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 ملخص البحث

ضرورة دعم أنشطة المراجعة الداخلية بالمنشآت لما لها ب ،في اآلونة األخيرةزادت النداءات       

 financial ة ــالحد من إعادة إصدار القوائم الماليوالمالية، ير من أثر على تحسين جودة التقار

restatementsن  يشل  إعترافا  صريحا  بنن إعداد وعر  القوائم المالية الساب  إصداراا ، أل

يهدف البحث الحالى إلى محاولة  .ومراجعتها لم يتم وفقا  للمبادىء المحاسبية المقبولة قبوال  عاما  

فى تقويم لفاءة وفعالية آليات أنشطة المراجعة الداخلية لتطوير  اللشف عن مدى التنثير الجوارى

وأثر  لشرلات المساامة المصريةل زيادة جودة وشفافية التقارير الماليةل  الرقابة الداخلية، واي

شرلة منشنة )حالة على دراسة تجريبية من خال  ، صدار القوائم الماليةالحد من إعادة إعلى ذلك 

التحفظ  نتباه دونإلفت صدار فوائمها المالية تلقت تقرير مراجعة مساامة مصرية( قامت باعادة إ

دارات إالمراجعين الداخليين ب، بعد تعديلها بما يناسب غر  البحث؛ على عينة من الرأى في

والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصرية المسجلة  ،المراجعة الداخلية

ار فرو  إلختبفى بورصة األوراق المالية المصرية موزعة على القطاعات اإلقتصادية المختلفة 

، وتطبي   one –shat case studt وباستخدام أسلوب دراسة الحالة مرة واحدة ،الدراسة

ومن خال  الدراسة النظرية، تم  .within –subjects designالتصميم الللى ألفراد العينة 

 (SPSS Version 20) اإلحصائيبرنامج التحلي  وباستخدام  الفرو مجموعة من شتقاق إ

صحة الفرو  العدمية للبحث وصحة  توصلت الدراسة إلى عدم تجريبية،اسة اللبيانات الدر

. تتمث  أام توصيات وفى ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات ،الفرو  البديلة

من خال  وضع ضوابط  داخليةالمراجعة ال نشطةبتعزيز جودة أضرورة اإلاتمام  ؛البحث فى

الشرلات ضرورة إلزام و المؤا  العلمى والمهنى والخبرة، ن منالختيار المراجعين الداخليي

بشل  مستمر لموالبة ل  ما او حديث في مجاالت داخليين ال ينبتطوير قدرات المراجع المساامة

المهنية، وذلك من خال  إيجاد آلية لجدولة الدورات التدريبية الالزمة والمناسبة في ل   ةالممارس

 .داخليينالمراجعين اللجميع  شرلة

 -المراجعة الداخليةجودة  -جودة التقارير المالية -إعادة إصدار القوائم المالية الكلمات المفتاحية:

 الرقابة الداخلية. 
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Abstract: 

        In last years, the need to support the activites of the internal audit because 

of its impact on improving the quality of financial reporting, and reducing  the 

financial restatements, as it constitutes a true recognition that the preparation and 

presentation of financial statements previously issued and audit are not in 

accordance with generally accepted accounting principles. The purpose of current 

research is face on the impact of the development the activites of the internal 

audit on evaluating the mechanisms of efficiency and effectiveness the internal 

control system, and increasing the quality and transparency of financial reporting 

for the Egyptian Contribution Companies and the impact on reducing the 

financial restatements, through an experimental treatment with some hypotheses 

or a fictional case distributed among a sample of internal auditors departments of 

internal audit, financial managers, and audit committees of the Egyptian 

Contribution Companies distributed to the various economic sectors, to test the 

hypotheses of the study. Hypotheses were tested using appropriate statistical 

methods (SPSS Version 20). The study arrived at refusing the original hypotheses 

and accepting the alternative hypotheses. The research recommended with the 

need to concern with the development mechanisms the activites of the internal 

audit, and the need to oblige company to develop its internal auditors capabilities 

on an ongoing basis to keep up with everything that is modern in the areas of 

professional practice, through a mechanism to schedule necessary and appropriate 

in each company to all its internal auditors as professional training courses.           

                                             

Keywords: the financial restatements - the quality of financial reporting- the 

quality of internal audit - internal control.              
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 المقدمة:

اى المسئولة عن تصميم وتشغي  ايال  فاعلة للرقابة الداخلية تعد إدارة الوحدات اإلقتصادية       

ضمان اإللتزام لجوارية المتعمدة وغير المتعمدة ولضمان إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات ا

بالقوانين واللوائح الخاضعة لها الوحدات اإلقتصادية وضمان لفاءة وفاعلية أنشطة وعمليات 

تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة فى اآلونة الحالية لللثير من الوحدات اإلقتصادية. ولقد 

وما أعقبها من حاالت  2012،  2008االنتقادات وخاصة بعد األزمة العالمية الطاحنة فى عامى 

الرلود واللساد اإلقتصادى للعديد من الشرلات، وزيادة حاالت الغش، وإعداد تقارير مالية 

المستثمرين إلستثماراتهم، وابوط وتذبذب فى أسعار األسهم،  مضللة، وما ترتب عليها من خسارة

 (2014أسعد، ؛ 2013؛ مسعود، 2013االلي، (وتداور وانهيار فى األسواق المالية.

