 0.51165 

اجمالي 
المجاالت 
 الفرعية

تساوي 
 التبايف

0.814 0.371 2.190 48 0.08985 0.01608 0.37740 

لمفرضية  الختبار الفروؽ بيف المتغيرات لمجاالت البحث( 13الجدوؿ السابؽ رقـ ) يالحظ مف  
عند درجة الحرية الجدولية  f مف قيمة صغرأىي  ، 0.814))جمالية المحسوبة اإل fف قيمة أ ،الرئيسية

مف  كبرىي أ ( Sig= 0 319.)جمالية اإلف مستوى الداللة المعنوية أو ، t))  (2.190)، وعند قيمة48
وجد فروؽ ذات داللة ت العدـ: ال بذلؾ نقبؿ فرضيةو  ،Sig=  0.05 حصائية القياسيةالداللة اإل مستوى

 تقميص الداخمييف فيالمدققيف الخارجييف عمى المدققيف  اعتماد البحث بأثرراء عينتي إحصائية بيف آ

 .التوقعات فجوة

  النتائج:
اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي في  أثرفي بياف  والعممية مف خالؿ الدراسة النظرية

  ي:يأتما  التدقيؽ نستنتجتقميص فجوة توقعات 
في رفع  التدقيؽ الداخمي اعتماد المدققيف الخارجييف عمى ثرأ وجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيال ت 1-

 جودة التقارير المالية 
رفع في اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي  أثروجد فروؽ ذات داللة إحصائية في ت ال-2

  المالية. نوعية التقارير
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رفع كفاءة  والمدققيف الخارجييف فييف الداخمي يفالمدققعمؿ المشترؾ بيف التكامؿ والتعاوف  يسيـ -3
 وتخفيض التكاليؼ والوقت كشؼ األخطاء واالنحرافات الجوىرية.و  ،التفصيمية وتقميؿ االختباراتالتدقيؽ 

  في سبيؿ تقميص فجوة التوقعات.

 التوصيات:
المستجدات  مع يتالءـبما  وتطوير مياراتيـ اً مستمر  المدققيف الداخمييف وتدريبيـ تدريباً كفاءة  رفع-1

ؽ الحسابات مدق ، والسي مامختمفة ألطراؼمف معايير التدقيؽ الدولية، لما تحققو ىذه الوظيفة مف فوائد 
  .ونوعيتيا الماليةالتقارير  الخارجي مف أجؿ تحسيف جودة

عالية مف أجؿ  تدعيـ استقاللية المدقؽ الداخمي والخارجي لمقياـ بأعماليـ بحرية وكفاءة مينية-2
خطاء واالنحرافات الجوىرية في سبيؿ األ عمى كشؼالقدرة و  ،ونوعيتيا التقارير الماليةتحسيف جودة 

 .تضييؽ فجوة توقعات التدقيؽ
ألنيا تيـ شريحة  ،يقيايوالعمؿ عمى تض التوقعات،ضرورة اىتماـ مينة التدقيؽ بدراسة ظاىرة فجوة -3

 المستثمريف.كبيرة مف 
 المالحؽ                               .جامعة دمشؽ

 كمية االقتصاد  
 قسـ المحاسبة

 االستبانة
  السادة مدققو الحسابات   

في أثر اعتماد المدققيف الخارجييف عمى التدقيؽ الداخمي يقـو الباحث بإعداد بحث عممي بعنواف:" 
يأمؿ الباحث منكـ التكـر بإبداء  البحث"، ولتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف تضيؽ فجوة توقعات التدقيؽ 

الرأي عمى العبارات التي تحوييا ىذه االستبانة، لما آلرائكـ مف أىمية في تحقيؽ أىداؼ البحث، وذلؾ 
 لمخروج بالنتائج والتوصيات المناسبة التي تسيـ في خدمة المجتمع، والميتميف في مجاؿ التدقيؽ.

، ولف تستخدـ إال  محاطة بالسرية التامة حصوؿ عميياويؤكد الباحث لكـ أف المعمومات التي يتـ ال
 ألغراض البحث العممي فقط.

  وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير،،،                                
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 : الشخصية البيانات:  األوؿ لجزء
 : إلجابتؾ المناسبة الخانة ( أماـ√إشارة )  وضع الرجاء

 
 ماجستير                            إجازة                 :العممي     المؤىؿ -1

                             دكتوراه                                       
 
 مدقؽ داخمي                                                  خارجي مدقؽ حسابات   :      العمؿ مجاؿ -3

      
 سنوات                              10 إلى 5 مف                     سنوات   5 مف أقؿ  :          المينية الخبرة -4

 سنة               15 مف أكثر         سنة               15 إلى 11 مف                               
 .رفع جودة التقارير المالية ي عمى التدقيؽ الداخمي  فيأثر اعتماد المدقؽ الخارج: المجاؿ األوؿ

موفؽ  الفقرات 
 بشدة

عير  محايد موافؽ
 موافؽ

غير موافؽ 
 بشدة

يسيـ التدقيؽ الداخمي بتقديـ معمومات تفصيمية  1
تساعد المدقؽ الخارجي  عمى القياـ بميامو وبرفع 

 جودة التقارير المالية.
    . 

تتأثر جودة التقارير المالية بالتكامؿ بيف عمؿ   2
المدققيف الداخمييف والخارجييف مف خالؿ استبعاد 

 بالعمؿ.  االزدواجية
     

التزاـ المدققيف الخارجييف والداخمييف بالمعايير الدولية  3
يساعد عمى رفع جودة التقارير وتقميص فجوة توقعات 

 التدقيؽ
     

يمتمكوف الخبرة  الذيف الداخمي لألشخاصالتدقيؽ  إلزاـ 4
بمياـ التدقيؽ يسيـ برفع جودة  والكفاءة المينية لمقياـ

 التقارير المالية.
     

