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 قواعد استھدفت الدراسة تحلیل العالقة بین جودة المراجع الداخلي ودوره في تفعیل
مما ینعكس بدوره على تعزیز جودة عملیة المراجعة ) كمتغیرات مستقلة(حوكمة الشركات 

، وفي إطار تحلیل ھذه العالقة تم تحلیل )كمتغیرات تابعة(الداخلیة وتضییق فجوة التوقعات 
ماھیة ومستویات فجوة التوقعات ومسبباتھا، والتعرف على جودة المراجعة الداخلیة ودورھا في 

ارة المخاطر وتضییق فجوة التوقعات، وتحلیل الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي إد
  .في تعزیز آلیات الحوكمة، وتحلیل العالقة بین حوكمة الشركات وجودة المراجعة الداخلیة

مشاھدة، ) ٤٣(وفي إطار تحلیل العالقة السابقة تم االعتماد على عینة تحكمیة تتكون من 
ة تحكمیة بسبب صعوبة الحصول على البیانات الداخلیة لكثیر من الشركات، ومن ثم وھذه العین

  .كانت عینة الدراسة مقیدة بحجم االستجابات لالستبانات المرسلة إلكترونیًا لتلك الشركات
وقد توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى االلتزام بتطبیق قواعد حوكمة الشركات 

ودة المراجعة الداخلیة، كما أن ارتفاع مستوى تطبیق كٍل من قواعد سیؤدي إلى ارتفاع مستوى ج
الحوكمة والدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي بشأن الحوكمة سیؤدي إلى ارتفاع جودة 

  .المراجعة الداخلیة وزیادة فرص تضییق فجوة التوقعات
فیما یخص حجم (مة كما وجدت الدراسة أن وجود العالقة التفاعلیة بین قواعد الحوك

والدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي یؤدي إلى ارتفاع ) واجتماعات لجان المراجعة
جودة المراجعة الداخلیة، ویشیر ذلك إلى أن كبر حجم لجنة المراجعة سیزید من فعالیة مھمة 

ان المراجعة الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي، كما أن زیادة عدد اجتماعات لج
سیؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق بین أعضاء اللجنة وزیادة فعالیة الدور االستشاري والتوكیدي 

فضًال عن أن ارتفاع جودة المراجعة الداخلیة سیؤدي إلى زیادة فرص . للمراجع الداخلي أیضًا
لعالقة الطردیة تضییق فجوة التوقعات، وعند دخول الدور المعدل لقواعد الحوكمة تبین زیادة ا

) فیما یخص حجم واجتماعات لجان المراجعة(بین الدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات 
  .وفرص تضییق فجوة التوقعات

 
 جودة المراجعة -  الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي-حوكمة الشركات

 قواعد حوكمة الشركات  (SOX)-ت المالیة قانون االنھیارا-  تضییق فجوة التوقعات- الداخلیة
   .٢٠١٥الصادرة في عام 



 

 ١٩٤ – 

 
  

 
 

  

تواجھ مھنة المراجعة أزمة المسئولیة والمصداقیة وفقدان الثقة حالیًا، نتیجة األزمات 
المالیة واالقتصادیة التي حدثت على المستوى العالمي مؤخرًا من انھیار شركات وبنوك وأسواق 

ن توقع المستثمرین من المراجعین إعطاء إرشادات تحذیریة باألوضاع مالیة، فضًال ع
حیث یبدو أن ھناك فجوة بین ما یتوقعھ ویحتاج إلیھ المستثمرون . االقتصادیة قبل حدوثھا

وغیرھم من أفراد المجتمع المالي وبین ما یقدمھ تقریر المراجع الخارجي المستقل، والذي یتمثل 
ائم المالیة من خالل إبداء رأیھ في أن المعلومات الموجودة بالقوائم بالمصادقة على عدالة القو

كما ذكر ). ٢٠١٣شحاتة، (المالیة یتم إعدادھا وفقًا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا 
(Porter, 1993)"  إن من بین القضایا المھمة التي تبرز وجود فجوة التوقعات ھي تلك المتعلقة

وائم المالیة، وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا، وتقدیم اإلنذار المبكر بضمان المراجع لدقة الق
بفشل وانھیار الشركة، واكتشاف الغش والتقریر عنھ، واكتشاف التصرفات غیر القانونیة 

  ).٢٠١٣شحاتھ، (واإلفصاح عنھا، وواجب المراجع تجاه إبالغ السلطات التشریعیة 

وسائل الصارمة التي تم تنفیذھا بغرض إعادة الثقة ونتاجًا لذلك، ظھرت مجموعة من ال
في سوق األوراق المالیة لتأكید الشفافیة والثقة في حوكمة الشركات، ومنھا على سبیل المثال 

الصادر في الوالیات المتحدة ) Sarbanes Oxley Act) (SOX)قانون االنھیارات المالیة 
 إدارة الشركات المقیدة في سوق األوراق ، والذي أكد على مسئولیة٢٠٠٢األمریكیة في عام 

المالیة تجاه المعلومات المالیة وغیرھا من المعلومات العامة المتولدة عن أنشطتھا، وإلزامھا 
بتقدیم ما یؤكد فعالیة الحوكمة من خالل التقاریر السنویة، وفي ظل تلك التغیرات الجذریة في 

 ھامًا خالل الستین عامًا الماضیة والتي تحولت من بیئة األعمال، اكتسبت المراجعة الداخلیة دورًا
مجرد وظیفة رقابیة تفتیشیة للبیانات المحاسبیة والمالیة إلى شریك إستراتیجي لحملة األسھم 

  ).٢٠١٣سعید، (وإدارة الشركة لتحسین عملیات الحوكمة 

ویرجع ذلك إلى أن إدارة الشركة تعتبر مسئولة عن تصمیم وتشغیل ھیكل متكامل 
للرقابة الداخلیة، یستھدف ضمان إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریف وااللتزام بالقوانین 
واللوائح ذات الصلة وكفاءة وفعالیة األداء، وأن المراجعة الداخلیة من أھم أدوات الرقابة 
 الداخلیة، ولقد حدث تطور كبیر في وظیفة ودور المراجعة الداخلیة فلم تعد مجرد أداة للرقابة

المالیة المستندیة الالئحیة، بل أصبحت أداة للرقابة الشاملة المالیة واإلداریة واإلستراتیجیة 
  ).٢٠٠٧الدیسطي، (وصوًال إلى الرقابة على استدامة الشركة 

وفي النھایة، یأتي الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي متممًا لكافة الجھود 
ة الشركات وتحقیق نظام قوي للرقابة الداخلیة، حیث أن اإلداریة بشأن تطبیق آلیات حوكم

المراجع الداخلي یصبح ھو صاحب الدور األساسي في تحقیق التناغم بین ألیات الرقابة الداخلیة 
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وآلیات الحوكمة، مما یبرز أھمیة وحیویة الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي 
  ).٢٠١٣شحاتھ، (

فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة عن فائض طلب اإلدارة وتأسیسًا على ذلك، تعبر 
، ورغم أن اإلدارة مسئولة عن تطویر )٢٠٠٩نصر، (على وظائف وأدوار المراجعة الداخلیة 

وظیفة المراجعة الداخلیة بالشركة ومن ثم تدنیة أو القضاء على فجوة التوقعات في المراجعة 
مسئولیات اإلدارة ومساءلة اإلدارة أمام الطرف الثالث الداخلیة، إال أن التزاید المستمر في 

خاصة المساھمین من جھة، والتعقید المتزاید في بیئة األعمال من جھة أخرى، كلھا أمور تدفع 
  .إلى تزاید اتجاه طلب اإلدارة على وظائف وأدوار متطورة غیر تقلیدیة للمراجعة الداخلیة

ت وجودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات ومن ثم تعتبر العالقة بین حوكمة الشركا
عالقة ذات أثر ھام على كافة األطراف ذوي المصلحة، ومن ثم تظھر أھمیة تحلیل ھذه العالقة، 
فما ھي فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة؟، وما ھي طبیعة العالقة بینھا وبین كٍل من جودة 

ودة المراجعة الداخلیة؟، وستكون إجابة ھذه المراجعة الداخلیة وحوكمة الشركات؟ وماھیة ج
  .التساؤالت ھو محور الدراسة الحالیة

  

تعبر فجوة التوقعات في مجال المراجعة الداخلیة عن مساحة االختالف بین توقعات 
اإلدارة بشأن وظائف وأدوار المراجعة الداخلیة من جھة وبین ما تقدمھ لھم ھذه المراجعة من 
وظائف وأدوار من جھة أخرى، وبمعنى آخر تعبر فجوة التوقعات في مجال المراجعة الداخلیة 
عن فائض طلب اإلدارة على وظائف وأدوار المراجعة الداخلیة، أو أن فجوة التوقعات في 
المراجعة الداخلیة ھي النقص في عرض وظائف وأدوار المراجعة الداخلیة الموجھة لخدمة 

  .(Perry, et al., 2009)م األول اإلدارة في المقا

كما أن فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة ھي فجوة دینامیكیة بطبیعتھا ألنھا محددة 
طلب اإلدارة النامي بقوة على منتج المراجعة الداخلیة وعرض وظائف وأدوار : بمتغیرین وھما

وة غیر صفریة، بمعنى أن وھي فج. المراجعة الداخلیة الذي إن نمى یكون بمعدل بطيء للغایة
القضاء علیھا نھائیًا أمر غیر منطقي وأن تضییقھا أمر منطقي، وأنھا تتسع ألنھا تتأثر أیضًا 
بطبیعة بیئة األعمال الحدیثة المعقدة، ویكون اتساعھا أكبر في الشركات غیر المقیدة بالبورصة 

(Masoud, 2017).  

خط الدفاع األول ضد اإلفصاح المضلل ونتاجًا لذلك، أصبح المراجعون الداخلیون ھم 
وأیة أخطاء متعمدة بسبب االحتیال أو أخطاء غیر متعمدة نتیجة ضعف الرقابة الداخلیة ، كما 

 قیمة أكبر - (SOX) وخاصة بعد صدور قانون االنھیارات المالیة- أصبح للمراجعة الداخلیة 
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ا یؤدي إلى تحسین استثمارات للشركة، فھي لدیھا الفرصة لتتولى أكثر من دور إستراتیجي بم
الشركة وذلك بااللتزام بتقدیم قیمة حقیقیة إلى حملة األسھم واإلدارة، بل ویجب على إدارة 
المراجعة الداخلیة أن یكون اھتمامھا األول ھو تولید القیمة المضافة للشركة مع محاولة الحفاظ 

  . (Ege, 2015)على واستمراریة فتح الحوار بین إدارات الشركة المختلفة

وعلى صعید آخر، تطبیق آلیات الحوكمة في كثیر من الشركات یواجھ بعض الصعوبات 
التطبیقیة التي تعوق من تحقیقھا لجودة المراجعة الداخلیة وتحقیق النظام الرقابي المتكامل 
بالمنشأة، وھنا یأتي الدور االستشاري للمراجع الداخلي بشأن التطبیق السلیم آللیات حوكمة 

لشركات، ثم یأتي دوره التوكیدي عن سالمة وفعالیة آلیات حوكمة الشركات المطبقة في ا
الشركة، وعلیھ یصبح الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي محددًا رئیسیًا للعالقة بین 

  .(Litjens, et al., 2015)جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات 

قادمة اتساع وازدیاد دور المراجعین الداخلیین بشكل ومن المتوقع خالل السنوات ال
كبیر، حیث من المتوقع إلقاء المزید من المسئولیات على كاھل المراجع الداخلي وخاصة فیما 
یتعلق بإدارة المخاطر، وتخفیض كل مستوى من مستویات التعقید والتكلفة التنظیمیة، وكذلك 

وأصبح من األھمیة بمكان البحث . جیات الحوكمةالمشاركة في تطویر وتنمیة عملیات وإستراتی
عن سبل تعزیز جودة المراجعة الداخلیة وتضییق فجوة توقعات المراجعة الداخلیة إلى أدني حد 
ممكن، وتجسدت أھم ھذه الوسائل في استخدام قواعد الحوكمة، باعتبارھا نظام رقابي وتوجیھي 

اف الداخلیة والخارجیة للمنشأة، تعمل على یتضمن مجموعة من العالقات المترابطة بین األطر
زیادة كفاءة وفعالیة نظام الرقابة المتبع بالمنشأة، لتقلیل المخاطر التي تواجھھا المنشأة إلى أدنى 

وخصوصًا في ظل إصدار الدلیل األخیر . مستوى ممكن، وذلك وفقًا لمعاییر الشفافیة واإلفصاح
حیث یساھم ھذا الدلیل في تقدیم مساھمة فعالة في ، ٢٠١٥للحوكمة في البیئة المصریة لعام 
وبالتالي، یرى الباحث إمكانیة تجسید مشكلة الدراسة في . ضبط مخاطر المراجعة الداخلیة

  :محاولة اإلجابة على التساؤالت التالیة

  ما ھو أثر تطبیق قواعد حوكمة الشركات على تعزیز جودة المراجعة الداخلیة؟-

الستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي بشأن الحوكمة على جودة  ما ھو أثر الدور ا-
  المراجعة الداخلیة؟

  ما ھو أثر تعزیز جودة المراجعة الداخلیة على تضییق فجوة التوقعات؟-

  

یتمثل الھدف العام للدراسة في التعرف على دور قواعد حوكمة الشركات الصادرة في 
ریة في تعزیز جودة المراجعة الداخلیة، وانعكاس ذلك على فجوة  في البورصة المص٢٠١٥عام 



 

 ١٩٧  
 

––  

 
 

التوقعات في البورصة المصریة، ویمكن للباحث تحقیق الھدف العام للدراسة من خالل تحقیق 
  :األھداف الفرعیة التالیة

 .تحلیل اإلطار المفاھیمي لفجوة التوقعات ومسبباتھا -
 .ة المراجعة الداخلیةتحلیل العالقة بین تطبیق قواعد الحوكمة وجود -
تحلیل العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة توقعات المراجعة الداخلیة، التي تعبر  -

 .عن الفرق بین األداء الفعلي واألداء المتوقع للمراجع الداخلي
التعرف على دور العالقة التفاعلیة بین تطبیق قواعد حوكمة الشركات وجودة المراجعة  -

 .ییق فجوة التوقعاتالداخلیة في تض
  

تتمثل األھمیة العلمیة للدراسة في محاولة تحلیل العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة 
وفجوة توقعات المراجعة الداخلیة في إطار الدور المعدل إلصدار قواعد جدیدة للحوكمة في 

ل تقدیم نموذج مقترح ، فتتضح أھمیة ھذه الدراسة من خال٢٠١٥البورصة المصریة في عام 
  .یضم الدور المعدل لقواعد الحوكمة لتحلیل العالقة بین متغیرات الدراسة

وتتمثل األھمیة العملیة للدراسة في محاولة تقدیم المزید من الرؤى والتوصیات للھیئات 
المھنیة المختلفة بالبیئة المصریة، فضًال عن إلقاء الضوء على أھمیة قواعد الحوكمة الصادرة 
بسوق األوراق المالیة المصري ودورھا في دعم ممارسات المراجعة الداخلیة لتعزیز جودة 

  .القوائم المالیة

  

انطالقًا من العرض السابق لمشكلة الدراسة وتحقیقًا ألھدافھا في ضوء متغیرات الدراسة 
  :یمكن للباحث صیاغة الفروض اإلحصائیة للدراسة على النحو التالي

 ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لتطبیق قواعد حوكمة الشركات على :رض األولالف
  .جودة المراجعة الداخلیة

 ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للدور االستشاري والتوكیدي للمراجع :الفرض الثاني
الداخلي في دعم تطبیق قواعد حوكمة الشركات وتحقیق جودة المراجعة 

  .الداخلیة

 ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة الرتفاع جودة المراجعة الداخلیة على :الثالفرض الث
  .تضییق فجوة التوقعات للمراجعة الداخلیة

 ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات :الفرض الرابع
  .على العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات
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لتحقیق أھداف ھذه الدراسة تم تحلیل الدراسات السابقة المرتبطة بتحلیل العالقة بین 
تحقیق جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات، باإلضافة إلى الدراسات التي اھتمت بتفسیر 

  .العالقة بین الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي ودعم تطبیق قواعد الحوكمة

 الدراسة الحالیة بین منھجین بشكل متكامل، أخذ الباحث من كلیھما بقدر ولذلك تجمع
  :الحاجة سعیًا إلى تحقیق أھداف الدراسة واختبار فروضھا وھما

 وھو المنھج الذي یعتمد على االستدالل الذي ینتقل من الكل إلى : المنھج االستنباطي
نظریات، ثم یستنبط منھا ما الجزء، أو من العام إلى الخاص، حیث یستند إلى مسلمة أو 

ینطبق على الجزء المبحوث، وفقًا ألنھ یرى أن ما یصدق على الكل یصدق على الجزء، 
ویتحقق ذلك المنھج من خالل االطالع على الكتب والدوریات المختلفة التي تتعلق التي 

ة تتعلق بتطبیق قواعد الحوكمة، والدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي وجود
 .المراجعة الداخلیة

 وھو المنھج الذي یعتمد على جمع البیانات والعالقات المترابطة : المنھج االستقرائي
بطریقة دقیقة، من أجل الربط بینھما بمجموعة العالقات الكلیة العامة، بھدف التوصل 

ویتحقق ذلك المنھج من خالل جمع بیانات عینة الدراسة . إلى مبادئ عامة وعالقات كلیة
وإجراء االختبارات اإلحصائیة على متغیرات الدراسة الخاصة بالحوكمة وجودة 

 .المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات
  

انطالقًا من العرض السابق لمشكلة الدراسة وأھدافھا وسعیًا لتعمیم نتائج البحث، تتمثل أھم 
  :حدود الدراسة فیما یلي

 عمدیة تحكمیة محدودة باستجابات الشركات على اإلنترنت العینة الموجودة بالدراسة عینة 
 .بخصوص أدوات قیاس الدراسة

  أدوات القیاس المستخدمة بالدراسة تعتمد على البیانات الداخلیة للشركة من الدرجة
 .األولى، ومن ثم فھي محدودة بما تعطیھ الشركة من استجابات

  في سوق األوراق المالیة المصريعینة الدراسة جمیعھا مطبق على الشركات المقیدة. 
  

انطالقًا من العرض السابق لمشكلة الدراسة وأھدافھا، وسعیًا الختبار فروضھا 
  :اإلحصائیة، یمكن للباحث تقسیم بقیة محتویات الدراسة على النحو التالي

  .ماھیة ومستویات فجوة التوقعات ومسبباتھا: ١-٨
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  . ودورھا في إدارة المخاطر وتضییق فجوة التوقعاتجودة المراجعة الداخلیة: ٢-٨

  .الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي: ٣-٨

  .تحلیل العالقة بین حوكمة الشركات وجودة المراجعة الداخلیة: ٤-٨
  .تحلیل الدراسات السابقة: ٥-٨

  .اشتقاق فروض البحث: ٦-٨

  .الدراسة التطبیقیة: ٧-٨

  .ت، ومجاالت البحث المقترحةالنتائج، والتوصیا: ٨-٨

  :وسیتم تناول النقاط السابقة بشیئ من التفصیل

 

 

تعبر فجوة التوقعات بشكل عام عن الفرق بین ما یقوم بھ المراجع أو ما یمكن أن یقوم بھ 
 Generally Accepted (GAAS))جعة المتعارف علیھا على أساس معاییر المرا
Auditing Standards) وبین ما ینبغي أو ما یتوقع أن یقوم بھ وتوقعات المجتمع المطلوبة من 

ولكن تباین استخدام مصطلح فجوة لتوقعات بین العدید من الكتاب والباحثین، حیث . المراجعین
 ,e.g. Czerney, et al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib)یرى البعض 

 أن فجوة التوقعات تشیر إلى التباین في مسئولیات المراجعین وتفسیر تقاریر المراجعة (2007
 ,.e.g. Porter, et al)بین المراجع ومستخدمي القوائم المالیة، بینما یرى البعض اآلخر 

2012; Houghton, et al., 2011)اء المھني للمراجعة بما  أنھا تشیر إلى التباین في األد
یحقق فجوة بین الرغبات اإلداریة والجھد المبذول من المراجع الداخلي، بینما یرى فریق ثالث 

(Simnett & Huggins, 2014; Gist, et al., 2004) أنھا تشیر إلى التباین في فھم أھداف 
  .المراجعة بین المراجعین ومستخدمي القوائم المالیة

اء الكتاب والباحثین بشأن تفسیر مفھوم فجوة التوقعات أصبحت ونتیجة الختالف آر
أن فجوة ) ٢٠١٣شحاتھ، (تتمیز بمجموعة من السمات والخصائص المختلفة، حیث یرى 

التوقعات تعبر عن فائض طلب أصحاب المصلحة في المشروع على خدمات ومسئولیات 
ولیات المراجع، واألسباب ومن الصعب أن توجد الفجوة كفائض عرض لخدمات ومسئ. المراجع

كثیرة أھمھا وببساطة أن المحاسبة والمراجعة مھنة وصناعة تستھدف تحقیق عوائد اقتصادیة 
ومھنیة معًا، ومن طبیعتھا أنھا تنشط وتعمل بجودة أعلى في ظل اقتصادیات السوق، ولذلك 

  . والمھنيحینما یوجد طلب على خدماتھا فإنھا تسعى للوفاء بھ لتحقیق الھدفین المادي
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وبالتالي، أصبحت فجوة التوقعات غیر ساكنة أو دینامیكیة بطبیعتھا حیث أنھا محددة 
طلب أصحاب المصلحة في المنشأة على خدمات ومسئولیات المراجع الداخلي، : بمتغیرین ھما

كما أن فجوة . (Hughton, et al., 2011)وعرض خدمات ومسئولیات المراجع الداخلي 
نوعیة، بمعنى أن فائض الطلب على خدمات المراجع الداخلي ھو فائض في التوقعات كمیة و

التشكیلة المھنیة لخدماتھ ومسئولیاتھ من جھة، وفائض في جودة أدائھ المھني من جھة 
  . (Gold, et al., 2012)أخرى

وعالوة على ذلك، أصبحت فجوة التوقعات ضارة بالمھنة وبالمجتمع، ألن وجودھا معناه 
ض خدمات ومسئولیات المھنة كمًا ونوعًا مما یفقد ثقة طالبي الخدمات المھنیة في قصور في عر

مؤدیھا، وینعكس ذلك سلبًا على المجتمع في صورة نقص درجة الثقة، واالعتماد على المعلومات 
كما أصبحت فجوة التوقعات . (Masoud, 2017)المالیة وغیر المالیة الالزمة التخاذ القرارات 

طبیعة نسبیة، حیث أن دول العالم بدون استثناء تعانى منھا، ولكن بدرجة أو بأخرى، دولیة وذات 
وبالطبع في ظل العولمة وتحریر التجارة الخارجیة یتم تصدیر فجوة التوقعات لدول العالم 

  . (Perry, et al., 2009)الثالث، ومع ذلك تتباین الدول فیما بینھا في حجم ونوعیة ھذه الفجوة

النھیار وفشل العدید من الشركات والمنشآت، وحدوث حاالت انھیار في العدید ولقد كان 
من أسواق المال العالمیة، والسیما بالشركات التي صدر عنھا تقاریر مراجعة نظیفة، ورغم ذلك 
حدث االنھیار في السنة التالیة لتاریخ صدور تقاریر المراجعة، مما وجھ انتقادات حادة لمھنة 

ھا والوظیفة التي تؤدیھا، وتزاید التساؤل عما یفعلھ المراجعون، وتحمیلھم المراجعة ودور
مسئولیة ما أصاب مستخدمي القوائم المالیة من أضرار وخسائر جسیمة، وتم رفع العدید من 
القضایا ضد المراجعین مما كبدھم خسائر مالیة كبیرة، ونالت من سمعتھم ومكانتھم، وكذلك قللت 

  . (Hassink, et al., 2009)نة مھنة المراجعة وأھمیتھا في المجتمعھذه القضایا من مكا

وقد أبرزت الدراسات والبحوث في أدب المراجعة مما ال یدع مجاًال للشك وجود فجوة 
التوقعات في المراجعة، حیث تناول أدبیات المراجعة موضوع الفجوة وبصفة خاصة في أوائل 

أن فجوة التوقع  "(Liggio, 1974)ل المثال أكد السبعینات وحتى وقتنا الحالي، فعلى سبی
موجودة في اعتقاد الرأي العام والمشرعین والمحاكم والمحامین بأن المراجع ضامن لمقدرة 

  ".الشركة المالیة على الوفاء بجمیع التزاماتھا

وتأسیسًا على ذلك، تصبح فجوة التوقعات أحد أھم المالمح الرئیسیة لمھنة المراجعة 
، ولكن یبقى التساؤل بشأن وجودھا في مجال المراجعة الداخلیة ھو محل اھتمام بشكل عام

 أن فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة تتسع  (Burton, et al., 2020)الباحثین، حیث یرى
عندما ال تدرك اإلدارة العلیا القیمة المضافة التي تحققھا المراجعة الداخلیة، وأنھ لتقلیل ھذه 

ب أن یفھم كًال من المراجعین الداخلیین واإلدارة العلیا على السواء ما الذي یجعل الفجوة یج
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وظیفة المراجعة الداخلیة مضیفة للقیمة، وأن الفشل في الوصول إلى ھذا الفھم قد ینتج عنھ 
 ,.Christ, et alبینما یرى. اإلدراك بأن المراجعة الداخلیة تعوق تحقیق الشركة ألھدافھا

تحدید فجوة التوقعات إصر تطبیق المراجعة الداخلیة الحدیثة یتوقف إلى حد كبیر أن )  (2018
حیث یرى معھد . على أھداف المراجعة الداخلیة الحدیثة وتعریفھا والغرض من تطبیقھا

 أن ٢٠٠٩ في عام (The Institute of Internal Auditors (IIA)) المراجعین الداخلیین 
تتحول إلى نظرة أكثر شمولیة للمراجع الداخلي فھي ال تنظر فقط إلى المراجعة الداخلیة الحدیثة 

دوره في العالقة بین اإلدارة ولجنة المراجعة، حیث توسع من دوره االستشاري فضًال عن 
التوكیدي في إضافة قیمة لنظام الرقابة الداخلیة بالشركة، كما أنھا تقوم بتحدید سلطات 

مما یؤدي إلى وجود فجوة توقعات كبیرة في المراجعة ومسئولیات المراجعین الداخلیین، 
الداخلیة، وخاصة فیما یتعلق بدورھا في اكتشاف األخطاء ومنع الغش، وذلك نتیجة ارتفاع 
مستوى المھام المطلوبة من المراجع الداخلي مما یؤدي إلى صعوبة وفاء المراجع الداخلي بھا 

  . (Prawitt, et al., 2012) أحیانًا 

  فجوة التوقعات على أساس أن الفجوة ) Porter, 1993(ام، قسم وبشكل ع
، عندما تكون )المراجع الداخلي(ومقدم الخدمة ) اإلدارة(تنشأ بین طرفین ھما متلقي الخدمة 

 .Dona, 2011, P)توقعات المتلقي مبالغًا فیھا أو یكون األداء المھني غیر كاف بشكل مقبول 
  :وة التوقعات إلى مكونین أساسین ھماوبالتالي، یمكن تقسیم فج. (511
  فجوة المعقولیة (Reasonableness Gap) : الفجوة بین ما یتوقعھ المجتمع المالي أن

، ٢٠٠٢صالح، (ینجزه المراجعون وبین ما یمكن أن ینجزه المراجعون بصورة معقولة 
  ).١٢٠. ص

  فجوة األداءPerformance Gap) : (تمع المالي أن وھي الفجوة بین ما یتوقعھ المج
 , Devi & Devi)ینجزه المراجعون بدرجة معقولة وبین ما ینجزه المراجعون فعًال 

2014, P.76) ، ویتم تقسیم فجوة األداء إلي قسمین:  
  فجوة قصور أو عدم كفایة المعاییر)Deficient Standards : ( وھي الفجوة بین

ات المراجع وفقًا لمعاییر الواجبات المتوقعة بشكل معقول من المراجع وبین واجب
 ).(Adeyemi , 2011,P .155ونشرات مھنة المراجعة 

 فجوة قصور أو عدم كفایة األداءDeficient Performance)  : ( وھي الفجوة بین
واجبات المراجع الحالیة وفقا لمعاییر ونشرات مھنة المراجعة وبین األداء الفعلي 

 .(Kose, & Erdogan, 2015, P. 195) للمراجع 
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وعلى نحو آخر، یمكن للباحث تقسیم فجوة التوقعات الخاصة بالمراجعة الداخلیة بناء 
 ,Parasureعلى أساس األداء المھني، وفقًا للتقسیم الذي قامت بھ العدید من الدراسات 

zeithaml, & Berry, 1985)  ،تقسیم فجوة المراجعة الخارجیة، حیث تم ) ٢٠٠٠؛ بركات
  :تاليوذلك على النحو ال

 وھي تعبر عن االختالف بین توقعات اإلدارة وبین فكر المحاسبین : فجوة بحوث
والمراجعین، الذي یعبر عن اتجاھات الباحثین واألكادیمیین والھیئات البحثیة في 

 .المنظمات المھنیة
 وھي تعبر عن االختالف بین إدراك المنظمات المھنیة لتوقعات اإلدارة : فجوة المعاییر

 الخدمات الذي یقدمھ المراجع الداخلي، وبین ما تقوم األجھزة التابعة لھا من مستوى
 .المعنیة بإصداره من المعاییر والنشرات المھنیة

 وھي تعبر عن االختالف بین متطلبات معاییر وإرشادات المراجعة الداخلیة، : فجوة األداء
 .خليوبین التطبیق الفعلي والتفسیر العلمي لھا من قبل المراجع الدا

 وھي تعبر عن االختالف بین إدراك اإلدارة متلقیة الخدمة من المراجع : فجوة االتصال
 .الداخلي وبین توقعاتھم السابقة عن ھذه الخدمة

وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث أنھ على الرغم من ارتباط ھذا التقسیم إلى حد كبیر 
 على المراجعة الداخلیة حیث أنھا تعبر بمھنة المراجعة الخارجیة، إال أنھ یمكن أن ینطبق أیضًا

بشكل كبیر عن العالقة بین اإلدارة وما تتوقعھ من خدمات من المراجع الداخلي وما یؤدیھ من 
  .خدمات

 

في ھذا الصدد، توجد العدید من العوامل التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات في 
ت على اتساعھا، إال أن تلك األسباب لم یتم االتفاق علیھا بالدراسات المراجعة الداخلیة وساعد

السابقة، فھناك من یرجعھا إلى المراجع الداخلي، ومنھم من یرى أن البیئة المحیطة بالمراجع 
 Porter, Ogaratiaigh) الداخلي في أداء مھمتھ قد تكون سببًا رئیسیًا في وجود فجوة التوقعات

& Baskerville, 2012, P. 219)  .  ویمكن للباحث استعراض أھم مسببات فجوة التوقعات
  :في مجال المراجعة الداخلیة من خالل العرض التالي

 

ترجع مسببات فجوة التوقعات المحیطة المتعلقة بالمراجع الداخلي إلى أنھ قد ال یتمتع 
حیث أن . الكافي والكفاءة المھنیة المطلوبة ألداء مھمتھ بالمستوى المطلوب من اإلدارةبالتدریب 

الخبرة، ومستوى الشھادات المھنیة : المحددات الرئیسیة لجودة المراجع الداخلي تتمثل في كٍل من
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ل وكل ھذه العوام. الحاصل علیھا، ومستوى التدریب، والممارسة المھنیة العملیة لمھنة المراجعة
مجتمعة تؤثر بشكل كبیر على قدرة المراجع الداخلي في أداء مھمتھ، وخلق فجوة التوقعات بین 

  . (Ege, 2015)األداء الفعلي للمراجع الداخلي واألداء المتوقع من اإلدارة

وفي ھذا الصدد، قد تقوم اإلدارة باختیار المراجع الداخلي بناًء على مجموعة من 
سات العملیة التي قام بھا، وعلى أساس ھذه المؤھالت المتوافرة لدیھ الشھادات المھنیة والممار

تتوقع منھ مستوى معین من األداء، وقد ال یتفق ھذا المستوى مع ما یقدمھ المراجع الداخلي من 
أداء فعلي وحقیقي لإلدارة، وھو ما یساھم في خلق فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة 

(Chang, et al., 2019).  