وفى اذا السياق، تزايد االاتمام بالدور الفعاا  والماؤثر الاذى يملان أن تؤديا  مهناة المراجعاة       

يات ايل  الرقابة الداخلياة، لاآداة رقابياة ااماة فاى أيادى اإلدارة الداخلية، فى زيادة لفاءة وفعالية آل

العليا ولجنة المراجعاة للتحقا  والتنلياد اإليجاابى مان شافافية التقاارير المالياة المنشاورة، مان خاال  

دوراا المحورى، واإلستراتيجى وموقعها الفريد والمتميز داخ  الشرلة، فى بث الثقاة والمصاداقية 

 لمحاسابة والمراجعاة.االمحتوى المعلومااتى للتقاارير المالياة وفاى تعظايم منفعاة   فى جودة وشفافية

 (2014)ابراايم، 

 IASB( من معيار مجلس معايير المحاسبة الدولياة 42تتطلب الفقرة رقم )فى اذا الصدد، و       

اء ( تصحيح األخطاء الجوارية للسنوات السابقة بنثر رجعى لماا لاو لانات أخطاIAS,No.8)رقم 

السنوات السابقة لم تحدث مطلقا ، وذلك عن طري  إجراء التسويات الالزمة لتصاحيح األخطااء فاى 

القوائم المالية عن سنوات سابقة، والتى تظهر فى التقرير المالى للسنة الحالية، ألغارا  المقارناة، 

لياة، إذا لاان مع إجراء التساويات الالزماة لصرصادة اإلفتتاحياة لصصاو  وااللتزاماات وحقاوق المل

توجاد حالتاان ال  .الخطن حدث قب  أقرب فترة سابقة للفترات التاى تتضامنها القاوائم المالياة المقارناة

يملن فيهماا تصاحيح أخطااء الفتارات الساابقة بانثر رجعاى واماا؛ عادم إملانياة تحدياد أثار تصاحيح 

لترالماى لتصاحيح الخطان الخطن على المعلومات المقارنة لفترة ساابقة، وعادم إملانياة تحدياد األثار ا

وقاد أدت المشالالت المالياة التاي تعرضات لهاا فى بداية الفترة الحالية على جميع الفتارات الساابقة. 

العديد من الشرلات اللبرى على المستوى العالمي إلاى إنطباعاات سايئة فاي تاارية مهناة المحاسابة 
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الضاوابط واألعاراف والمبااد  نظرا  ألثاراا الضارة، مما أدى إلى المطالباة بوجاود مجموعاة مان 

األخالقيااة والمهنيااة لتحقياا  الثقااة والمصااداقية فااي المعلومااات التااي تتضاامنها التقاريرالماليااة والتااي 

يحتاااإ إليهااا العديااد ماان مسااتخدمي التقااارير الماليااة وخاصااة  المسااتثمرين المتعاااملين فااي أسااواق 

  (Labelle, 2009) Samili and .األوراق المالية

مر الذي دفع الباحثة إلى دراسة العالقاة باين الادور التانثيرى لجاودة المراجعاة الداخلياة فاى األ      

وزياادة جاودة وشافافية التقاارير المالياة للشارلات  تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقاباة الداخلياة،

 ا البحث.موضوعا  لهذ الحد من إعادة إصدار القوائم الماليةوأثر ذلك على  المساامة المصرية،

دورا  اامااا  فااي تقياايم وتحسااين نظاام الرقابااة تلعااب المراجعااة الداخليااة أن يتضااح ممااا سااب ،       

والحولمة وإدارة المخاطر، وزادت أامية اذا الدور فاي السانوات األخيارة خاصاة بعاد اإلنهياارات 

لثقاة فاي القاوائم المالية لللثير من الشرلات في مطلع القرن الحالى، وما ترتب على ذلك من فقدان ا

ماا دفاع الجهاات التنظيمياة لممارساة ضاغوطا  مساتمرة علاى منشاآت األعماا  لتحساين  المالية وااو

 (2013حسن، ؛2012الرشيدى،وزيادة الموثوقية في قوائمها المالية. )

 مما تقدم يتبين أن مشللة اذا البحث تهدف إلى محاولة اإلجابة على األسئلة التالية: 

 رلات ـــالش، وما اى أسبابها فى ةـــإعادة إصدار القوائم الماليد من ـــالحما المقصود ب -1

 المساامة المصرية؟   

 أنشطة المراجعة الداخلية فى الشرلات لتفعي  جودةا  توجد تداعيات جوارية ملموسة  -2

 المساامة المصرية؟    

 رقابةـــالية آليات ايل  الفعوجودة المراجعة الداخلية وتقويم لفاءة  ا  توجد عالقة بين -3

 الداخلية؟    

 ؟ةــوالحد من إعادة إصدار القوائم المالي، جودة المراجعة الداخلية ا  توجد عالقة بين -4 

معالجاة تجريبياة دلي  تجريبى فى المحيط المهنى فى مصر، وذلك مان خاال  أامية البحث عن  -5

الاداخليين باادارات المراجعاة الداخلياة، والماديرين الماراجعين من إفتراضية يتم تقديمها لعينة  لحالة

وتمثاا  اااذت التساااؤالت محااور إاتمااام  الماااليين، ولجااان المراجعااة بالشاارلات المساااامة المصاارية،

 البحث. 
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 اإلطار العام للبحث:  -1

 مشكلة البحث: 1/ 1

فعالة وأام تعد المراجعة الداخلية آداة من أدوات وملونات ايل  الرقابة الداخلية ال      

د عليها مهامها وتحق  أادافها بلفاءة وفعالية، وتعتم اهعناصراا، ونظاما  فرعيا  تمارس من خالل

والتحق  والتقويم الموضوعى والتنليد اإليجابى من جودة وشفافية فى دقة الفحص اإلنتقادى، 

وإلمامها بلافة  التقارير المالية. وألاميتها داخ  الشرلات، ودوراا الحيوى وموقعها المتميز

األحداث والمعامالت المالية، وإاتمامها المتزايد برفع لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، 

 (Decho,et al.,2012 ؛2014الشهاوى،لزيادة جودة وشفافية التقارير المالية. )

قد نتج عنها ضعف وتجدر اإلشارة فى اذا الصدد، أن عملية إعادة إصدار القوائم المالية         

ثقة المساامين فى إملانية توفير نظام حولمة الشرلات لبيانات مالية تتسم بالدقة والموضوعية. 