عند وجود ضوابط رقابية داخمية قوية بالمنشأة تساعد  5
المدقؽ الخارجي عمى إعداد تقريره المالي بجودة 

 عالية. 
     

يعتمد المدقؽ ترتفع جودة التقارير المالية عندما   6
الخارجي بتقييـ مدى موضوعية أدلة التدقيؽ عمى 

 عالقة المدقؽ الداخمي بباقي األقساـ المنشأة. 
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التزاـ المدقؽ الداخمي في تطبيؽ مبادئ الحوكمة  7
بالسياسات والخطط واإلجراءات الموضوعة يزيد الثقة 

مف قبؿ مستخدمييا، وبتقميص فجوة بالتقارير المالية 
 التوقعات.

     

تزداد جودة التقارير المالية عندما يعتقد المدقؽ  8
الخارجي أّف المدقؽ الداخمي يستطيع الوصوؿ إلى 

 السجالت جميعيا لمقياـ بواجباتو المينية.
     

يعتمد المدقؽ  تزداد جودة التقارير المالية عندما 9
باإلبالغ عف عدـ التزاـ  الداخمي الخارجي عمى المدقؽ

 المنشأة الخاضعة لمتدقيؽ بالقوانيف واألنظمة.
 

 

  
 

 
. 

 

يمكف لممدقؽ الداخمي الوصوؿ إلى جميع السجالت  10
والدفاتر المحاسبية واألشخاص دوف قيود أو شروط 

وبتقميص فجوة  يساعد برفع كفاءة  التدقيؽ وجودتو
 التوقعات

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

 

 

يسيـ التدقيؽ الداخمي برفع كفاءة وجودة التقارير   11
المدقؽ الداخمي باالستقاللية عندما يتمتع  المالية.

 والصالحيات الكاممة. 
 

 
 

 
 

  

عندما يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة  12
تساعد برفع جودة التدقيؽ وبتقميص لفريؽ التدقيؽ 

 فجوة توقعات التدقيؽ.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ِإف  التزاـ المدقؽ بمعايير اإلبالغ المالي يسيـ في   13
زيادة الثقة بالتقارير المالية  ورفع جودتيا ويسيـ 

 بتقميص فجوة التوقعات.
     

تتأثر جودة التقارير المالية باستقاللية المدقؽ  14
 الخارجي وموضويتو.    

     

 عند وجود نظاـ رقابة داخمية فعاؿ ومتيف يساعد  15
المدقؽ الخارجي عمى تقميؿ اإلجراءات التحميمية ويسيـ 
برفع جودة التقارير المالية وبتقميص فجوة توقعات 

 التدقيؽ.
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 رفع نوعية التقارير المالية  المجاؿ الثاني: اثر اعتماد المدقؽ الخارجي عمى التدقيؽ الداخمي  في

موفؽ  الفقرات
 بشدة

غير موافؽ  غير موافؽ محايد موافؽ
 بشدة

 المدقؽ الخارجي يتوقؼ نوع التقرير المالي عندما يقيـ

باالعتماد  المالية البيانات في الجوىرية التحريفات مخاطر
 خبرة المدقؽ الداخمي وكفاءتو.  عمى

 

    . 

تقمص فجوة التوقعات التدقيؽ بنوعية التقارير المالية 
المقدمة مف المدقؽ الخارجي عند اعتماده عمى التدقيؽ 

 الداخمي. 

     

يتوقؼ نوع التقرير المالي بالتزاـ المدقؽ الداخمي ببذؿ  
العناية المينية عند قيامة باإلجراءات التحميمية. لمقضاء عمى 

 مواطف الخمؿ مف وجو نظر المدقؽ الخارجي. 

     

 التصرفات غير القانونية في اكتشاؼ األساسية المسؤولية
 والخارجي.اإلدارة مف وجية المدقؽ الداخمي  عاتؽ عمى تقع

     

يعتمد المدقؽ الخارجي عند القياـ بإجراءات التدقيؽ عمى 
الجوىرية لداخمي لكشؼ األخطاء واالنحرافات عمؿ المدقؽ ا

 في البيانات والسجالت المحاسبية.

     

يؽ. عندما يأخذ المدقؽ الخارجي تقمص فجوة توقعات التدق 
واال  ة المتعمقة بعمميات محددةخطر األخطاء الجوىري

 فصاحات المقدمة مف التدقيؽ الداخمي بالحسباف. 
     

يتوقؼ نوع التقرير المالي عندما يعتمد المدقؽ الخارجي   
في إعداد تقريره عمى التدقيؽ الداخمي في حماية السجالت 

 المحاسبية والمعامالت المالية لممنشأة. 
     

التدقيؽ يقبؿ المدقؽ الخارجي بخطر تدقيؽ أقؿ في حاؿ كاف 
 الداخمي منجزًا بمعرفة اإلدارة.

     

يعتمد المدقؽ الخارجي . عندما يتوقؼ نوع التقرير المالي 
باإلبالغ عف عدـ التزاـ المنشأة  الداخمي عمى عمؿ المدقؽ

 الخاضعة لمتدقيؽ بالقوانيف واألنظمة.
 

 

  
 

 
. 

 

عندما يعتمد المدقؽ الخارجي عمى يتوقؼ نوع التقرير المالي 
التدقيؽ الداخمي في تجميع أدلة اإلثبات لمحد مف حاالت 

 بيدؼ تقميص فجوة توقعات التدقيؽ.الغش واالحتياؿ 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 
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