من ناحیة أخرى، وجود لجنة المراجعة أمر ھام وضروري لتعزیز مھمة المراجع و
الداخلي، حیث أنھ سیقوم بتقدیم تقریره النھائي لھا، وفي حالة عدم وجود ھذه اللجنة یضعف دور 

  . (Eulerich, et al., 2019)المراجع الداخلي نتیجة عدم تحقیق شرط االستقاللیة بشكل كاف

رض السابق، یرى الباحث أن مسببات فجوة التوقعات المتعلقة وتأسیسًا على الع
بالمراجع الداخلي ترجع إلى ضعف الكفاءة المھنیة للمراجع الداخلي والمتعلقة بمستوى تدریبھ 
وتأھیلھ علمیًا وعملیًا، كما ترجع أیضًا في بعض األحیان إلى عدم وجود لجنة المراجعة الداعم 

  .الداخليالرئیسي الستقاللیة المراجع 

 

قد تساھم بیئة المراجعة الداخلیة في خلق فجوة التوقعات نتیجة عدم التحدید الواضح 
لسلطات ومسئولیات المراجع الداخلي، فاإلدارة في كثیر من األحیان ال تتفق على األمور التي 

طرة المراجع الداخلي، مما یسبب فجوة التوقعات بین مستوى األداء تدخل تحت نطاق وسی
  .(Chang, et al., 2019)المطلوب من اإلدارة ومستوى األداء الفعلي للمراجع الداخلي 

ومن ناحیة أخرى، قد یساھم ارتفاع مستوى خطر المراجعة الداخلیة في خلق فجوة 
إلى عدم قدرة المراجع الداخلي على اكتشاف التوقعات، حیث أن خطر المراجعة الداخلیة یرجع 

كما تساھم مخاطر عدم االمتثال . أخطاء الرقابة الداخلیة وتحسینھا وتفعیل مبادئ الحوكمة
للقواعد واللوائح، وعدم كفاءة وفعالیة العملیات التشغیلیة، ووجود تحریفات في القوائم المالیة، 

تمد على التقدیر الشخصي في خلق فجوة التوقعات واستخدام المراجع الداخلي الحكم المھني المع
(Raduflorae, 2012).  

وفي ھذه الحالة تخضع عملیة المراجعة الداخلیة لنموذج خطر المراجعة المتعارف علیھ 
ونتیجة لھذه المخاطر تحدث الفجوة بین . والسیما فیما یتعلق إلى حد كبیر بالمراجعة الخارجیة
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 والمستوى المتوقع منھ نتیجة االعتماد إلى حد كبیر على استخدام أداء المراجع الداخلي الفعلي
  . (Silviana, et al., 2020)الحكم الشخصي

وبناء على ذلك، یرى الباحث أن مسببات فجوة التوقعات المتعلقة ببیئة المراجعة الداخلیة 
دارة، فضًال تعتمد إلى حد كبیر على مدى اتفاق الحكم المھني للمراجع الداخلي مع توقعات اإل

  .عن عدم وجود االتفاق المسبق عن حدود سلطات ومسئولیات المراجع الداخلي

  :ومن ھذا المنطلق، تصبح أھم الخصائص والسمات التي تتمیز بھا فجوة التوقعات في

  تعبر فجوة التوقعات في مجال المراجعة عن فائض طلب أصحاب المصلحة في المشروع
  ).٨، ص٢٠٠٩نصر، (لحسابات لھم على خدمات ومسئولیات مراقب ا

  تعبر عن فائض طلب اإلدارة على وظائف وأدوار المراجعة الداخلیة، وھي النقص في
 ).٢٠١٣شحاتھ، (عرض وظائف وأدوار المراجعة لخدمة اإلدارة في المقام األول 

  ،تمثل الفرق بین ما تقوم بھ المراجعة الداخلیة في منظمات األعمال من وظائف وأدوار
 ).٢٠١٣شحاتھ، (ن ما یجب أن تقوم بھ، أو ما تتوقعھ منھا اإلدارة في ھذا الشأن وبی
  تمثل الفرق بین مسئولیات وواجبات المراجع كما یتصورھا المستخدمین، وبین مسئولیات

 ).٢٠١٦السبعة، (وواجبات المراجع كما یتصورھا المراجعون 
 لمراجع الداخلي وجودة أدائھ الفعلي تتمثل في التباین واالختالف بین واجبات ومسئولیات ا

، وتلك التي یعتقدھا IAA) (كما تحددھا المعاییر الحدیثة لمعھد المراجعین الداخلیین 
  ).٢٠١٦السبعة، (المستخدمین والجمھور عامة، وجودة فاعلیة أعمال المراجعة 

 

 ظھرت الحاجة إلى المراجعة الداخلیة في أوربا بعد األزمة العالمیة في عام 
 وفي الوالیات المتحدة وغیرھا من الدول، وذلك على أثر تعرض عدد من ھذه  1933/1929

الشركات في ھذه الدول لإلفالس وتحمیل إدارات ھذه الشركات المسئولیة لعدم وجود نظام فعال 
ا اقتضى وجود مراجعة فّعالة تضمن وجود نظم للرقابة الداخلیة مالئمة للرقابة الداخلیة، مم

  وجیدة، وھذه المراجعة ھي المراجعة الداخلیة التي تستطیع من خالل فحصھا وتتبعھا 
المستمر لجمیع أنشطة المشروع وإعالم اإلدارة بحقیقة أوضاع المشروع، وتزویدھا بالنتائج 

أي خلل، أو تحسین أي عمل یتطلبھ تنظیم المشروع والتوصیات التي تھدف إلى معالجة 
  . (Ege, 2015)كلھ

من أولى الدراسات التي لفتت األنظار إلى دور )  (KPMG, 2004وقد كانت دراسة
المراجعة الداخلیة في إدارة المخاطر، حیث ذكرت الدراسة أنھ یجب على المراجعین الداخلیین 

؛ وتحقیق فھم أفضل لتلك (Critical Risk)یوجھوا جھودھم تجاه المخاطر الحرجة : أن
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المخاطر وتقییمھا؛ وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وأنشطة إدارة المخاطر؛ وتحدید مدى تأثیر ذلك 
  .على قدرة الشركة على االستمرار والبقاء في بیئة األعمال

 من عقد لقد كان لوظیفة المراجعة الداخلیة دورًا مھمًا في كثیرًا من الشركات ابتداًء
األربعینیات في القرن العشرین وتطور ھذا الدور مع الزمن، وقد أصبحت وظیفة المراجعة 

 الداخلیة أحد اآللیات المھمة لحوكمة الشركات وخصوصًا بعد صدور قانون االنھیارات المالیة 
(SOX) الذي ینظم عملیة حوكمة الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة، ٢٠٠٢ في عام ،

ما زاد االھتمام أیضًا بوظیفة المراجعة الداخلیة نتیجة االھتمام المتزاید بالرقابة الداخلیة على ك
  .(Rezaee & Riley, 2010)عملیة إعداد التقاریر المالیة 

 The) ونظرا ألھمیة وظیفة المراجعة الداخلیة فقد تأسس معھد المراجعین الداخلیین
Institute of Internal Auditors (IIA)) في الوالیات المتحدة األمریكیة، ١٩٤١ في عام 

بغرض وضع مجموعة من المعاییر التي تحدد طبیعة ووظیفة المراجعة الداخلیة وأھدافھا، 
وفي عام . (Professional Standards)وكیفیة تحقیق ھذه األھداف، وتسمى المعاییر المھنیة 

 International Professional)ولیة  أصدر ھذا المعھد ھیكل الممارسات المھنیة الد٢٠١١
Practices Framework (IPPF)) والتي تمثل ھیكل المفاھیم الذي ینظم اإلرشادات الصادرة 

 Mandatory)الجزء األول اإلرشادات اإللزامیة: عن المجلس، ویتضمن ھذا الھیكل جزئیین
Guidance) معاییر المھنیة، أما  وتتضمن مفھوم المراجعة الداخلیة والمیثاق األخالقي وال

، ) (Strongly Recommended Guidanceالجزء الثاني فیتضمن اإلرشادات الموصي بھا 
  .(IIA, 2012)وتشمل التوصیات غیر اإللزامیة الخاصة بتطبیق عملیة المراجعة الداخلیة 

بة وتعتمد معظم اإلدارات العلیا حالیًا على وظیفة المراجعة الداخلیة في تعزیز نظم الرقا
الداخلیة لدیھا، حیث أن وظیفة المراجعة الداخلیة بمفھومھا الحدیث أصبحت تمارس أنشطتھا في 
مختلف أجزاء التنظیم دون استثناء، وتراجع كافة العملیات اإلداریة والمالیة والتشغیلیة، لذا یمكن 

وعة لتحقیق القول بأن نطاق المراجعة الداخلیة ال یقتصر على فحص وتقییم نظم الرقابة الموض
الكفایة والفعالیة في بلوغ األھداف، بل أصبح یتسع لیشمل أیضًا تقییمًا لألھداف نفسھا وما دونھا 

  .(Azeez, 2016)من خطوات 

ونجد أن المراجع الداخلي اتسعت اھتماماتھ إلى رفع توصیات إلى اإلدارة العلیا تتعلق 
ر عن فعالیة األداء الحالي، أي أن المراجع بتحسین األداء، وال تقصر ھذه االھتمامات على التقری

الداخلي في ھذه الحالة سوف یوجھ عنایة اإلدارة العلیا إلى كیفیة معالجة االنحرافات ولیس 
  ).٢٠١١سمره، (اإلشارة إلیھا فقط، مع ترك األمر لإلدارة العلیا في شأن تدبیر معالجتھا 

بیئات ثقافیة وقانونیة واقتصادیة وعالوة على ذلك، تتم أنشطة المراجعة الداخلیة في 
متباینة، ویتم تنفیذھا داخل شركات تتباین أھدافھا وأحجامھا وھیاكلھا التنظیمیة، ومن خالل 
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أشخاص مختلفین، وكل تلك الفروق واالختالفات قد تؤثر على ممارسة أنشطة المراجعة الداخلیة 
راجعة الداخلیة إلى عملیة تقویم في البیئات المختلفة، لذا فمن الضروري إخضاع معاییر الم

النونو، (وتطویر مستمرة لتسھیل وضبط عمل المراجعین الداخلیین في ظل ھذه المعاییر 
٢٠٠٩.(  

وكجزء من استجابة لألزمات المالیة العالمیة والمستجدات التي حصلت في االقتصاد 
دیھا، یتم تسھیل تحقیق العالمي، وكعالج لھا في تطویر دور المراجع الداخلي والوظائف التي یؤ

وتنفیذًا لتلك التوصیات أصدر معھد . ھذا األمر من خالل تطویر معاییر المراجعة الداخلیة
إذ أصدرت معاییر  معاییر حدیثة لمواكبة المستجدات االقتصادیة، (IIA)المراجعین الداخلیین 

  :المراجعة الحدیثة في مجموعتین وھما

 (Trail Standards) 

وھي عبارة عن مجموعة مكونة من أربعة معاییر رئیسیة صادرة من معھد المراجعین 
، والتي تتناول سمات وخصائص الشركات واألفراد الذین یؤدون أنشطة (IIA)الداخلیین 

  :(IAS, 2004)المراجعة الداخلیة فیھا، وھي كما یلى 

على عاتق القائمین بأنشطة : الغرض من المسئولیات الملقاة) ١٠٠٠(معیار رقم ) ١(
المراجعة الداخلیة، والغرض من السلطات الممنوحة لھم، ووجوب تدوینھا رسمیًا في 

  .الئحة المراجعة الداخلیة التي یتم اعتمادھا من أعلى سلطة في الشركة
بالنسبة ألنشطة المراجعة الداخلیة، والموضوعیة في : االستقاللیة) ١١٠٠(معیار رقم ) ٢(

 . األنشطة، والموضوعیة في إبداء الرأي النھائي للمراجعین الداخلیینأداء ھذه
ألنشطة المراجعة الداخلیة، وبذل : الكفاءة في أداء المراجع الداخلي) ١٢٠٠(معیار ) ٣(

 .العنایة المھنیة الالزمة في تأدیتھا

  .وخضوعھا لعملیات التقویم: جودة المراجعة الداخلیة) ١٣٠٠(معیار ) ٤(

 (Performance Standards) 

 والتي (IIA)ھي عبارة عن سبعة معاییر رئیسة صادرة من معھد المراجعین الداخلیین 
تصف أنشطة المراجعة الداخلیة، والمعاییر التي یتم من خاللھا قیاس أداء تلك األنشطة 

  : (Cordos, 2014; Institute of Risk Management, 2000)وھي

والتي تقع مسئولیة مراقبتھا على : إدارة نشاط المراجعة الداخلیة) ٢٠٠٠(ار رقم معی) ١(
مدیر قسم المراجعة الداخلیة في الشركة، وینبغي أن تتمیز ھذه اإلدارة بالكفاءة 

  .والفاعلیة لتمكین المراجعة الداخلیة من خلق قیمة إضافیة للشركة
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إذ یجب على نشاط المراجعة : خلیةطبیعة عمل المراجعة الدا) ٢١٠٠(معیار رقم ) ٢(
الداخلیة أن یقوم بالتقویم وبالمساھمة في تحسین إدارة المخاطر والرقابة والسیطرة 

  .وحوكمة الشركات
  .تخطیط مھمة العمل) ٢٢٠٠(معیار رقم ) ٣(
إذ ینبغي على المراجعین الداخلیین أن یقوموا : أداء مھمة العمل) ٢٣٠٠(معیار رقم ) ٤(

یل وتقویم وتسجیل معلومات كافیة لتحقیق أھداف المھمة التي یتولون بتحدید وتحل
  .القیام بھا

إذ ینبغي على المراجعین الداخلیین أن یقوموا : توصیل النتائج) ٢٤٠٠(معیار رقم ) ٥(
 .بإیصال نتائج عمل المراجعة في الوقت والطریقة المناسبتین