( IAS,No.8رقم ) IASB( من معيار مجلس معايير المحاسبة الدولية  44وتنص الفقرة رقم )

ات الالزمة للقيم يجب إجراء التسوي، رة سابقةعلى أن  فى حالة تعذر تحديد أثر تصحيح الخطن لفت

الدفترية لصصو  وااللتزامات فى بداية أقرب فترة سابقة يملن فيها إعادة اإلصدار بنثر رجعى، 

( أن   45وربما تلون اذت الفترة اى الفترة الحالية. وعلى الجانب األخر، أوضحت الفقرة رقم )

الية فان  يجب تصحيح الخطن إذا لم يتم تحديد األثر الترالمى لتصحيح الخطن فى بداية الفترة الح

من أقرب تارية يملن في  التطبي  عمليا . باإلضافة إلى أن عملية  prospectivelyبنثر مستقبلى 

تصحيح أخطاء السنوات السابقة تختلف عن عملية التغييرات فى التقديرات المحاسبية، والتى 

ت جديدة، فعلى سبي  تتضمن أى تغيير فى تقديرات سب  وضعها نتيجة للحصو  على معلوما

المثا  ال تعتبر األرباح أو الخسائر الناشئة عن أحداث محتملة بمثابة تصحيح لصخطاء. )الفقرة 

 (48رقم 

(   49وفيما يتعل  بمتطلبات اإلفصاح عن أخطاء الفترات السابقة، فقد أوجبت الفقرة رقم )      

صحيح الخطن لل  عنصر فى القوائم ضرورة اإلفصاح عن طبيعة خطن الفترة االسابقة، وقيمة ت

المالية قد تنثر بالخطن، وذلك عن الفترة الحالية ول  فترة سابقة، وقيمة تصحيح الخطن لنصيب 

السهم من األرباح األساسية واألرباح المخفضة. باإلضافة إلى اإلفصاح عن الظروف واألسباب 
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بنثر رجعى، مع تحديد التارية التى ترتب عليها تعذر تصحيح آثار أخطاء السنوات السابقة 

 (2014على، ) والطريقة التى سيتم بها تصحيح اذا الخطن.

زيادة جودة وشفافية  ادفت الدراسة الحالية إلى تقييم دور جودة المراجعة الداخلية فى      

، الحد من إعادة إصدار القوائم الماليةوأثر ذلك على  التقارير المالية للشرلات المساامة المصرية

ويملن إبراز مشللة البحث من خال  مجموعة من التساؤالت الملحة التى تمث  اإلجابة عليها 

 جوار مشللة اذا البحث على النحو التالى:

ودة ـــما المقصود باعادة إصدار القوائم المالية، وأسبابها، وما اى اآلثار المترتبة عليها، وعلى ج -1

 وشفافية التقارير المالية؟

 دارــعادة إصإلف الجوارى فى فعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، الفرصة ا  يتيح الضع -2

 المالية، وما أثر ذلك على الثقة والمصداقية فى شفافية التقارير المالية؟ القوائم

التى تملن إدارة المراجعة الداخلية من تفعي  آليات ايل  الرقابة الداخلية الجودة ما اى محددات  -3

 امة المصرية؟فى الشرلات المسا

 ة آلياتــز لجودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعاليـما او الدور المحورى اإليجابى المتمي  -4

 ؟والحد من إعادة إصدار القوائم المالية ايل  الرقابة الداخلية، 

 ةــراء دراسـجر، وذلك من خال  إـفى المحيط المهنى فى مص تجريبىة البحث عن دلي  ـــأامي -5

 ة، والمديرين الماليين،ـــعلى عينة من المراجعين الداخليين بإدارات المراجعة الداخلي يبيةتجر

 ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصرية، بشنن محددات جودة المراجعة الداخلية ودوراا

 البحث.  إاتمامور ـذت التساؤالت محــوتمث  اإصدار القوائم المالية، ـد من إعادة حالفى 

 هدف البحث: 1/2

الحد من ثر جودة المراجعة الداخلية على فى التعرف على أيتمث  الهدف األساسى لهذا البحث     

لى لى التوص  إإرية، لما يهدف البحث إعادة إصدار القوائم المالية للشرلات المساامة المص

زيادة جودة لالداخلية،  تحديد الدور الرقابى للمراجع الداخلى فى تقويم وتفعي  آليات ايل  الرقابة

وإنعلاسات ذلك على الحد من إعادة إصدار  وشفافية التقاريـر المالية للشرلات المساامة المصرية

البحث عن دلي  تجريبى فى المحيط المهنى فى مصر، وذلك من خال  إجراء . والقوائم المالية

ة، والمديرين راجعة الداخليـت المــعينــة من المراجعين الداخليين بإدارا دراسة تجريبية على
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ة محددات جودة المـراجعة الداخليـبالشرلات المساامة المصرية، بشنن  الماليين، ولجان المراجعة

 .ـد من إعادة إصدار القوائم الماليةالح ودوراا فى

 البحث: وسيلة 1/3

اجعة الداخلية فى اإلختبار التجريبى للدور المحورى لجودة المرتحاو  الباحثة فى اذت الدراسة     

إعادة إصدار القوائم الحد من  أثر ذلك علىوتقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، 

بهدف إستعادة ثقة المسثمرين في القوائم المالية. وفى سبي  ذلك إعتمدت الباحثة على  المالية،

صدار باعادة إ شرلة مساامة مصرية( قامتمنشنة ) حالةعر   من خال دراسة تجريبية 

 سيناريوااتمع عدد من ال، نتبات دون التحفظ في الرأىلفت إفوائمها المالية تلقت تقرير مراجعة 

المراجعين الداخليين بإدارات المراجعة ؛ على عينة من فتراضية التى يتطلبها غر  البحثاإل

ة المسجلة فى بورصة الداخلية، والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصري

 .البحثإلختبار فرو  األوراق المالية المصرية موزعة على القطاعات اإلقتصادية المختلفة 

 أهمية البحث: 4/ 1

 تنبع أامية البحث من:   

تعاظم اإلاتمام على المستوى الدولى والمحلى فى الفترة الحالية، حو  مدى أامية لفاءة  -1

والحد من إعادة إصدار  ة، فى زيادة جودة وشفافية التقارير الماليةوفعالية ايل  الرقابة الداخلي

 القوائم المالية. 

مخاطر إعادة إصدار القوائم المالية وآثاراا السلبية على جودة وشفافية التقارير المالية، وعدم  -2

اسبة فعالية القرارات اإلقتصادية وزيادة األزمات المالية، وفقدان الثقة والمصداقية فى المح

 والمراجعة.

أنشطة المراجعة الداخلية فى تقويم فعالية آليات جودة  ألثردراسة وتحلي  المردود اإليجابى  -3

وتحسين لفاءة األسواق المالية  لحد من إعادة إصدار القوائم الماليةواايل  الرقابة الداخلية، 

الداخليين بادارات المراجعة من خال  تحديد مدى إلمام المراجعين وتحقي  الرفااية اإلقتصادية. 

 جودة الداخلية، والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصرية عن أثر

وأثر ذلك على الحد من إعادة إصدار المراجعة الداخلية فى زيادة جودة وشفافية التقارير المالية، 
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ئة األعما  بهدف إستعادة ثقة المستثمرين فى ضوء المتغيرات اللثيرة والمعقدة فى بيالقوائم المالية 

 فى األسواق المالية وتحقي  مطالبهم من معلومات محاسبية تتسم بالموثوقية وفى التوقيت المناسب. 

 منهج البحث: 5/ 1

للدور المحورى لجودة المراجعة الداخلية فى اإلختبار التجريبى تحاو  الباحثة فى اذت الدراسة    

زيادة جودة وشفافية التقارير المالية للشرلات وة آليات ايل  الرقابة الداخلية، تقويم لفاءة وفعالي

بهدف إستعادة ثقة إعادة إصدار القوائم المالية، الحد من  وأثر ذلك على المساامة المصرية

المسثمرين في القوائم المالية. وفى سبي  ذلك إعتمدت الباحثة على المنهج اإلستقرائي لتجميع 

المتعلقة بالعناصر الرئيسية للبحث وتحليلها وتفسيراا. لما إعتمدت الباحثة على المنهج  المعلومات

فى تقويم على محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية اإلستنباطى لتحلي  مشللة البحث والتعرف 

مع مالية إعادة إصدار القوائم الالحد من  وأثر ذلك علىلفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، 

وذلك من خال  اإلعتماد على نتائج الدراسة أخذ واقع بيئة األعما  المصرية فى اإلعتبار، 

المراجعين الداخليين بادارات المراجعة الداخلية، والمديرين التجريبية المطبقة على عينة من 

 الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصرية.

 حدود البحث: 6/ 1

ياتم تقاديمها لحالاة إفتراضاية تجريبية  إلختبار التجريبى من خال  معالجةتصر البحث على ايق      

الماراجعين الاداخليين باادارات المراجعاة الداخلياة، والماديرين المااليين، ولجاان المراجعاة لعينة من 

لتحديااد ماادى إلمااامهم بمحااددات جااودة أنشااطة المراجعااة الداخليااة بالشاارلات المساااامة المصاارية، 

لحاد مان إعاادة إصادار القااوائم لتحساين جاودة التقاارير المالياة فاى الشارلات المساااامة المصارية وا

المالية. ولن يتطرق البحث لدور المراجعة الخارجية فى اذا الشنن، لما يقتصر البحاث علاى جاودة 

 التقااارير الماليااة للشاارلات المساااامة المصاارية العاملااة فااى سااوق األوراق الماليااة دون حسااابات

شرلات األشخاص أو حسابات األفراد. لما أن إملانية تعميم نتائج البحاث مشاروط بنتاائج الدراساة 

 التى سيتم إجراؤاا. التجريبية

 فروض البحث:  7/ 1

يتم إختباراااا فااى بيئااة الممارسااة سااحااث تاام إشااتقاق فااـرو  البحااث والتااى لتحقياا  أاااـداف الب    

 وتتمثل فى :المصرية، 
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  الفرض األول:

د ماان إعااادة إصاادار القااوائم ـااـلحلك أطااراف عينااة الدراسااة محااددات جااودة المراجعااة الداخليااة ياادر

 فرو  فرعية على النحو التالى: وينقسم اذا الفر  إلى خمسة المالية.

التناي  لفري  عم  المراجعة أامية يدرك أطراف عينة الدراســـة  : / أ(1الفرض الفرعى األول )

 الداخلية.

يدرك أطراف عينة الدراســـة أامية جودة تنفيذ المهام من :  / ب (1الثانى )الفرض الفرعى 

 .جانب فري  عم  المراجعة الداخلية

اإلستقال  والوضع أامية أطراف عينة الدراســـة يدرك :  / ج(1الفرض الفرعى الثالث )

 التنظيمى لفري  عم  المراجعة الداخلية.

القدرة المهنية اللفاءة وأامية طراف عينة الدراســـة أيدرك :  / د(1الفرض الفرعى الرابع )

 لفري  عم  المراجعة الداخلية.

الموضوعية لفري  عم  أامية أطراف عينة الدراســـة يدرك :  / هـ(1الفرض الفرعى الخامس )

 المراجعة الداخلية.

  الفرض الثانى:

 .آليات ايل  الرقابة الداخلية تؤثر جودة المراجعة الداخلية إيجابيا  فى تقويم لفاءة وفعالية

  :لثالفرض الثا

 الحد من إعادة إصدار القوائم المالية.تؤثر جودة المراجعة الداخلية إيجابيا  فى 

 تنظيم البحث: 8/ 1

 لتحقيق أهــداف البحث واختبار الفروض، سوف يسير البحث كما يلى:   

 إستقراء وتحلي  أام الدراسات السابقة. -

 اإلطار العام إلعادة إصدار القوائم المالية.عر  وتحلي   -

فى الشرلات المساامة المصرية، لما  ةـمحددات جودة أنشطة المراجعة الداخليعر  وتحلي   -

 حددتها المعايير والتوصيات المهنية ذات الصلة.

ة ـــبدور جودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وتفعي  فعالية آليات ايل  الرقاعر  وتحلي   -

 الداخلية.
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 والحد من إعادة إصدار القوائم الماليـــة.العالقة بين جودة المراجعة الداخلية عر  وتحلي   -

 الدراسة التجريبية وإختبار فرو  البحث. -

 الخالصة والنتائج والتوصيات. -

 وسنعر  لما سب  على النحو التالى:

 إستقراء وتحليل أهم الدراسات السابقة: -2

الشك، تواج  معظم دو  العالم العديد من األزمات المالية، والتى قد تتفاقم وتستمر فترة  مما     

صدار القوائم المالية، وتحسين جودة التقارير المالية، إعادة إ. وإنطالقا  من أامية موضوع طويلة

ى مما أدى إلى ظهور اإلاتمام من جانب الدراسات المحاسبية بموضوع دور المراجع الداخلى ف

والتى تباينت فيما صدار القوائم المالية، إعادة إوعالقتها بالحد من تحسين جودة التقارير المالية، 

 يتم تصنيف الدراسات السابقة إلى التبويب التالى:بينها من حيث زاوية اإلاتمام. 