ة تقع على مدیر قسم المراجعة الداخلیة وھذه المھم: متابعة التقدم) ٢٥٠٠(معیار رقم ) ٦(
الذي ینبغي أن یكون حریصًا على أن یؤسس نظام للعمل ویتولى مسئولیة الحفاظ علیھ 

 .ومراقبتھ وتوصیل النتائج لإلدارة
بما أن تقویم وتحسین إدارة المخاطر : قبول اإلدارة للمخاطر) ٢٦٠٠(معیار رقم ) ٧(

، فینبغي على )٢١٢٠( بموجب المعیار أصبح ضمن نشاط عمل المراجع الداخلي
مدیر قسم المراجعة الداخلیة في حالة اكتشافھ مخاطر أعلى من المستوى المقبول الذي 
تسمح بھ اإلدارة أن یقوم بمحاولة تحجیم وحل ھذه المخاطر، وإذا لم یستطع الحل 

دارة ینبغي علیھ أن یقوم بمناقشة الموضوع مع اإلدارة العلیا ورفعھ إلى مجلس اإل
  .للتوصل إلى الحل المناسب

من المجموعة الثانیة یختص ) ٢١٠٠(المتفرع من المعیار رقم ) ٢١٣٠(والمعیار رقم 
بحوكمة الشركات، ویشیر إلى أنھ ینبغي أن یسھم نشاط المراجعة الداخلیة في عملیات حوكمة 

إصدارات  (الشركات بواسطة إسھامھ في تقویم وتحسین عملیة الحوكمة من خالل ما یأتي
 ):٢٠١٠المعاییر الدولیة للتدقیق، 

بحیث تكون اإلدارات مھیئة وقادرة على : التحقق من وضع القیم واألھداف وتحقیقھا  ) أ(
 .اإلفصاح عن أن نشاطاتھا وأفعالھا وقراراتھا مطابقة ألھدافھا المحددة والمتفق علیھا

 )٢٠١٢نظمي، & الجبالي : (مراقبة عملیة إنجاز األھداف من خالل  ) ب(
 على مستوى المسئولیات التي كلف العاملون القیام بھ، وتقدیم : تقویم نوعیة األداء المنفذ

 .التوصیات المناسبة لتحسین عملیات الشركة وتطویرھا
 عن طریق التدریب باقتراح الالزم منھا: رفع الكفایة اإلنتاجیة. 
 للفحص عن طریق إذ تكون األفعال والقرارات واتخاذھا قابلة : التحقق من المساءلة

 .المراجعة الداخلیة
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 عن طریق تحدید المناطق أو العملیات والبرامج : التحقق من الحفاظ على قیم الشركة
 .التي یجب مراجعتھا وتقویمھا في أثناء المراجعة

وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث أن الدور المتنامي للمراجعة الداخلیة، واالھتمام 
، وصدور المعاییر المھنیة لھا استجابة للتوقعات منھا وحًال لكثیر من بجودتھا في اآلونة األخیرة

المشاكل، ساھم في ارتفاع مستوى المطالب من المراجع الداخلي نتیجة ارتفاع وزیادة المھام 
التي یقوم بھا، ومن ثم فإن عدم قدرة المراجع الداخلي على تلبیة كل ھذه الرغبات سیؤدي إلى 

  .خلق فجوة التوقعات

على الرغم من ذلك، یمكن استخدام جودة المراجعة الداخلیة في تضییق فجوة التوقعات و
من خالل مجموعة من اآللیات المھنیة والتشریعیة، وتتمثل أھم ھذه اآللیات المھنیة في زیادة 

، (IIA)فعالیة الھیئات المھنیة الخاصة بالمراجعة الداخلیة مثل معھد المراجعین الداخلیین 
 & Miranda)روع لھ بكافة دول العالم ألجل مراعاة الفروق البیئیة بین الدول المختلفةوإنشاء ف

Lima, 2019)  . وتعمل ھذه الھیئات المھینة على تعزیز الممارسة المھنیة للمراجعة الداخلیة
من خالل وضع مجموعة من الضوابط التي تساھم في زیادة وضوح مسئولیات ومھام المراجع 

 عن تحدیدھا بشكل معقول ال یسمح بالمبالغة في أدوار المراجع الداخلي الداخلي فضًال
(Muneer, et al., 2019)  . باإلضافة إلى ذلك، تساھم الھیئات المھنیة في توعیة الشركات

العاملة في أسواق رأس المال المختلفة بالدور الحقیقي للمراجع الداخلي بما ال یسمح بارتفاع 
  . (Silviana, et al., 2020) خارج اختصاصاتھ ونطاق مسئولیاتھالمطالب منھ في ما ھو 

وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث أن الھیئات المھنیة تساھم في زیادة الوعي بمھام 
بما یساھم في تقلیل االختالف بینھم ) اإلدارة والمراجع الداخلي(المراجع الداخلي لكال الطرفین 

  .قعات إلى أدنى مستویاتھافي المطالب ومن ثم تضییق فجوة التو

أما بالنسبة لآللیات التشریعیة فھي الركن األساسي في تدعیم دور الھیئات المھنیة في 
دول العالم، بحیث تكون اإلصدارات الصادرة عن ھذه الھیئات المھنیة تكتسب صفة اإللزام 

لك تصبح اآللیات وبذ.  (Sujan, et al., 2008)للتطبیق على كٍل من اإلدارة والمراجع الداخلي
التشریعیة ھي الحكم بین اإلدارة والمراجع الداخلي للحكم على مستوى التقصیر للمراجع الداخلي 
في أداء مھمتھ، وفي نفس الوقت تعد بمثابة الضامن لإلدارة بتنفیذ كافة اإلصدارات المھنیة 

ات نتیجة التحول الصادرة عن الھیئات المھنیة المتخصصة، مما یساھم في تضییق فجوة التوقع
إلى اإللزام بدًال من ترك الحریة في تحدید المطالب من المراجعة الداخلیة بین كال الطرفین 

(Muneer, 2019).  
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وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث أن اآللیات التشریعیة ھي المكمل الرئیسي بل ھي 
 مما یساھم في تقلیل الضامن على تنفیذ اإلصدارات المتعددة عن الھیئات المھنیة المختلفة،

  .مستوى اختالف المطالب بین اإلدارة والمراجع الداخلي، وبالتالي تضییق فجوة التوقعات

 

تساھم الحوكمة في رسم العالقات بین مجلس إدارة الشركة وكافة األطراف األخرى 
 أھداف الشركة وتحدید وسائل تحقیق ھذه األھداف ذوي المصلحة، حیث یتم من خاللھا وضع

وفي ھذا الصدد، تصبح المراجعة الداخلیة ھي المحدد الرئیسي لتفعیل قواعد . ومتابعة األداء
حوكمة الشركات، ویتطلب ذلك ضرورة أن یكون ھناك رئیس تنفیذي قوي للمراجعة الداخلیة 

ى استقاللیة المراجع الداخلي، وأن یقدم یعمل بكفاءة لتحقیق حوكمة الشركات، مع التأكید عل
تقاریره مباشرة إلى لجنة المراجعة مما یدعم استقاللھ، مع ضرورة انضمام المراجعین الداخلیین 
إلى عملیات التخطیط واجتماعات اإلدارة العلیا التي تتعلق بجوانب الحوكمة، مع ضمان عمل 

 ,Bookan, 2002; Gramling)یات المھنة المراجعین الداخلیین بكفاءة ومھنیة، وقواعد أخالق
et al., 2004; Whitley, 2005; Gramling & Hermanson, 2006).  

ویقصد بالخدمات االستشاریة للمراجع الداخلي في مجال الرقابة الداخلیة وحوكمة 
الشركات وإدارة المخاطر أنھا خدمات تحقق إضافة للقیمة وتتعلق بتحسین عملیات الرقابة 

 حیث أن األنشطة (IIA,2009).ة وإدارة المخاطر والحوكمة وھو ما أكد علیھ الداخلی
مقدم الخدمة وھو المراجع الداخلي وطالب الخدمة وھو : االستشاریة لھا طرفان رئیسیان ھما

اإلدارة، ویتمثل المنتج النھائي للخدمة االستشاریة في توفیر نصیحة أو استشارة تضیف قیمة 
بینما یقصد بالخدمات التوكیدیة القیام . اخلیة والحوكمة وإدارة المخاطرلعملیات الرقابة الد

باالختیار الموضوعي لألدلة بغرض توفیر توكید مستقل لإلدارة عن الرقابة الداخلیة والحوكمة 
المراجعة المالیة؛ ومراجعة األداء؛ والمراجعة : وتنطوي خدمات التوكید على. وإدارة المخاطر

 IT ؛ ومراجعة تكنولوجیا المعلومات (Compliance Audit)عة االلتزام التشغیلیة؛ ومراج
Audit) ( ؛ ومراجعة الجودة(QA) .المسئول عن العملیة : ولألنشطة التوكیدیة طرفان وھما

وھو القائم بالتقییم وھو المراجع الداخلي، ومستخدم التقییم وھو اإلدارة، ویحدد المراجع الداخلي 
 التوكیدیة، ویتم توصیل نتیجة تكلیف التوكید في صورة تقییم أو استنتاج نطاق وطبیعة الخدمات

  ).٢٠١٣شحاتة، (أو رأى لإلدارة 

ویتمثل الدور االستشاري للمراجعة الداخلیة في مجال حوكمة الشركات في المساعدة 
على وضع نظام لدراسة المخاطر من خالل آراء وتقاریر مجلس اإلدارة ومدیري الشركة 

الحسابات، والمشاركة في وضع آلیات واضحة للمساءلة فیما یتعلق بمدى تحقیق ومراقب 
وبالتالي، یساعد ھذا الدور على . (Frederic, 2001)المستھدف من األنشطة المختلفة للشركة 
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تشجیع االلتزام بالمعاییر الدولیة والمحلیة، وتقییم السیاسة البیئیة إلدارة الشركة، وتشجیع 
شر المبادئ والقیم عبر الوظائف المختلفة أو المساھمة في وضع الخطط العاملین على ن

اإلستراتیجیة، وتوفیر معلومات حول مدى فھم القارئ لقضایا ومسئولیة المنشأة تجاه البعدین 
البیئي واالجتماعي من خالل المعلومات المفصح عنھا، وتوفیر المعلومات الكفایة والمالئمة عن 

ة لمجلس اإلدارة وللجنة المراجعة التخاذ ما یلزم من إجراءات، وتوفیر أنشطة الشركة المختلف
 ,Cattrysse)المعلومات الكافیة والمالئمة لمراقبي الحسابات بشأن مراجعة نظم اإلدارة البیئیة

2005) .  

وعالوة على ذلك، تلعب المراجعة الداخلیة دورًا حیویًا في دعم حوكمة الشركات عن 
إلدارة في التقییم الذاتي للحوكمة، وتوفیر أفكار عن أفضل الممارسات طریق مساعدة مجلس ا

حول ھیكل الرقابة الداخلیة وعملیات إدارة المخاطر لتقدیمھا للجان المراجعة، مع مراجعة 
  .(Whitley, 2005)دستور األخالقیات والسلوك الخاص بالشركة وضمان توصیلھا للعاملین 

توكیدي للمراجعة الداخلیة في مجال حوكمة الشركات وعلى جانب آخر، یتمثل الدور ال
في التأكد من مدى التوافق بین المعلومات المتداولة والخاصة بأنشطة الشركة في التقاریر 
والنشرات مع المعلومات المتداولة عن الشركة على المواقع اإللكترونیة لھا، والتأكد من إحكام 

 المعلومات المفصح عنھا مع أھداف ورؤیة عملیة اإلفصاح عن تلك األنشطة ومدى تمشي
  .(David, et al., 2007)ونشاط الشركة 

وفي حالة قیام الشركة بإعداد تقاریر عن المسئولیة االجتماعیة یجب على المراجع 
الداخلي أن یحدد مدى دقة اإلفصاح عن نتائج وأنشطة المسئولیة االجتماعیة واألداء البیئي، 

إلفصاح یحتوي على رسائل واضحة عن مدى تمشي تلك األنشطة مع وبیان ما إذا كان ھذا ا
رؤیة المنشأة والتزاماتھا، ومدى قدرتھ على فھم القضایا المعاصرة بما تحویھا من إیجابیات 

فضًال عن أن أھمیة الدور التوكیدي للمراجعة الداخلیة في مجال حوكمة الشركات . وسلبیات
لس اإلدارة وبیان مدى توجھھا نحو تحقیق األھداف، الذي یبرز في مراجعة إستراتیجیة مج

وضمان المستوى الكافي من اإلفصاح عن طریق مراجعة التقاریر المالیة السنویة وفحص 
التقاریر المرحلیة والتأكد من أنھا تغطي جمیع أنشطة الشركة، مع إضفاء الشفافیة على ھذه 

  .(David, at al., 2007)التقاریر 

 الداخلیین یمكنھم القیام بدور ھام في مجال تفعیل حوكمة الشركات من كما أن المراجعین
خالل الدور التوكیدي للمراجعة الداخلیة المتعلق بتوفیر تأكید معقول على أنشطة الحوكمة داخل 
المنشأة، وتقییم ما إذا كانت آلیات الحوكمة تعمل كما كان متوقع لھا أم ال، وتحلیل مستوى شفافیة 

 أطراف ھیكل الحوكمة، والمقارنة بالممارسات القیاسیة للحوكمة لتحدید مدى التوافق التقریر بین
مع ھذه الممارسات، مع ضرورة العمل على تحفیز التغییر وذلك لتطویر عملیات الحوكمة داخل 
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ویتطلب ذلك ضرورة وجود مراجعین داخلیین على قدر عال من الكفاءة لدیھم القدرة . المنشأة
 ,.Gramling, et al)فعیل منظومة الحوكمة وفعالیة التواصل بین أطرافھا الفنیة على ت

2004).  

وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث أن المراجعة الداخلیة الحدیثة یمكن أن یكون لھا دور 
كبیر في مجال حوكمة الشركات، وأن ھذا الدور لھ شقان أحدھما استشاري یصب في اتجاه 

كیفیة تفعیل وتشغیل آلیات الحوكمة، واآلخر توكیدي یصب في نصح وتوصیات لإلدارة بشأن 
اتجاه إصدار رأى أو التوكید على مدى شفافیة ومصداقیة التقاریر المرفوعة لإلدارة بشأن مدى 

  .االلتزام بالممارسات القیاسیة لحوكمة الشركات

 

م آلیات الحوكمة التي تساھم في تعزیز جودة عملیة المراجعة الداخلیة في كٍل تتمثل أھ
حیث أن لجنة المراجعة ھي صاحبة الدور األساسي في . من لجنة المراجعة، ومجلس اإلدارة

زیادة درجة الثقة في المعلومات الناتجة من تقریر المراجعة الداخلیة، بینما یساھم مجلس اإلدارة 
سعید، ( عملیة المراجعة الداخلیة بما یساھم في استقرار مھام المراجع الداخلي في تحدید نطاق

٢٠١٣.(  

وفي ھذا الصدد، تعتبر لجنة المراجعة أحد أھم آلیات الحوكمة التي تساعد على زیادة 
حیث أن آلیة لجنة . (Scott, 2009)درجة الثقة في المعلومات التي تفصح عنھا الشركة 

ستغناء عنھا، وذلك ألنھا تتألف من مجموعة من المدیرین المستقلین غیر المراجعة ال یمكن اال
التنفیذیین بغرض زیادة ثقة المساھمین في مصداقیة وموضوعیة المعلومات المالیة المنشورة، 
ومساعدة وتعزیز موضوعیة أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین في الوفاء بمسئولیاتھم عن 

  .(Poul, 2007)التقاریر المالیة 

وعالوة على ذلك، للجنة المراجعة دورًا بارزًا في تعزیز دور المراجعة الداخلیة وزیادة 
جودتھا من خالل التنسیق واالتصال بینھم وبین مجلس اإلدارة، والعمل على تعزیز موثوقیة 

ة وشفافیة المعلومات المالیة، فضًال عن قدرتھا على اإلشراف والتقییم النقدي ألداء المراجع
الداخلیة، وتعزیز نظام الرقابة الداخلیة، والتأكد من أن نظام الرقابة الداخلیة یعمل بالشكل 

  ).٢٠١٣سعید، (المناسب 

وبالنسبة لمجلس اإلدارة یعتبر أحد اآللیات الداخلیة الھامة لحوكمة الشركات حیث أنھ 
قیادة للشركة في التأثیر أداة ھامة لتحدید األھداف ووضع الخطط اإلستراتیجیة، وممارسة دور ال

واإلشراف على اإلدارة التنفیذیة، وكذلك إعداد وتوصیل التقاریر السنویة ألصحاب المصالح، 
ھذا فضًال عن حمایة أصول الشركة من سوء التصرف، والتأكد من كفاءة إدارة رأس المال 
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ركة، كما أن المستثمر في الشركة، وذلك من خالل صالحیاتھ الواردة بالنظام األساسي للش
مجلس اإلدارة الفعال یعمل على تقییم األداء من أجل تعظیم قیمة الشركة، وینبغي توافر 

 ,Dana & Rittenberg)االستقاللیة التامة لمجلس اإلدارة حتى یمكنھ تقییم األداء بشكل فعال
2003) .  

دارة ھو وفي إطار قیام مجلس اإلدارة بتعزیز جودة المراجعة الداخلیة یصبح مجلس اإل
األداة الفعالة لتحقیق أھداف جودة المراجعة الداخلیة، ویكون االتصال مباشر من خالل حضور 
مدیر المراجعة الداخلیة الجتماعات مجلس اإلدارة، كما یجب أن تلتزم اإلدارة التنفیذیة ومجلس 

المراجعة اإلدارة باالستجابة السریعة لتوصیات المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ خطط عمل 
  .(Ege, 2015)الداخلیة 

ودة              ز ج ى تعزی ساعد عل شركات ت ة ال ات حوكم ث أن آلی رى الباح ك، ی ى ذل سًا عل وتأسی
ین                    ة ب ا تنظیم العالق ي یمكنھ م المالمح االقتصادیة األساسیة الت المراجعة الداخلیة، وھي أحد أھ

ي   عملیة إدارة الشركة ومجلس اإلدارة والمساھمین وكافة األطراف األخر       ى ذوي المصلحة، وف
ودة           ى ج ة عل ي تعزز من الرقاب ب الت نفس الوقت قواعد حوكمة الشركات تملك العدید من الجوان

  .نظم الرقابة الداخلیة التي تساھم في زیادة فعالیة إدارة المخاطر

 

ى  (IIA) بدأت الدراسات في التنامي أعقاب اھتمام معھد المراجعین الداخلیین       بالتأكید عل
انون           ة وإصدار ق ارات المالی ي ظل حدوث االنھی داخلي ف ع ال ث أشار   (SOX)دور المراج ، حی

داخلیین    راجعین ال د الم دي       (IIA)معھ شاري وتوكی شاط است ي ن ة ھ ة الداخلی ى أن المراجع  إل
شغیلیة     ات الت سین العملی سة وتح ة للمؤس افة قیم صًا إلض صمم خصی ستقل م وعي وم وموض

ي  . (Reding, et al., 2009)ظمة للمن وبالتالي، أصبح المراجع الداخلي لھ دور بارز وحیوي ف
تحقیق أھداف العملیات التشغیلیة وتحسین فعالیة إدارة المخاطر والرقابة وعملیة الحوكمة، فضًال    
ة والمراجعین الخارجیین                ة بلجان المراجع ات الخاص سي للمعلوم ا تصبح المصدر الرئی عن أنھ

  .(Gramling, et al., 2004; Protiviti, 2007)یرین والمد

ع                  سي للمراج دور الرئی ل ال ة بتحلی سابقة المتعلق سمت الدراسات ال ق، انق ومن ھذا المنطل
بعض     رى ال ث ی ة، حی شركات المختلف ي ال داخلي ف  ;Burton, et al., 2020)ال

Archambeault, 2018)   ة د حوكم ز قواع ة لتعزی ة الداخلی ة المراجع ا  أھمی شركات، بینم ال
بعض اآلخر     رى ال ة    (Chadwick, 2019; Christ, et al., 2018)ی ة الداخلی ة المراجع  أھمی

ث          ق ثال رى فری ا ی ا، بینم ة ذاتھ ة الداخلی ودة المراجع ق ج  ;Holt & De Zoort, 2019)لتحقی
Gramling, et al., 2004)          وة ي تضییق فج رى ف ا الكب ة تكمن أھمیتھ ة الداخلی  أن المراجع

داخلي ال ع ال ین اإلدارة والمراج ات ب احثین   . توقع اب والب ین الكت ر ب ات النظ سام وجھ ًا النق ونتاج
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ي    انونیین األمریك بین الق د المحاس ار معھ ة   ) AICPA(أش د بمثاب ة تع ة الداخلی ى أن المراجع إل
ة               ة الداخلی ودة المراجع ق ج ى تحقی ساعدھا عل ي ت ة وھي الت  العین واألذن للجنة المراجعة الداخلی

  .وتعزیز الحوكمة وتضییق فجوة التوقعات
الفریق األول    ق ب ا یتعل  من   (Burton, et al., 2020; Archambeault, 2018)وفیم

ع     الدراسات والذي أشار إلى أھمیة المراجعة الداخلیة في تعزیز قواعد حوكمة الشركات، فقد أجم
دعیم       شركات، ولكن دور    ذلك الفریق على أن المراجعة الداخلیة ھي الركن األساسي لت ة ال  حوكم

ا       المراجع الداخلي في ھذه الحالة یقتصر على الشكل االستشاري والتوكیدي دون اإللزام، ومن ھن
شركات،    ة ال ز حوكم ي تعزی ة ف ة الداخلی شأن دور المراجع ا ب ا بینھ ات فیم ائج الدراس ت نت اختلف

شار  (Burton, et al., 2020)حیث وجد البعض  دور االست ع    أن تعزیز ال دي للمراج ي والتوكی
ر      بعض اآلخ د ال ا وج ة، بینم د الحوكم ق قوع ة تطبی ادة فعالی ى زی ك إل ؤدي والش داخلي ی ال

(Archambeault, 2018)        زال تم اخت ان ی ر من األحی ي كثی داخلي ف  عكس ذلك ألن المراجع ال
  .دوره على أنھ حلقة وصل أساسیة فقط بین لجنة المراجعة واإلدارة

ق  سبة للفری ا بالن انيأم ن  (Chadwick, 2019; Christ, et al., 2018) الث  م
د     ة، فق ة الداخلی ودة المراجع ز ج ي تعزی ة ف ة الداخلی ة المراجع ى أھمی ز عل ذي رك الدراسات وال
ارات         ة من المواصفات والمھ ى مجموع أجمع على أن تحقیق جودة المراجعة الداخلیة یتوقف عل

داخلي، والت  ع ال دى المراج ودة ل ة الموج یم  الفنی رة والتعل ن الخب ل م ستوى ك ي م ل ف ي تتمث
ذلك        ة، وب ة الداخلی ودة المراجع ت ج ة انتف ات الثالث ذه المقوم ت ھ ا انتف ھ إذا م دریب، وعلی والت

  .تتوقف جودة المراجعة الداخلیة على جودة المراجع الداخلي نفسھ
 (Holt & DeZoort, 2019; Gramling, et al., 2004)وفیما یتعلق بالفریق الثالث

د                  د وج وة التوقعات، فق ي تضییق فج ة ف ة الداخلی ة المراجع  من الدراسات والذي ركز على أھمی
ة عن            سم بخصائص مختلف ة تت ة الداخلی ي المراجع ھذا الفریق من الدراسات أن فجوة التوقعات ف
ة،       ة الخارجی  قرینتھا بالمراجعة الخارجیة مما یجعل السیطرة علیھا أمرًا أسھل بكثیر عن المراجع

دو         ن تب داخلي، ولك ع ال ة والمراج ة المراجع ي اإلدارة ولجن ل ف ددة تتمث ا مح ك ألن أطرافھ وذل
ة              ات المھنی ل الھیئ د الواضح من قب ي عدم التحدی صعوبة فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة ف

  .للدور الدقیق للمراجع الداخلي
ى         سابقة عل ھ     وتأسیسًا على ذلك، یرى الباحث إجماع الدراسات ال ذي یلعب دور ال ة ال أھمی

ة                د ماھی ى تحدی م تركز عل ا ل ة، إال أنھ د من االتجاھات داخل المنظم ي العدی ع الداخلي ف المراج
دي              شاري والتوكی دور االست ل ال امھم بتحلی فجوة التوقعات في المراجعة الداخلیة، فضًال عن اھتم

ة      ة النظری ن الناحی ة م د الحوكم ق قواع شأن تطبی داخلي ب ع ال ى  للمراج ز عل ة دون التركی البحت
ع االستقصاء          ى تجمی الجانب التطبیقي، وفیما یتعلق بجودة المراجعة الداخلیة فاقتصرت أیضًا عل

ة         ة الداخلی ق المراجع ة تطبی سابقة من          . بشأن بیئ ة ال وة البحثی ة الفج ث تغطی الي، یمكن للباح وبالت
ي إ         داخلي ف ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ل ال شركات    خالل تحلی ة ال طار قواعد حوكم
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ة      ي البیئ وأثرھا على جودة المراجعة الداخلیة وتضییق فجوة التوقعات باستخدام المقاییس الكمیة ف
  .المصریة

 

ة           ة الداخلی ة ضبط مخاطر المراجع ادة فعالی یساھم تطبیق قواعد حوكمة الشركات في زی
ا ی اول   مم شریعات تح ارة ت ة عب د الحوكم ن قواع ة، ولك ة الداخلی ودة المراجع ادة ج ى زی ؤدي إل

ة        ر أھمی ا یثی داخلي، مم زام ال ًا دون االلت شركات ظاھری ا ال زم بھ د تلت ة، وق ة الرقاب سین عملی تح
ة             ة الداخلی ة المراجع ودة وظیف التساؤل بمدى االلتزام الفعلي بتلك القواعد، وتأثیره على تحسین ج

شركة ف  ث    . (Burton, et al., 2020; Archambeault, 2018)ي ال الي، یمكن للباح وبالت
  :صیاغة الفرض اإلحصائي األول للدراسة على الشكل العدم التالي

ة           " ودة المراجع ى ج شركات عل ة ال ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة لتطبیق قواعد حوكم
  ".الداخلیة

ي      ة ف ة الداخلی ور أدوار المراجع ع تط ى      وم ت تطلعات اإلدارة إل  العصر الحدیث، ارتفع
د     ق قواع ات تطبی شأن متطلب داخلي ب ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ن ال د م ود مزی وج
دور      بح ال م أص ن ث ة، وم ة الداخلی ودة المراجع ز ج ي تعزی ساھم ف ا ی شركات مم ة ال حوكم

ودة     االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي معدًال قویًا في تأثیر قو   ى ج شركات عل ة ال اعد حوكم
ة   ة الداخلی ث    . (Chadwick, 2019; Christ, et al., 2018)المراجع الي، یمكن للباح وبالت

  :صیاغة الفرض اإلحصائي الثاني للدراسة على الشكل العدم التالي
ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي في دعم    "
  ".عد حوكمة الشركات وتحقیق جودة المراجعة الداخلیةتطبیق قوا

داخلي             ع ال ي للمراج ین األداء الفعل این ب وة التوقعات عن التب ر فج وعلى صعید آخر، تعب
ھ               وة التوقعات، أم أن ة تضییق فج ة الداخلی ودة المراجع اع ج ي ارتف واألداء المتوقع منھ، فھل یعن

ة      لیس من الضروري أن یكون ارتفاع الجودة دلی  ة الداخلی ات للمراجع وة التوقع ًال على تضیق فج
(Holt & DeZoort, 2019; Gramling, et al., 2004) .     ث صیاغة الي، یمكن للباح وبالت

  :الفرض اإلحصائي الثالث للدراسة على الشكل العدم التالي
وة             " ى تضییق فج ة عل ة الداخلی ودة المراجع اع ج ة إحصائیة الرتف أثیر ذو دالل ال یوجد ت

  ".وقعات للمراجعة الداخلیةالت
 ;Gramling & Hermanson, 2006 باإلضافة إلى ذلك، ذھبت العدید من الدراسات 

Whitley, 2005; Gramling, et al., 2004)      ي ة الت سبل والوسائل المختلف  في البحث عن ال
ات       وة التوقع ا تضییق فج ق آخر      . یمكن من خاللھ  ,.Silviana, et al)فضًال عن ذھاب فری

2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 
2010; Hanifa & Hudaib, 2007)    ة ودة المراجع ز ج  من الدراسات للبحث عن وسائل تعزی
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ة  ة            . الداخلی ات المراجع وة توقع ة ھي وسیلة مناسبة لتضییق فج ى أن الحوكم ان عل ق الفریق واتف
ة الداخلیة، وأیضًا وسیلة منا    رًا      . سبة لزیادة جودة المراجعة الداخلی ة متغی م، تصبح الحوكم ومن ث

ة               ات المراجع وة توقع ة وفج ة الداخلی ودة المراجع ین ج ة ب دیل العالق سمح بتع ا ی ة م لھ من األھمی
  . الداخلیة

  :وبالتالي، یمكن للباحث صیاغة الفرض اإلحصائي الرابع للدراسة على الشكل العدم التالي
ر ذو داللة إحصائیة للدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات على العالقة ال یوجد تأثی"

  ".بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات
 

یمكن للباحث عرض جوانب الدراسة التطبیقیة، من خالل توضیح آلیة قیاس متغیرات 
ینة الدراسة، وأھم نتائج الدراسة، الدراسة، ونموذج اختبار الفروض اإلحصائیة، ومجتمع وع

  :على النحو التالي
 

 

   

یتمثل المتغیر المستقل محل االھتمام بالدراسة في قواعد الحوكمة بالبیئة المصریة، 
شركات الصادر عن مركز المدیرین وخصوصًا بعد إصدار الدلیل المصري لحوكمة ال

ویمكن . ٢٠١٦ یولیو ٢٦بتاریخ ) اإلصدار الثالث(المصریین بالھیئة العامة للرقابة المالیة 
للباحث قیاس ھذا المتغیر من خالل تحدید أھم متغیرات الحوكمة الخاصة بلجنة المراجعة 

 ,.Silviana, et al) فیما یليباعتبارھا أھم المتغیرات وثیقة الصلة بالمراجعة الداخلیة وتتمثل
2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 

2010; Hanifa & Hudaib, 2007):  
  متغیرات لجنة المراجعة

   حجم لجنة المراجعة-
   استقالل لجنة المراجعة-
   عدد اجتماعات لجنة المراجعة-

   

یعتبر الدور االستشاري والتوكیدي أحد المتطلبات الحدیثة التي ظھرت مع تطور 
الدراسات الحدیثة، ولیست كل الشركات تطلب من المراجع الداخلي عمل ذلك الدور، فمنھم من 
یطلب ذلك ومنھم ال یطلب ذلك، ومن ثم یمكن للباحث قیاس ھذا المتغیر من خالل متغیر ثنائي 