 صدار القوائم المالية.إعادة إدراسات تناولت مفهوم  2/1

الداخلية فى تقويم فعالية آليات الرقابة الداخلية والحد من دراسات تناولت دور المراجعة  2/2

 صدار القوائم المالية.إعادة إ

 وفى الجزء التالى سوف يتم تناو  ل  مجموعة بالتفصي  لما يلى:

 دراسات تناولت مفهوم إعادة إصدار القوائم المالية: 2/1

الية. أصدر مجلس قوائم المالصدار إعادة إاتمت اذت المجموعة من الدراسات بمفهوم إ      

والمعنون بالتغيرات  2005( لسنة 154المعيار رقم ) FASBاألمريلية  معايير المحاسبة

، لما تناو  متطلبات صداراإلعادة المحاسبية وتصحيح األخطاء. فقد إاتم اذا اإلصدار بتعريف إ

نها. يتف  اذا المعيار مع القياس واإلعتراف بنخطاء السنوات السابقة، وأخيرا  متطلبات اإلفصاح ع

، ويتفقا صدار عادة اإلفى شنن متطلبات المحاسبة عن إ  (IAS,No.8)( 8المعيار الدولى رقم )

ليقصد ب  تنقيح القوائم المالية الساب   restatementصدار عادة اإلمعا  من حيث مفهوم إ

باألخطاء فى اذا إصداراا إلظهار آثار تصحيح األخطاء السابقة فى تلك القوائم. ويقصد 

التعريف، األخطاء الحسابية واألخطاء فى تطبي  المبادىء المحاسبية، وتجاا  حقائ  معينة لانت 

 موجودة فى تارية إعداد القوائم المالية.
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( جزئيا  مع نظيرت (SFAS,No.154وعلى الجانب اآلخر، يختلف اإلصدار األمريلى       

حيح أخطاء الفترات السابقة يتم التقرير عن  لتسويات ( فى أن تص( IAS,No.8( 8الدولى رقم )

القوائم المالية للسنوات صدار إعادة من خال  إ Prior period adjustmentسنوات سابقة 

السابقة، على أن يتم إجراء التسويات الالزمة، لصثر المترالم لتصحيح أخطاء وقعت قب  أقرب 

المالية المقارنة، على القيم الدفترية لصصو  وااللتزامات فترة سابقة للفترات التى تتضمنها القوائم 

واألرباح المحتجزة فى بداية أو  فترة معدة للعر . ولذلك القيام بالتسويات الالزمة فى القوائم 

 المالية الخاصة بل  فترة سابقة متنثرة بالخطن، بما يتماث  مع متطلبات اإلصدار الدولى المناظر.

( فى أن األو  لم 8جزئيا  مع نظيرت الدولى رقم )( 154رقم ) ألمريلىلما يختلف اإلصدار ا

يتناو  قيود تصحيح الفترات السابقة بنثر رجعى إذا لان اذا األمر غير عملى سواء من حيث 

تحديد أثر تصحيح الخطن لفترة معينة أو تحديد األثر المترالم للخطن فى حين تناولها الثانى. أما 

اح عن أخطاء السنوات السابقة، فلم يختلف اإلصدار األمريلى لثيرا  عن بشنن متطلبات االفص

نظيرت الدولى سوى أن  تطلب إفصاحا  إضافيا  واو إعالم األطراف الخارجية بنن القوائم المالية 

( 5وفيما يتعل  بمعيار المحاسبة المصرى رقم ) الساب  إصداراا سيحدث لها إعادة إصدار.

المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء، فقد تناو   والذى تناو  السياسات

متطلبات المحاسبة عن أخطاء الفترات السابقة بما يتماث  مع متطلبات اإلصدار الدولى المناظر 

 ( 2015،وزارة االستثمار) (. 8رقم )

( 154مناقشة محتوى اإلصدار األمريلى ) (Brody and Lowe, 2011) لما تناو        

القوائم المالية والتى ترلز على إجراء صدار إعادة الذى إختص بمتطلبات المحاسبة عن إ

التسويات الالزمة على القيم الدفترية لصصو  وااللتزامات واألرباح المحتجزة لتصحيح أخطاء 

تسويات وقعت قب  أقرب فترة سابقة للفترات التى تتضمنها القوائم المالية المقارنة، مع القيام بال

الالزمة فى القوائم المالية الخاصة بل  فترة متنثرة بالخطن ولم تختلف متطلبات اإلصدار 

المحاسبى الدولى المناظر فى ذلك سوى أنها أشارت بنن  قد يلون من غير العملى معالجة أخطاء 

ها بعد بتقييم التحريفات التى تم إلتشاف (Bragg,2011)الفترات السابقة بنثر رجعى. لما إاتم 

اناك عالقة مباشرة بين تحديد األامية النسبية وقرار إدارة أوضح أن و .صدار القوائم الماليةإ

ريفات تم إلتشافها بعد إصدار القوائم المالية. ومن ثم يجب على اإلدارة حالشرلة بتصحيح ت
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حد ويتراوح  Quantitative Considerations دراسة اإلعتبارات اللمية لصامية النسبية 

من صافى  % 10 -5أو قيمة األامية النسبية بين نسبتين من أحد عناصر القوائم المالية، مثا  

. ويحدث أن يلون التحريف غير جوارى لميا  وللن  من الناحية النوعية الدخ  قب  الضريبة

ذت  يعتبر جواريا ، واو األمر الذى يؤثر على الحلم المبدئى على األامية النسبية. ومن أمثلة ا

التحريفات، التحريفات الناتجة عن إحتما  حدوث غش، أو إحتما  حدوث مدفوعات غير قانونية 

تتضمن  القوائم المالية  فى إتجات األرباح. لما  irregularitiesأو إحتما  وجود عدم إنتظام 

صداراا من تحريفات، وذلك لضمان عدم ترك تلك التحريفات التى سيترتب على عدم الساب  إ

( 2015لما تناولت دراسة )على،  .(Arens,et al.,2014)حيحها وجود قوائم مالية مضللةتص

القوائم المالية على تخطيط إجراءات المراجعة وتقرير مراقب الحسابات من صدار إعادة أثر إ

خال  دراسة تجريبية على عينة من مراقبى الحسابات فى بع  ملاتب المحاسبة والمراجعة فى 

د على إلمام غالبية مراقبى لحالة إفتراضية. وجاءت نتائج الدراسة التجريبية لتؤ مصر، من خال 

القوائم المالية. لما تؤيد النتائج وجود صدار إعادة الحسابات فى مصر بمتطلبات المحاسبة عن إ

تنثير إلعادة إصدار القوائم المالية على تخطيط إجراءات المراجعة، فى حين لم تؤيد وجود تنثير 

 .ادة إصدار القوائم المالية على تقرير مراقب الحساباتإلع

 والحد ة الداخليةى تقويم فعالية آليات الرقابدراسات تناولت دور المراجعة الداخلية ف 2/2

 إصدار القوائم المالية: إعادة      

رد يادة المواامية وملانة المراجعة الداخلية وزأسهمت العديد من األسباب فى إزدياد أ       

جهة داخلية مستقلة تقدم  لى وجودالمخصصة لها، منها أسباب داخلية تتعل  بالمنشنة مث  الحاجة إ

ا يتعل  بادارة المخاطر فى ستشارية فيمتعل  بنظم الرقابة، وتقدم خدمات إليد فيما يخدمات تن

، وحاجة بع  الجهات أو SOXسباب خارجية مث  متطلبات قانون المنشنة، لما أن اناك أ

و المجتمع بصفة عامة إلى وجود ضوابط رقابية داخ  المنشنة تساعد على الحد من حاالت الغش أ

ناولت ( ت 2014صدار القوائم المالية. )جبر،ر المالية للمنشنة والحد من إعادة إالتالعب فى التقاري

دى دور المراجعة الداخلية فى إلتشاف التالعب وتقويم م (Ashbaugh,et al., 2008)دراسة 

القوائم المالية صدار إعادة والحد من إ لفاءة ودقة التصرفات والقرارات التى تتخذاا اإلدارة

وى راجعة الداخلية إلى أعلى مستـصلت إلى رفع تقارير إدارة الم. وتووشفافية التقارير المالية
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 إدارى فى الشرلة واللشف عن التحريفات بهيل  الرقابة الداخلية. لما تناولت دراسة )

( العوام  المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية فى تحسين جودة الرقابة الداخلية 2008عيسى،

وإضفاء الثقة على القوائم المالية. وتوصلت إلى زيادة موضوعية، وأالية المراجعين الداخليين، 

د  المعلومات ودعم اإلدارة العليا لوظيفة المراجعة الداخلية بالموارد الالزمة وفحص الجودة، وتبا

اللافية والمالئمة بين أطراف الحولمة ينعلس بصورة إيجابية على جودة المراجعة الداخلية مما 

يؤدى إلى إحلام الرقابة على المنشنة وتدنية المخاطر التى تتعر  لها والحد من إعادة إصدار 

 الشرلات. القوائم المالية، لما يؤدى إلى تحقي  التفاع  الجيد مع باقى أفراد حولمة 

العالقة بين جودة حولمة الشرلات وإعادة  (Asare,et al., 2010)لما تناولت دراسة       

إصدار القوائم المالية وشفافية التقارير المالية. وتوصلت إلى أن الشرلات التى تتمتع بمستوى 

الحاجة  ، ومدىمن إعادة إصدار القوائم المالية مرتفع من جودة الحولمة، ترتبط بمستوى أق 

لما . لدور المراجعة الداخلية لتحقي  التلام  بين آليات الحولمة لزيادة شفافية التقارير المالية

القوائم صدار إعادة ( دليال  تجريبيا  ألسباب إPlumee and Yohn,2010قدمت دراسة )

-8ها لنموذإ المالية، من خال  تحلي  القوائم المالية المعدلة للشرلات األمريلية فى ضوء إستخدام

k formالقوائم المالية او األخطاء الداخلية التى صدار إعادة . وخلصت إلى أن السبب الرئيسى إل

تحتويها السجالت المحاسبية، أو التطبي  الخاطىء غير المتعمد للمبادىء المحاسبية ثم سمات 

، واذا يد   Misstatements Intentional المعايير المحاسبية، وأخيرا  التحريفات المتعمدة 

حيث صار مسبب التحريفات المتعمدة من  SOX على تفعي  تطبي  قانون ساربنز أولسلى 

 Firth,et)لما تناولت دراسة . المسببات التى تحت  المرتبة األخيرة إلعادة إصدار القوائم المالية

al.,2011) رت إلى قياس إعادة إصدار القوائم المالية وأشاالعالقة بين المراجعة الداخلية و

محددات جودتها من خال  مقياس نظامى مرلب ملون من مجموعة من المتغيرات منها؛ القدرة 

المالية، الموضوعية، اإلستقال ، والوقت المستنفذ فى آداء المراجعة. وتوصلت إلى وجود عالقة 

المالية، القوائم المالية، والقدرة صدار إعادة إرتباط علسى بين جودة المراجعة الداخلية وإ

 االستقال ، والموضوعية، مما يزيد من شفافية التقارير المالية. 