  .فیما عدا ذلك) صفر(في حالة وجود ذلك الدور والقیمة ) ١(لقیمة یأخذ القیمة ا
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جودة المرجعة الداخلیة متغیر یختلف موقعھ باختالف فروض الدراسة، حیث یظھر مرة 
كن قیاسھ باستخدام المعاییر الثالثة التي تابع في الفرض األول، ومستقل في الفرض الثاني، ویم

أما بالنسبة . الخبرة، والشھادات المھنیة، مستوى التدریب:  وھي(Ege, 2015)وضعتھا دراسة 
للخبرة فیمكن قیاسھا بحساب متوسط عدد سنوات الخبرة في مجال المراجعة الداخلیة، أما 

داخلیین الحاصلین على الشھادات الشھادات المھنیة فیمكن قیاسھا بنسبة عدد المراجعین ال
. المھنیة، أما بالنسبة للتدریب فھو متوسط عدد ساعات التدریب للمراجعین الداخلیین خالل العام

في حالة المشاھدة التي تتخطى قیمة المتوسط ) ١(ثم یتم بعد ذلك، إعداد متغیر وھمي یأخذ القیمة 
  .فیما عدا ذلك) صفر(لعدد المشاھدات والقیمة 

   

یتمثل المتغیر التابع للدراسة في فجوة التوقعات، ویمكن قیاسھا باستخدام نموذج 
(Porter, 1993) حیث حدد فجوة التوقعات في مجموعة من النقاط التي تعبر عن األداء ،

المتوقع، وكلما توافق األداء الفعلي مع ھذه النقاط كلما ضاقت فجوة التوقعات، وھو بذلك یشبھ 
  ).بالبحث) أ(یوجد تفصیل كامل للمؤشر بالملحق (حد كبیر مؤشر اإلفصاح إلى 

  :المتغیرات الحاكمة للعالقة بین متغیرات الدراسة) رابعًا(
یمكن للباحث حصر أھم المتغیرات الحاكمة المشتركة بین المتغیرات الثالثة الالزمة 

 ,Silviana, et al., 2020; Eulerich)لقیاس المتغیر التابع في متغیرین أساسیین تتمثل في 
et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & 

Hudaib, 2007):  
  التفسیر  الرمز  المتغیر

نسبة القیمة السوقیة إلى 
  الدفتریة

MTB  
) عدد األسھم* قیمة السھم السوقیة (القیمة السوقیة للشركة 

  .لدفتریة لألصولمقسومًا على إجمالي القیمة ا

  .وھي نسبة التغیر في المبیعات GROW  معدل النمو

  VAR  القیمة المعرضة للخطر
 –العائد المرجح المتوقع للسھم= [ القیمة المعرضة للخطر 

االنحراف المعیاري *  للعسر المالي للشركة Z-Scoreمؤشر (
  .قیمة السھم السوقیة)] * لعوائد سھم الشركة خالل العام

التشتت لعوائد مستوى 
  األسھم

Volat 
یتمثل التشتت لعائد السھم في االنحراف المعیاري لعوائد األسھم 

  .خالل العام الواحد للشركة في الفترة محل الدراسة
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نظرًا النقسام فروض الدراسة بانقسام المتغیرات المستقلة المستخدمة في التحلیل مع 
تغیر التابع، فضًال عن اختبار العالقة التفاعلیة بین المتغیرات المستقلة للدراسة وأثرھا على الم

فجوة التوقعات، فان الباحث سیقوم بتقسیم نموذج اختبار الفروض اإلحصائیة للدراسة بانقسام 
  :الفروض على النحو التالي

 

حلیل العالقة بین قواعد حوكمة الشركات كمتغیر مستقل یھدف الفرض األول إلى ت
وبالتالي یمكن للباحث صیاغة نموذج اختبار الفرض . وجودة المراجعة الداخلیة كمتغیر تابع

 ,.Silviana, et al., 2020; Eulerich, et al)اإلحصائي األول للدراسة على النحو التالي 
2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib, 

2007):  

IAQ = β0 + β1 AC.Size + β2 AC.Ind + β3 AC.Meet + β4 Controls + ε. 

  :حیث أن 
IAQ = في حالة المشاھدة التي تتخطى قیمة المتوسط ) ١(متغیر وھمي یأخذ القیمة

  فیما عدا ذلك؛) صفر(لمحاور جودة المراجعة الداخلیة الثالثة والقیمة 

AC.Size = حجم لجنة المراجعة؛  

AC.Ind = استقالل لجنة المراجعة؛  

AC.Meet = عدد اجتماعات لجنة المراجعة؛  

Controls = المتغیرات الحاكمة للنموذج؛  

 

یھدف الفرض الثاني إلى تحلیل العالقة بین الدور المعدل للدور االستشاري والتوكیدي 
. الداخلي وقواعد حوكمة الشركات كمتغیر مستقل وجودة المراجعة الداخلیة كمتغیر تابعللمراجع 

وبالتالي یمكن للباحث صیاغة نموذج اختبار الفرض اإلحصائي الثاني للدراسة على النحو 
 Silviana, et al., 2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et)التالي

al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib, 2007):  

IAQ = β0 + β1 AC.Size + β2 AC.Ind + β3 AC.Meet + β4 CCrole + β5 
CCrole*AC.Size + β6 CCrole*AC.Ind + β7 CCrole*AC.Meet 
+ β8 Controls + ε 
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  :حیث أن 
CCrole =  في حالة وجود دور استشاري وتوكیدي ) ١(متغیر ثنائي القیمة یأخذ القیمة

  .قد تم تعریف بقیة متغیرات النموذج فیما سبق فیما عدا ذلك؛) صفر(اجع الداخلي والقیمة للمر

 

ستقل       ر م ة كمتغی ة الداخلی ودة المراجع ین ج ة ب ل العالق ى تحلی ث إل رض الثال یھدف الف
ابع  ر ت ة كمتغی ة الداخلی ات المراجع وة توقع ن للب. وفج الي یمك ار وبالت وذج اختب یاغة نم ث ص اح

الي   Silviana, et al., 2020; Eulerich, et)الفرض اإلحصائي الثالث للدراسة على النحو الت
al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & 

Hudaib, 2007):  

AEG = β0 + β1 EXP_IND + β2 CERT_IND + β3 TRAIN_IND + β4 
Controls + ε. 

  :حیث أن 
AEG  = ھي نسبة توافق األداء الفعلي للمراجع الداخلي مع مؤشر نموذجPorter, 

  ؛1993

EXP_IND  =  في حالة المشاھدة التي تتخطى قیمة ) ١(متغیر وھمي یأخذ القیمة
  فیما عدا ذلك؛) صفر(المتوسط لعدد سنوات الخبرة بالعینة والقیمة 

CERT_IND  = في حالة المشاھدة التي تتخطى قیمة ) ١(مة متغیر وھمي یأخذ القی
فیما عدا ) صفر(المتوسط لعدد شھادات المراجعة الداخلیة بالعینة والقیمة 

  ذلك؛

TRAIN_IND  =  في حالة المشاھدة التي تتخطى قیمة ) ١(متغیر وھمي یأخذ القیمة
فیما عدا ) صفر(المتوسط لعدد ساعات التدریب خالل العام بالعینة والقیمة 

  ذلك؛

 

یھدف الفرض الرابع إلى اختبار أثر العالقة التفاعلیة لقواعد حوكمة الشركات مع جودة 
وبالتالي . المراجعة الداخلیة كمتغیر مستقل على فجوة توقعات المراجعة الداخلیة كمتغیر تابع

رابع للدراسة على النحو یمكن للباحث صیاغة نموذج اختبار الفرض اإلحصائي ال
 Silviana, et al., 2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et)التالي

al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib, 2007):  
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AEG = β0 + β1 AC.Size + β2 AC.Ind + β3 AC.Meet + β4 EXP_IND + 
β5 CERT_IND + β6 TRAIN_IND +  β7 AC.Size*EXP_IND + 
β8 AC.Ind* EXP_IND + β9 AC.Meet*EXP_IND + β10 
AC.Size*CERT_IND + β11 AC.Ind*CERT_IND + β12 
AC.Meet*CERT_IND + β13 AC.Size*TRAIN_IND + β14 
AC.Ind*TRAIN_IND + β15 AC.Meet* TRAIN_IND + β16 
Controls + ε. 

  .ققد تم تعریف كافة متغیرات النموذج فیما سب: حیث أن 

 

یتمثل مجتمع الدراسة في كافة الشركات المقیدة في سوق األوراق المالیة المصري، 
ولكن العینة في الدراسة الحالیة ترتبط بشكل كبیر بالبیانات الداخلیة للشركات، ومن ثم احتاجت 

تلك الشركات، ولكن في النھایة عملیة تجمیع البیانات إلى إرسال مجموعة االستبانات إلكترونیًا ل
لم تقم كافة الشركات التي قام الباحث بمراسالتھا إلكترونیًا باإلجابة، وإنما جاء الرد من عدد 

  .فقط، والتي تعد بمثابة العینة النھائیة للدراسة) مشاھدة(شركة ) ٤٣(

 

إلحصاءات الوصفیة، ونتائج یمكن للباحث عرض نتائج الدراسة التطبیقیة من خالل ا
  :اختبارات الفروض اإلحصائیة، وذلك على النحو التالي

 

اإلحصاءات الوصفیة تعبر عن مجموعة من الطرق المستخدمة لوصف الخصائص 
الرئیسیة لمجموعة من البیانات كمیًا، حیث تھدف إلى عرض ملخص لطبیعة مفردات عینة 

یمھا، بھدف التعرف على طبیعة عینة البحث التي تم دراستھا واختبارھا وكیفیة الدراسة وتنظ
توزیعھا والحكم على مدى قابلیة نتائج ھذه الدراسة للمقارنة مع الدراسات األخرى، وتتمثل أھم 

  .ھذه اإلحصاءات الوصفیة في كًال من مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت

أما الوسط .  المركزیة في كًال من الوسط الحسابي والوسیطوتتمثل أھم مقاییس النزعة
الحسابي فھو متوسط قیمة المشاھدات بالعینة، بینما الوسیط ھو القیمة المركزیة لمجموعة 

  .البیانات عند ترتیبھا تصاعدیًا أو تنازلیًا

لى بینما تتمثل أھم مقاییس التشتت في االنحراف المعیاري حیث یعتمد على استدالالتھ ع
وبالتالي، . وبالتحدید على انحرافات المشاھدات عن وسطھا الحسابي. جمیع قیم بیانات العینة
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یمكن للباحث عرض اإلحصاءات الوصفیة لكافة المشاھدات بعینة الدراسة من خالل الجدول 
  :الخاص باإلحصاءات الوصفیة على النحو التالي

  اإلحصاءات الوصفیة) ١-٨(جدول رقم 

Variables N Mean Std. 
Deviation Minimum Maximum 

IAQ 43 0.605 0.495 0.000 1.000 
AEG 43 0.372 0.489 0.000 1.000 

AC.Size 43 4.140 1.207 2.000 6.000 
AC.Ind 43 0.628 0.489 0.000 1.000 

AC.Meet 43 6.860 3.441 4.000 15.000 
CCrole 43 0.628 0.489 0.000 1.000 

Ccrole*AC.Size 43 2.977 2.445 0.000 6.000 
Ccrole*AC.Ind 43 0.581 0.499 0.000 1.000 

Ccrole*AC.Meet 43 5.047 4.715 0.000 15.000 
EXP_IND 43 0.512 0.506 0.000 1.000 

CERT_IND 43 0.558 0.502 0.000 1.000 
TRAIN_IND 43 0.628 0.489 0.000 1.000 

AC.Size*EXP_IND 43 2.302 2.416 0.000 6.000 
AC.Size*CERT_IND 43 2.442 2.343 0.000 6.000 
AC.Size*TRAIN_IND 43 2.860 2.416 0.000 6.000 

AC.Ind*EXP_IND 43 0.419 0.499 0.000 1.000 
AC.Ind*CERT_IND 43 0.442 0.502 0.000 1.000 
AC.Ind*TRAIN_IND 43 0.512 0.506 0.000 1.000 
AC.Meet*EXP_IND 43 4.000 4.695 0.000 15.000 

AC.Meet*CERT_IND 43 3.977 4.240 0.000 15.000 
AC.Meet*TRAIN_IND 43 5.023 4.901 0.000 15.000 

MTB 43 1.561 1.224 0.313 5.748 
GROW 43 0.360 1.340 -0.893 7.919 
VAR 43 14.538 34.038 2.440 210.300 
Volat 43 39.597 10.081 28.560 78.800 
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الخاص باإلحصاءات الوصفیة مجموعة من ) ١- ٨(یتبین للباحث من خالل الجدول رقم 
  :المالحظات المھمة الالزم توضیحھا فیما یلي

، وھي % ٦٠٫٥ الخاص بجودة المراجعة الداخلیة IAQ یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )أوًال(
تتمتع بارتفاع مستوى تأھیل نسبة مرتفعة نسبیًا، تشیر إلى أن العینة المدرجة بالدراسة 

 See: Silviana, et)المراجعین الداخلیین، وھي نسبة تقترب من نظائرھا بدراسات 
al., 2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015) ٤٨٫٢ حیث تبلغ% ،

  .على التوالي% ٥٣٫١، %٥٥٫٧

وھو نسبة % ٣٧٫٢ الخاص بفجوة التوقعات AEG یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )ثانیًا( 
تشیر إلى انخفاض فجوة التوقعات، وھو أمر منطقي یتفق مع ارتفاع درجة تأھیل 

، وغالبًا ما تتفق ھذه %٦٠٫٥المراجعین الداخلیین الموجودین بالعینة، حیث تبلغ 
 ;See: Czerney, et al., 2014; Dennis, 2010)النسبة مع نظائرھا بدراسات 

Hanifa & Hudaib, 2007)على % ٣١٫٥، %٣٥٫٠٦، %٣٠٫١٨ ، حیث تبلغ
  .التوالي

 الخاص بالدور االستشاري والتوكیدي للمراجع CCrole یبلغ الوسط الحسابي للمتغیر )ثالثًا(
، وھي نسبة مرتفعة أیضًا، ویرجع ارتفاع النسبة إلى ارتفاع %٦٢٫٨الداخلي نسبة 

، وذلك یعني %٦٠٫٥جودة المراجعین الداخلیین الموجودین بعینة الدراسة حیث تبلغ 
أن غالبیة المراجعین الداخلیین بالعینة یقدمون الخدمات االستشاریة والتوكیدیة الداعمة 

 & Gramling)لقواعد حوكمة الشركات، وتتفق ھذه النسبة مع نظائرھا بدراسات 
Hermanson, 2006; Whitley, 2005; Gramling, et al., 2004) حیث تبلغ 

  .التواليعلى % ٦٠٫٢٥، %٥٧٫٧، %٦٨٫٣

 الخاصة EXP_IND, CERT_IND, TRAIN_INDفیما یتعلق بالمتغیرات ) رابعًا(
بخبرة وشھادات وتدریب المراجع الداخلي على التوالي، فمتوسطات كل منھا تبلغ 

 (Ege, 2015)، وھي تقترب من نظیرتھا بدراسة %٦٢٫٨، %٥٥٫٨، %٥١٫٢
  .على التوالي% ٦٠٫٩، %٥٦٫٧، %٤٨٫٣حیت تبلغ 

ًا على العرض السابق لبعض نتائج اإلحصاءات الوصفیة المتعلقة بالمتغیرات تأسیس
محل االھتمام بالدراسة، یتضح لدى الباحث أن نتائج الدراسة الحالیة قابلة للمقارنة بنتائج 

  .الدراسات األخرى السابقة وذات الصلة بموضوع الدراسة
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على ) كمتغیر مستقل(الفرض األول بتحلیل أثر تطبیق قواعد حوكمة الشركات یتنبأ 
وبالتالي، لتحلیل ھذه العالقة قام الباحث بتشغیل نموذج ). كمتغیر تابع(جودة المراجعة الداخلیة 

الختبار الفرض اإلحصائي األول للدراسة، واعتمادًا على تحدید طبیعة ) ١(اختبار الفرض رقم 
الل مستوى معنویة العالقة واتجاھات وقیم معامالت المتغیرات المدرجة بنموذج العالقة من خ

على النحو ) ٢- ٨(تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم ) ١(اختبار الفرض رقم 
  :التالي

  نتائج اختبارات الفرض اإلحصائي األول): ٢-٨(جدول رقم 

Variable Estimate t-stat. Sig. 