جودة المراجعة الداخلية ودوراا الفعا  على آليات  (Pizzini, 2011)لما تناولت دراسة       

ايل  الرقابة الداخلية، والخصائص المرتبطة بها واالستقال  والموضوعية، واللفاءة المهنية لها 
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القوائم المالية. توصلت إلى أن جودة المراجعة الداخلية تساام فى صدار إعادة إ على الحد من

زيادة لفاءة آليات ايل  الرقابة الداخلية وزيادة القيمة المضافة للشرلات، وتحقي  شفافية التقارير 

أثر جودة المراجعة الداخلية على  (Hajia and Rafiee,2011)المالية. لما تناولت دراسة 

ر عن نقاط الضعف الجوارى فى آليات ايل  الرقابة الداخلية. وإعتمدت على أسلوب التقري

( شرلة من الشرلات المقيدة فى بورصة طهران عن الفترة من عام 57االنحدار المتعدد لعدد )

عية وتناي  المراجع موضومن . وتوصلت إلى وجود عالقة علسية بين ل  2009حتى  2005

القوائم المالية. لما تناولت صدار إعادة يل  الرقابة الداخلية، والحد من إفعالية آليات االداخلى و

جودة المراجعة الداخلية ودوراا فى تقويم ايل    (Munro and Stewart, 2011)دراسة 

الرقابة الداخلية والتقرير عنها. وتوصلت إلى أامية تقرير المراجعة الداخلية عن آليات ايل  

اتمت لما إالقوائم المالية. صدار إعادة لحد من إي  شفافية التقارير المالية واتحقالرقابة الداخلية ل

باختبار العالقة بين المراجعة الداخلية ومستوى االفصاح بالقوائم  (Lin,et al., 2011)دراسة 

وتوصلت إلى إرتباط نطاق أنشطة المراجعة الداخلية  SOX.من قانون  404للفقرة  المالية وفقا  

تعلقة باللفاءة المراجعة الداخلية المر باالفصاح بالقوائم المالية وذلك بالمقارنة بخصائص لببشل  أ

عوام  والموضوعية واالستثمار فيها. لما يعتبر المستوى التعليمى للمراجعين الداخليين من ال

ة اردالهامة فيما يتعل  بقوة اإلفصاح فى القوائم المالية. وأوصت بضرورة تنسي  الجهود داخ  إ

خطاء فى القوائم عالية من الجودة وذلك للحد من األلى درجة المراجعة الداخلية للوصو  بها إ

 المالية.

دور المراجعة الداخلية فى اإلفصاح والتقرير عن  Bronson,2011)لما تناولت دراسة )      

دور المراجعة نقاط الضعف الجوارى فى آليات ايل  الرقابة الداخلية. وتوصلت إلى أامية تفعي  

 الداخلية فى زيادة فعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، والحد من إعادة إصدار القوائم المالية

باعتباراا امزة التواص  الفعالة بين اآلليات التنظيمية المختصة باإلعداد والرقابة واالشراف على 

لعالقة بين جودة المراجعة ا (wang,2012). لما تناولت دراسة عملية إعداد التقارير المالية

فصاح عن الضعف ة، ودور المراجعة الداخلية فى اإلالداخلية وفعالية ايل  الرقابة الداخلي

الجوارى فى آليات ايللها وأثر ذلك على شفافية التقارير المالية. وتوصلت إلى أامية الدور 

ايل  الرقابة الداخلية، اإليجابى للمراجعة الداخلية فى التقرير عن نقاط الضعف الجوارى فى 
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 Pizzini,et)لما ادفت دراسة  .الحد من إعادة إصدار القوائم الماليةو وتفعي  الضوابط الرقابية

al., 2015) مساامتها فى مراجعة القوائم مدى إلى التعرف على أثر جودة المراجعة الداخلية و

العالقة بين المتغيرات المستقلة  تم اإلعتماد على أسلوب اإلنحدار المتعدد إلختبارحيث المالية. 

. توصلت الدراسة 2003حتى  2000 عام ( شرلة عن الفترة من189والمتغير التابع لعينة من )

ن المحرك ، وأبزيادة جودة المراجعة الداخليةالقوائم المالية صدار إعادة تنخف  حاالت إ ،إلى

 م  الميدانى.تناي  المراجع الداخلى وجودة الع والرئيسى لهذت العالقة ا

 تقييم نتائج الدراسات السابقة: -

 من خال  إستعرا  الدراسات السابقة، يملن التوص  إلى:   

إعتمدت بع  الدراسات على التحلي  النظرى للدراسات السابقة، وإعتمد البع  األخر على  -

ل  من  إستخدام التحلي  اإلحصائي لعدد من البيانات الفعلية للتوص  إلى إستنتاجات بشنن

المراجعة الداخلية، وإعادة إصدار القوائم المالية، واناك دراسة واحدة فقط إعتمدت على المنهج 

والحد من إعادة جودة المراجعة الداخلية ولم تتطرق إلى محاولة تقويم أثر العالقة بين  التجريبي.

سة التجريبية لعينة من من خال  الدراواذا ما تسعى إلي  الدراسة الحالية  إصدار القوائم المالية

المراجعين الداخليين بإدارات المراجعة الداخلية، والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات 

المساامة المصرية، للدور المحورى المتميز لجودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعالية 

 .القوائم الماليةإصدار وأثر ذلك على الحد من إعادة آليات ايل  الرقابة الداخلية، 

القوائم المالية، صدار إعادة سوف تضيف الباحثة على الدراسات السابقة تناو ؛ اإلطار العام إل -

فعالية آليات ومحددات جودة المراجعة الداخلية، دور جودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة 

وإنعلاسات  للشرلات المساامة المصرية ايل  الرقابة الداخلية، وتنثيراا فى جودة التقارير المالية

 .ذلك على الحد من إعادة إصدار القوائم المالية

 اإلطار العام إلعادة إصدار القوائم المالية: -3

 مفهوم إعادة إصدار القوائم المالية: 3/1

باح وإستخدامها مجموعة من المعايير للحلم على جودة األرتناولت دراسات لثيرة اناك      

جودة التقارير المالية، حيث أن األرباح اى أام رقم يهتم ب  المستثمرون  نو بدي  علمؤشر أ

وأصحاب المصالح األخرى، فاذا لان ذلك الرقم قد تم التوص  ل  والتنلد من توافر عناصر 
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الجودة ب  د  ذلك على جودة التقارير المالية. ولقد سارعت المنظمات المهنية والجهات اإلشرافية 