Cons. -0.833 -2.776 0.009 

AC. Size 0.221 3.274 0.002 

AC. Ind 0.764 9.968 0.000 

AC. Meet -0.034 -1.655 0.107 

MTB 0.011 0.628 0.534 

GROW -0.004 -0.224 0.824 

VAR 0.000 -0.299 0.767 

Volat 0.007 1.134 0.265 

Industry Dummies Included 

Year Dummies Included 

N 43 

Adj.R2  72.30% 

VIF (Max) 8.10 

م         ة بالجدول رق ائج المعروض القوة    ) ٢-٨(یتبین للباحث من خالل النت سبي ب اع الن االرتف
غ    ث تبل وذج حی سیریة للنم ودة     %٧٢٫٣التف ستقلة الموج رات الم ى أن المتغی شیر إل ا ی و م ، وھ

م      صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب این ا   ) ١(بنم سیر التب ا تف ة یمكنھ ودة   للدراس ي ج ي ف لكل
سبة   ة بن ة الداخلی ات      %٧٢٫٣المراجع ن الدراس د م ره بالعدی ع نظی ق م ا یتف و م  :See)، وھ
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Gramling & Hermanson, 2006; Whitley, 2005; Gramling, et al., 2004) 
م     . على التوالي% ٧٥٫١، %٦٥٫٧، %٦٨٫٥حیث یبلغ   ار الفرض رق وذج اختب وبالتالي، فان نم

  .القة بكفاءة بین المتغیرات الداخلة فیھیمكنھ تفسیر الع) ١(

م    صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب ة بنم امالت المدرج ة المع ى معنوی النظر إل ) ١(وب
ة     AC. Size, AC. Indیتبین للباحث معنویة المتغیرات المستقلة  ا یحمل إشارة موجب ، وكالھم

أي . دة المراجعة الداخلیةوھو ما یشیر إلى وجود عالقة طردیة بین قواعد حوكمة الشركات وجو    
ودة           أن،   ستوى ج اع م ى ارتف شركات سیؤدي إل ة ال ق قواعد حوكم زام بتطبی ارتفاع مستوى االلت

ات       ن الدراس د م ائج العدی ع نت ق م ا یتف و م ة، وھ ة الداخلی  & See: Gramling)المراجع
Hermanson, 2006; Whitley, 2005; Gramling, et al., 2004) .  ذكر أن  والجدیر بال

ي   االزدواج الخط ق ب شاكل تتعل ھ أي م م یواج ث ل صى (Multicollinearity)الباح ث أن أق  حی
  .(VIF = 8.10) تبلغ (Variance Inflation Factor)قیمة لمعامل تضخم التباین 

ودة          ابع الخاص بج ر الت ى المتغی األثر عل ؤ ب وذج التنب اء نم ك، یمكن بن ى ذل سًا عل وتأسی
ة  المراجعة الداخلیة من خالل   معرفة المتغیر المستقل قواعد حوكمة الشركات والمتغیرات الحاكم

  :األخرى من خالل النموذج التالي

IAQ = -0.833 + 0.221 AC.Size + 0.764 AC.Ind - 0.034 AC.Meet + 
0.011 MTB - 0.004 GROW + 0.000 VAR + 0.007 Volat + ε. 

رض     ض الف ث رف ن للباح ائج، یمك ك النت ى تل سًا عل ول  وتأسی ة وقب دم األول للدراس  الع
  :الفرض البدیل على النحو التالي

  ".یوجد تأثیر طردي معنوي لقواعد حوكمة الشركات على جودة المراجعة الداخلیة  "
  

ي دعم              داخلي ف ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ر ال ل أث اني بتحلی یتنبأ الفرض الث
ة    ) كمتغیر مستقل (وتطبیق قواعد حوكمة الشركات      ة الداخلی ودة المراجع ابع  (على ج ر ت ). كمتغی

م     ار الفرض   ) ٢(وبالتالي، لتحلیل ھذه العالقة قام الباحث بتشغیل نموذج اختبار الفرض رق الختب
ة العال        ستوى معنوی ة  اإلحصائي الثاني للدراسة، واعتمادًا على تحدید طبیعة العالقة من خالل م ق

م           ار الفرض رق وذج اختب ة بنم رات المدرج ى    ) ٢(واتجاھات وقیم معامالت المتغی م التوصل إل ت
  :على النحو التالي) ٣-٨(النتائج المعروضة بالجدول رقم 
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  نتائج اختبارات الفرض اإلحصائي الثاني): ٣-٨(جدول رقم 
Variable Estimate t-stat. Sig. 

Cons. -0.701 -2.892 0.000 
AC. Size 0.185 6.668 0.000 
AC. Ind -0.025 -1.523 0.138 

AC. Meet 0.043 5.099 0.000 
CC.Role 0.748 2.853 0.000 

CC.Role*AC. Size 0.187 6.295 0.000 
CC.Role*AC. Ind 1.033 5.734 0.000 

CC.Role*AC. Meet 0.044 5.191 0.000 
MTB -0.001 -0.413 0.683 

GROW 0.001 0.383 0.704 
VAR 0.001 4.653 0.000 
Volat -0.001 -1.588 0.122 

Industry Dummies Included 
Year Dummies Included 

N 43 
Adj.R2 81.60% 

VIF (Max) 4.20 

م         ة بالجدول رق ائج المعروض القوة    ) ٣-٨(یتبین للباحث من خالل النت سبي ب اع الن االرتف
غ    ث تبل وذج حی سیریة للنم ودة     %٨١٫٦التف ستقلة الموج رات الم ى أن المتغی شیر إل ا ی و م ، وھ

م      صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب ودة       ) ٢(بنم ي ج ي ف این الكل سیر التب ا تف ة یمكنھ للدراس
سبة   ة بن ة الداخلی ات      %٨١٫٦المراجع ن الدراس د م ره بالعدی ع نظی ق م ا یتف و م  :See)، وھ

Gramling & Hermanson, 2006; Whitley, 2005; Gramling, et al., 2004) 
م     . على التوالي% ٨٠٫٥، %٧٢٫٨، %٧٧٫٤حیث یبلغ   ار الفرض رق وذج اختب وبالتالي، فان نم

  .یمكنھ تفسیر العالقة بكفاءة بین المتغیرات الداخلة فیھ) ٢(

م    صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب ة بنم امالت المدرج ة المع ى معنوی النظر إل ) ٢(وب
ر ة المتغی ث معنوی ین للباح ستقلة یتب  ,AC. Size, AC. Meet, CC.Role)ات الم

CC.Role*AC. Ind, CC.Role*AC. Size, CC.Role*AC. Meet)   ا ، وتحمل جمیعھ
دور        شركات وال ة ال د حوكم ین قواع ة ب ة طردی ود عالق ى وج شیر إل ا ی و م ة، وھ ارة موجب إش
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ة   ) كمتغیرات مستقلة (االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي      ودة المراجع ة  وج ر  (الداخلی كمتغی
ة بحجم          ). تابع شركات الخاص ة ال فضًال عن وجود عالقة طردیة بین الدور المعدل لقواعد حوكم

  .واجتماعات لجنة المراجعة على العالقة بین قواعد الحوكمة وجودة المراجعة الداخلیة

ع           دي للمراج شاري والتوكی دور االست ة وال د الحوكم  أي أن، ارتفاع مستوى تطبیق قواع
ة      ا ة الداخلی ودة المراجع ة     . لداخلي بشأن الحوكمة سیؤدي إلى ارتفاع ج ة التفاعلی ؤدي العالق ا ت كم

ة   د الحوكم ین قواع ة   (ب ان المراجع ات لج م واجتماع ص حج ا یخ شاري  ) فیم دور االست وال
ر حجم              ى أن كب ك إل شیر ذل ة، وی ة الداخلی ودة المراجع اع ج والتوكیدي للمراجع الداخلي إلى ارتف

ا أن              لجنة الم  داخلي، كم ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ة ال ة مھم راجعة سیزید من فعالی
ة     ضاء اللجن ین أع ق ب ستوى التواف اع م ى ارتف یؤدي إل ة س ان المراجع ات لج ادة عدد اجتماع زی

د    . وزیادة فعالیة الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي أیضاً      ائج العدی ع نت وھو ما یتفق م
ن الدر  ات  م  ;See: Gramling & Hermanson, 2006; Whitley, 2005)اس

Gramling, et al., 2004) .      االزدواج ق ب شاكل تتعل ھ أي م م یواج والجدیر بالذكر أن الباحث ل
ي  این  (Multicollinearity)الخط ضخم التب ل ت ة لمعام صى قیم ث أن أق  Variance) حی

Inflation Factor) تبلغ (VIF = 4.20).  

ساً  ودة        وتأسی ابع الخاص بج ر الت ى المتغی األثر عل ؤ ب وذج التنب اء نم ك، یمكن بن ى ذل  عل
شركات         ة ال ین قواعد حوكم اعلي ب المراجعة الداخلیة من خالل معرفة المتغیر المستقل الدور التف
ة األخرى من خالل           رات الحاكم والدور االستشاري والتوكیدي لجودة المراجعة الداخلیة والمتغی

  :يالنموذج التال

IAQ = -0.701 + 0.185 AC.Size - 0.025 AC.Ind + 0.043 AC.Meet + 
0.748 CCrole + 0.187 CCrole*AC.Size + 1.033 
CCrole*AC.Ind + 0.044 CCrole*AC.Meet - 0.001 MTB + 
0.001 GROW + 0.001 VAR - 0.001 Volat + ε 

دم ا    رض الع ض الف ث رف ن للباح ائج، یمك ك النت ى تل سًا عل ول  وتأسی ة وقب اني للدراس لث
  :الفرض البدیل على النحو التالي

یوجد تأثیر طردي معنوي للدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي في دعم "
  ".تطبیق قواعد حوكمة الشركات على جودة المراجعة الداخلیة

  

على فجوة ) كمتغیر مستقل( المراجعة الداخلیة یتنبأ الفرض الثالث بتحلیل أثر جودة
وبالتالي، لتحلیل ھذه العالقة قام الباحث بتشغیل نموذج اختبار الفرض ). كمتغیر تابع(التوقعات 
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الختبار الفرض اإلحصائي الثالث للدراسة، واعتمادًا على تحدید طبیعة العالقة من ) ٣(رقم 
 معامالت المتغیرات المدرجة بنموذج اختبار خالل مستوى معنویة العالقة واتجاھات وقیم

  :على النحو التالي) ٤-٨(، تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم )٣(الفرض رقم 

  نتائج اختبارات الفرض اإلحصائي الثالث): ٤-٨(جدول رقم 
Variable Estimate t-stat. Sig. 

Cons. -0.496 -1.045 0.303 

EXP_IND -0.162 -0.964 0.342 

CERT_IND 0.487 3.344 0.002 

TRAIN_IND 0.453 2.393 0.022 

MTB -0.001 -0.024 0.981 

GROW -0.039 -0.814 0.421 

VAR -0.001 -0.436 0.666 

Volat 0.011 0.961 0.343 

Industry Dummies Included 

Year Dummies Included 

N 43 

Adj.R2 45.00% 

VIF (Max) 3.60 

االرتفاع النسبي بالقوة ) ٤-٨(ین للباحث من خالل النتائج المعروضة بالجدول رقم یتب
، وھو ما یشیر إلى أن المتغیرات المستقلة الموجودة بنموذج %٤٥التفسیریة للنموذج حیث تبلغ 

للدراسة یمكنھا تفسیر التباین الكلي في فجوة التوقعات بنسبة ) ٣(اختبار الفرض اإلحصائي رقم 
 ;See: Czerney, et al., 2014)ھو ما یتفق مع نظیره بالعدید من الدراسات ، و%٤٥

Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib, 2007) على % ٤٢٫١، %٤٧٫٢، %٣٨ حیث یبلغ
یمكنھ تفسیر العالقة بكفاءة بین المتغیرات ) ٣(وبالتالي، فان نموذج اختبار الفرض رقم . التوالي

  .الداخلة فیھ

) ٣(ویة المعامالت المدرجة بنموذج اختبار الفرض اإلحصائي رقم وبالنظر إلى معن
، ویحمل كال CERT_IND, TRAIN_INDیتبین للباحث معنویة المتغیرات المستقلة 

المتغیران إشارة موجبة، وھو ما یشیر إلى وجود عالقة طردیة بین جودة المراجعة الداخلیة 
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أي أن، ارتفاع جودة المراجعة الداخلیة . عكمتغیر مستقل وتضییق فجوة التوقعات كمتغیر تاب
سیؤدي إلى زیادة فرص تضییق فجوة التوقعات وھو ما یتفق مع نتائج العدید من الدراسات 
(See: Silviana, et al., 2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et 

al., 2014; Dennis, 2010; Hanifa & Hudaib, 2007) .لذكر أن الباحث لم والجدیر با
 حیث أن أقصى قیمة لمعامل (Multicollinearity)یواجھ أي مشاكل تتعلق باالزدواج الخطي 

  .(VIF = 3.60) تبلغ (Variance Inflation Factor)تضخم التباین 

وتأسیسًا على ذلك، یمكن بناء نموذج التنبؤ باألثر على المتغیر التابع الخاص بتضییق 
خالل معرفة المتغیر المستقل جودة المراجعة الداخلیة والمتغیرات الحاكمة فجوة التوقعات من 

  :األخرى من خالل النموذج التالي

AEG = - 0.496 - 0.162 EXP_IND + 0.487 CERT_IND + 0.453 
TRAIN_IND  - 0.001 MTB - 0.039 GROW - 0.001 VAR + 
0.011 Volat + ε 

حث رفض الفرض العدم الثالث للدراسة وقبول وتأسیسًا على تلك النتائج، یمكن للبا
  :الفرض البدیل على النحو التالي

یوجد تأثیر طردي معنوي الرتفاع جودة المراجعة الداخلیة على تضییق فجوة التوقعات "
  ".للمراجعة الداخلیة

  

لقواعد حوكمة الشركات على العالقة بین یتنبأ الفرض الرابع بتحلیل أثر الدور المعدل 
وبالتالي، لتحلیل ھذه العالقة قام الباحث بتشغیل نموذج . جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات

الختبار الفرض اإلحصائي الرابع للدراسة، واعتمادًا على تحدید طبیعة ) ٤(اختبار الفرض رقم 
اھات وقیم معامالت المتغیرات المدرجة بنموذج العالقة من خالل مستوى معنویة العالقة واتج

على ) ٥- ٨(تم التوصل إلى النتائج المعروضة بالجدول رقم ) ٤(اختبار الفرض اإلحصائي رقم 
  :النحو التالي
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  نتائج اختبارات الفرض اإلحصائي الرابع): ٥-٨(جدول رقم 

Variable Estimate t-stat. Sig. 

Cons. 0.403 0.366 0.718 
AC. Size 0.099 0.249 0.806 
AC. Ind 0.200 0.314 0.756 

AC. Meet -0.128 -0.510 0.615 
EXP_IND 2.567 2.447 0.022 

CERT_IND 3.744 3.014 0.006 
TRAIN_IND 1.330 1.239 0.228 

AC. Size*EXP_IND 0.254 0.544 0.592 
AC. Ind*EXP_IND -0.484 -0.534 0.599 

AC. Meet*EXP_IND 0.403 3.393 0.003 
AC. Size*CERT_IND 2.031 3.927 0.001 
AC. Ind*CERT_IND -1.496 -1.811 0.083 

AC. Meet*CERT_IND 0.594 5.169 0.000 
AC. Size*TRAIN_IND 1.617 2.739 0.012 
AC. Ind*TRAIN_IND 1.352 1.603 0.123 

AC. Meet*TRAIN_IND 0.722 2.547 0.018 
MTB -0.006 -0.150 0.882 

GROW 0.024 0.635 0.532 
VAR 0.001 0.265 0.793 
Volat -0.004 -0.297 0.769 

Industry Dummies Included 
Year Dummies Included 

N 43 
Adj.R2 83.30% 

VIF (Max) 9.51 
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م         ة بالجدول رق ائج المعروض القوة    ) ٥-٨(یتبین للباحث من خالل النت سبي ب اع الن االرتف
س غ  التف ث تبل وذج حی ودة     %٨٣٫٣یریة للنم ستقلة الموج رات الم ى أن المتغی شیر إل ا ی و م ، وھ

م      صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب وة       ) ٤(بنم ي فج ي ف این الكل سیر التب ا تف ة یمكنھ للدراس
د من الدراسات      %٨٣٫٣التوقعات بنسبة  ره بالعدی ع نظی ق م  See: Silviana, et)، وھو ما یتف

al., 2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015) غ ث یبل ، %٨٢٫٧، %٧٥٫٥ حی
والي % ٨٧٫٤ ى الت م    . عل روض رق ار الف وذج اختب ان نم الي، ف ة  ) ٤(وبالت سیر العالق ھ تف یمكن

  .بكفاءة بین المتغیرات الداخلة فیھ

م    صائي رق رض اإلح ار الف وذج اختب ة بنم امالت المدرج ة المع ى معنوی النظر إل ) ٤(وب
ث معنو  ین للباح ستقلة   یتب رات الم ة المتغی  .EXP_IND, CERT_IND, ACی

Size*CERT_IND, AC. Meet*TRAIN_IND, AC. Meet*EXP_IND, AC. 
Meet*CERT_IND, AC. Size*TRAIN_IND       و ة، وھ ا إشارة موجب ، ویحمل جمیعھ

وة       ما یشیر إلى وجود عالقة طردیة بین ارتفاع جودة المراجعة الداخلیة وزیادة فرص تضییق فج
ة        الت د الحوكم ا یخص حجم    (وقعات، ویزید من طردیة ھذه العالقة وجود الدور المعدل لقواع فیم

ة   ان المراجع ات لج ودة        )واجتماع ین ج ة ب ي العالق شركات ف ة ال د حوكم ول قواع ، أي أن دخ
وة           اض فج ى انخف ث أدى إل ة، حی المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات أدى إلى زیادة طردیة العالق

ة          التوقعات وار  ة مھم ة سیزید من فعالی ة المراجع ر حجم لجن ث أن كب اع فرص تضییقھا، حی تف
ة    ان المراجع ات لج دد اجتماع ادة ع ا أن زی داخلي، كم ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ال
سیؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق بین أعضاء اللجنة وزیادة فعالیة الدور االستشاري والتوكیدي    

د من الدراسات      . یضًاللمراجع الداخلي أ ائج العدی ع نت  ,.See: Silviana, et al)وھو ما یتفق م
2020; Eulerich, et al., 2019; Ege, 2015; Czerney, et al., 2014; Dennis, 

2010; Hanifa & Hudaib, 2007) .       ق شاكل تتعل ھ أي م م یواج ث ل ذكر أن الباح والجدیر بال
ي   االزدواج الخط این     (Multicollinearity)ب ضخم التب ل ت ة لمعام صى قیم ث أن أق  حی

(Variance Inflation Factor) تبلغ (VIF = 9.51).  

ابع الخاص بتضییق            ر الت ى المتغی األثر عل ؤ ب وذج التنب اء نم وتأسیسًا على ذلك، یمكن بن
ى                 شركات عل ة ال دل لقواعد حوكم دور المع ستقل ال ر الم ة المتغی فجوة التوقعات من خالل معرف

  :اجعة الداخلیة والمتغیرات الحاكمة األخرى من خالل النموذج التاليجودة المر

AEG = 0.403 + 0.099 AC.Size + 0.200 AC.Ind - 0.128 AC.Meet + 
2.567 EXP_IND - 3.744 CERT_IND + 1.330 TRAIN_IND + 
0.254 AC.Size*EXP_IND - 0.484 AC.Ind* EXP_IND + 0.403 
AC.Meet*EXP_IND + 2.031 AC.Size*CERT_IND - 1.496 
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AC.Ind*CERT_IND + 0.594 AC.Meet*CERT_IND + 1.617 
AC.Size*TRAIN_IND + 1.352 AC.Ind*TRAIN_IND + 0.722 
AC.Meet* TRAIN_IND - 0.006 MTB + 0.024 GROW + 0.001 
VAR - 0.004 Volat + ε. 

بع للدراسة وقبول وتأسیسًا على تلك النتائج، یمكن للباحث رفض الفرض العدم الرا
  :الفرض البدیل على النحو التالي

یوجد تأثیر طردي معنوي للدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات على العالقة بین جودة "
  ".المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات

 

ع       ودة المراج ین ج ة ب ل العالق ى تحلی ة إل دفت الدراس د   ھ ل قواع ي تفعی داخلي ودوره ف ال
شركات  ة ال ستقلة(حوكم رات م ة   ) كمتغی ة المراجع ودة عملی ز ج ى تعزی دوره عل نعكس ب ا ی مم

، وذلك بالتطبیق على عینة تحكمیة تتكون من )كمتغیرات تابعة(الداخلیة وتضییق فجوة التوقعات    
ات ) ٤٣( ى البیان صول عل عوبة الح سبب ص ة ب ة تحكمی ذه العین شاھدة، وھ ن م ر م ة لكثی  الداخلی

ًا            تبانات المرسلة إلكترونی دة بحجم االستجابات لالس ة مقی ة الدراس ت عین م كان شركات، ومن ث ال
لتلك الشركات، وقد تم تناول البحث من خالل تحلیل ماھیة ومستویات فجوة التوقعات ومسبباتھا،    

ضیی  اطر وت ي إدارة المخ ا ف ة ودورھ ة الداخلی ودة المراجع ى ج رف عل ات، والتع وة التوقع ق فج
ة        ل العالق وتحلیل الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي في تعزیز آلیات الحوكمة، وتحلی

  .بین حوكمة الشركات وجودة المراجعة الداخلیة

ع         دي للمراج شاري والتوكی دور االست ین ال وانطالقًا من العرض السابق الختبار العالقة ب
شرك   ة ال ز حوكم ي تعزی داخلي ف ستقلة (ات ال رات م ة   ) كمتغی ة الداخلی ودة المراجع ن ج ٍل م وك

ارتفاع مستوى االلتزام بتطبیق قواعد ، توصل الباحث إلى أن    )كمتغیرات تابعة (وفجوة التوقعات   
ى     ستوى         حوكمة الشركات سیؤدي إل اع م ا أن ارتف ة، كم ة الداخلی ودة المراجع ستوى ج اع م ارتف

دور اال        ة وال د الحوكم ة       تطبیق كٍل من قواع شأن الحوكم داخلي ب ع ال دي للمراج شاري والتوكی ست
ین       . سیؤدي إلى ارتفاع جودة المراجعة الداخلیة    ة ب ة التفاعلی ود العالق ة أن وج كما وجدت الدراس

ة    ة      (قواعد الحوكم ا یخص حجم واجتماعات لجان المراجع دي    ) فیم شاري والتوكی دور االست وال
ة         للمراجع الداخلي یؤدي إلى ارتفاع جودة المر    ر حجم لجن ى أن كب ك إل شیر ذل ة، وی ة الداخلی اجع

ادة               ا أن زی داخلي، كم ع ال دي للمراج شاري والتوكی دور االست ة ال المراجعة سیزید من فعالیة مھم
ادة                ة وزی ین أعضاء اللجن ق ب ستوى التواف اع م ى ارتف ة سیؤدي إل عدد اجتماعات لجان المراجع

  .اجع الداخلي أیضًافعالیة تحقیق الدور االستشاري والتوكیدي للمر
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باإلضافة إلى ذلك، توصل الباحث إلى أن ارتفاع جودة المراجعة الداخلیة سیؤدي إلى 
زیادة فرص تضییق فجوة التوقعات، ولوحظ عند دخول الدور المعدل لقواعد الحوكمة تبین 

فیما یخص حجم واجتماعات (وجود عالقة طردیة بین الدور المعدل لقواعد حوكمة الشركات 
وفرص تضییق فجوة التوقعات، أي أن دخول قواعد حوكمة الشركات في ) ان المراجعةلج

العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات أدى إلى زیادة طردیة العالقة، حیث أدى 
إلى انخفاض فجوة التوقعات وارتفاع فرص تضییقھا، حیث أن كبر حجم لجنة المراجعة سیزید 

الدور االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي، كما أن زیادة عدد اجتماعات من فعالیة مھمة 
لجان المراجعة سیؤدي إلى ارتفاع مستوى التوافق بین أعضاء اللجنة وزیادة فعالیة تحقیق الدور 

  .االستشاري والتوكیدي للمراجع الداخلي أیضًا

 من الرؤى التي یمكن وانطالقًا من النتائج السابق عرضھا یتضح لدى الباحث مجموعة
تسلیط الضوء علیھا لتصبح بمثابة توصیات للعدید من األطراف ذوي المصلحة على النحو 

  :التالي

         د دور شجیع ممارسات اإلفصاح عن ة المصري ت وق األوراق المالی ة س ى ھیئ ینبغي عل
ة            ان المراجع ن لج ٍل م ین ك ھ وب ة بین ة العالق سة، وطبیع ي المؤس داخلي ف ع ال المراج

ي       واإل ھ المھن ث كفاءت ن حی داخلي م المراجع ال ة ب ات الخاص ى البیان افة إل دارة، باإلض
 .ومستوى تدریبھ وما شابھ ذلك

    صریة ة الم ل الجمعی ة مث ة الداخلی ق المراجع ة بتطبی ة المعنی ات المھنی ى الجھ ي عل ینبغ
ع      دي للمراج شاري والتوكی دور االست ز ال ى تعزی ل عل راجعین العم بین والم للمحاس

داخل ة       ال ة الخارجی ودة المراجع ضمان ج یة ل ائز األساس د الرك ة أح ر بمثاب ھ یعتب ي، ألن
 .أیضًا

          ي وة التوقعات ف اس فج ورًا لقی ر تط ینبغي على الكتاب والباحثین تطویر مقایس كمي أكث
اس    ى مقی ة   ) (Porter, 1993المراجعة الداخلیة، بدًال من االعتماد عل الخاص بالمراجع

 .الخارجیة

  :أن البحوث المحاسبیة المستقبلیة یجب أن تتجھ نحو المجاالت اآلتیةویرى الباحث 
             اس ویر مقی ة ألغراض تط ة الداخلی ي المراجع وة التوقعات ف اییس فج دراسة انتقادیة لمق

 .كمي مالئم
        ع ل المراج ز عم دراسة أثر جودة المراجع الداخلي على جودة المراجعة الخارجیة وتعزی

 .الخارجي
  ین     التعرف على طبیعة ا ة ب ویر العالق ي تط لعالقة بین قواعد حوكمة الشركات ودورھا ف

 .المراجع الداخلي والمراجع الخارجي
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ھل یتبع المراجعون الداخلیون ممارسات تخفیض "، ٢٠٠٧الدیسطي، محمد محمد عبد القادر، 
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  /السید األخ الفاضل
  تحیة طیبة وبعد ،،،

نحیط علم سیادتكم أن الباحث بصدد إجراء دراسة بعنوان أثر تطبیق الشركات لقواعد 
 دراسة انتقادیة میدانیة، –الحوكمة على العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات 

  .یق ھذه الدراسة في البیئة المصریةوسیتم تطب

وتسعى ھذه الدراسة، إلى استقراء آرائكم المبنیة على العلم والعمل، والممتزجة بتراكم 
الخبرة المھنیة، واالستفادة منھا في إلقاء الضوء على أثر تطبیق الشركات لقواعد الحوكمة على 

ھمیة الدور االستشاري والتوكیدي العالقة بین جودة المراجعة الداخلیة وفجوة التوقعات، وأ
للمراجع الداخلي، والتعرف على فعالیة دوره في زیادة جودة المراجعة الداخلیة وتضییق فجوة 

  .التوقعات الداخلیة أیضًا

وإذ نشكر لسیادتكم حسن التعاون في إعداد ھذا البحث نرجو اإلجابة عن التساؤالت 
  :التالیة

 تكم في مجال المراجعة الداخلیة؟ما ھي عدد سنوات الخبرة لدى سیاد  

......................................................................................................... 

  ما ھي عدد الشھادات المھنیة الحاصل علیھا سیادتكم في مجال المراجعة عموما ومجال
  المراجعة الداخلیة بصفة خاصة؟

........................................................................................................  

 ما ھي عدد الدورات التدریبیة وكم الساعات التدریبیة بھا في مجال المراجعة الداخلیة؟  
.......................................................................................................  

ویؤكد لكم الباحث، أن ھذه الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط، وإجابتكم تتعامل بسریة 
  .تامة، والقائمة ال تشتمل على أیة بیانات تحدد شخصیة القائم باإلجابة

  ...وأشكركم على حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول وافـر االحترام والتقدیر 

 الباحث دكتور
   العزیز الھوارىمحمد عبد

 مدرس المحاسبة والمراجعة
  معھد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة
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Abstract: 
This study aims to analyze the relationship among internal auditor 

quality and its role in applying corporate governance role (as an 
independent variables) and its impact on the internal audit quality and 
minimizing the expectation gap (as dependent variables). So, for 
analyzing this relationship the levels and causes of expectation gap, and 
identifying the quality of internal audit and its role in risk management 
and minimizing expectation gap, in addition analyzing the consulting and 
confirming role of internal auditor, and analyzing the relationship 
between corporate governance and internal audit quality. 

For analyzing the above-mentioned relationship, I depend on an 
intended sample composed of 43 observations because of the difficulty of 
obtaining the internal data for many firms, so the sample study was 
subject to online responses from these firms. 

Finally, I found a significant positive relationship between 
corporate governance and the internal audit quality. In addition, I found a 
significant positive relationship between corporate governance and the 
consulting and confirming role of internal auditor about corporate 
governance, which lead to increasing the internal audit quality and 
decreasing the expectation gap. 
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In addition, I found the existence of moderating role for corporate 
governance (related to audit committee size and meetings) lead to 
increasing the quality of internal audit. This means that increasing the 
number of audit committee meetings lead to increasing the compliance 
among them, which increase the effectiveness of the consulting and 
confirming role of internal auditor. Moreover, increasing the internal 
audit quality lead to lower expectation gap and the moderating role of 
corporate governance lead to more increase in the positive relationship 
between the internal audit quality and the chances for limiting 
expectation gap. 
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