ية سواء عالميا  أو محليا  خاصة بعد الفضائح المالية فى البلدان اللبرى إلى إصدار اللثير والرقاب

من الضوابط التى تساعد فى زيادة مصداقية القوائم المالية، ومن ثم جودة تقاريراا المالية مثا  

وصدور لوائح حولمة الشرلات وآليات تطبيقها فى اللثير من بلدان  ،األمريلى  SOXصدور 

( فى تقريراا عن 8فى التوصية رقم ) 1999فى عام  Blue Ribbonالعالم. لما أوصت لجنة 

تتطلب من  GAASتحسين فعالية لجان جودة المراجعة بنن معايير المراجعة المقبولة عامة 

، اجعة عن جودة المعايير المستخدمةالمراجع الخارجى أن يناقش مع لجنة المراجعة تقديرات المر

 Blue Ribbon)ير المحاسبة المستخدمة فى إعداد تقاريراا المالية. قبو  معايو

Committee,1999)  

وفى اذا السياق، تتسم البيئة التى تساعد على جودة التقارير المالية بتوافر العديد من العوام       

ى ذو تطبي  آليات الحولمة، اإلعتماد على مراجع داخلى يتمتع باإلستقاللية، ومراجع خارج ؛مث 

ينبغى  خبرة وشهرة لبيرة، وغيراا من العوام  التى تساعد فى ضمان جودة التقارير المالية. ولذا

على اإلدارة القيام بتعدي  القوائم المالية الساب  إصداراا، ثم ينتى دور مراقب الحسابات لمراجعة 

امج المراجعة للتحق  اذت القوائم المالية المعدلة. وعلي  سوف يتطلب األمر من  تعدي  خطة وبرن

القوائم المالية الساب  إصداراا والتى  Revisingمن مدى صدق تنليدات اإلدارة بشنن تنقيح 

تشوبها تلك التحريفات وتقييم مدى إنعلاسها فى القوائم المالية المعدلة بالطريقة المناسبة، مسترشدا  

 فى ذلك بالمعايير المحاسبية ذات الصلة. 

فى اذا الصدد، قد تصدر القوائم المالية فى تارية الح  لتارية تقرير مراقب  وتجدر اإلشارة    

الحسابات، وقد تطلب الجمعية العامة للشرلة عم  تعديالت عليها قب  نشراا ألصحاب المصالح 

نشرا  عاما ، انا تلون حالة أخرى لصحداث الالحقة قد تنتهى باعادة إصدار القوائم المالية نفسها 

ين فى سوق الما  إلى خدمات ألثر لع  مراقب الحسابات إزاء اذا الوضع. يحتاإ المتعامفماذا يف

، والتزام مراقب الحسابات بمسئوليت  المهنية عن مراجعة شم  من مراقبى الحساباتومسئوليات أ

( مسئولية  60تناو  معيار المراجعة المصرى رقم )قد األحداث الالحقة لتارية الميزانية. و

فصاح الحسابات عن األحداث الالحقة بنوعيها سواء التى تتطلب التعدي  أو التى يلفى اإلمراقبى 
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 ( الخاص باألحداث الالحقة. 7لما ورد فى المعيار المحاسبى المصرى رقم ) عنها فقط وذلك وفقا  

 ( 2014)شحات ، 

وائم مالياة ساب  عرضاها إعادة نشر قنها، نالقوائم المالية بصدار إعادة إوفى اذا السياق، تشير      

على أصاحاب المصاالح، ولانات بهاا معلوماات محاسابية غيار مالئماة، تاؤدى بادرواا إلاى تضالي  

ويقصاد بهاا  (Prawitt, et al.,2009 a) .مساتخدمى ااذت القاوائم الماليا  واام بصادد القارارات

راا للونهااا أيضااا  تصااحيح المعلومااات المحاساابية المفصااح عنهااا فااى القااوائم الماليااة الساااب  إصاادا

ولاذلك يجاب علاى المراجاع الاداخلى التنلاد مان التازام المنشانة  (Chen, et al.,2014) .مضاللة

بمعايير وأسس القياس، واإلفصاح عن إعادة إصدار القوائم المالية. وعلاى مراقاب الحساابات إقاماة 

ند إلاى متطلباات ومن ثام إعاداد وتعادي  تقريارت، ويساتسس الدلي  اللافى والمالئم على المعايير واأل

القوائم المالية، لمعياار للقيااس عناد مراجعاة إعاادة اإلصادار فاى ساياق صدار إعادة المحاسبة عن إ

 Burnaby and 2015)علااى، ويقباا  اااذت المتطلبااات للاا . ة الساانويةمراجعااة القااوائم المالياا

Muehlmann, 2011, ) 

 أسباب إعادة إصدار القوائم المالية: 3/2

أخطاء السنوات السابقة بنثر رجعى، بما يلف  تحقي  خاصية القابلية للمقارنة أامية معالجة     

والتى تمث  أحد الخصائص المحددة لمنفعة المعلومات المحاسبية بالنسبة لمستخدمى القوائم المالية. 

( اإلرشادات ISA,No.8;SFAS,No.154قدمت اإلصدارات المحاسبية ذات الصلة )قد و

القوائم المالية صدار إعادة أخطاء الفترات السابقة، وذلك من خال  إالخاصة بليفية تصحيح 

المقارنة للسنوات السابقة المتنثرة بهذت األخطاء، حيث يتم تعدي  بيانات الفترات السابقة، لما لو 

لانت اذت أخطاء لم تحدث مطلقا  وذلك بقيمة تصحيح األخطاء الخاصة بهذت الفترات. لما يتم 

را  المقارنة، وذلك إذا غو  المدة ألو  فترة معدة للعر  ألأباح المحتجزة تعدي  رصيد األر

لانت األخطاء السابقة تخص فترة تسب  اذت الفترة األولى المعدة للعر  مع مراعاة اإلفصاح 

عن طبيعة خطن الفترة السابقة، ومقدار التعدي  فى القوائم المالية عن سنوات سابقة، والتى تظهر 

لمالى للسنة الحالية ألغرا  المقارنة. وقد دعمت اللتابات والدراسات المحاسبية فى التقرير ا

(Chen,et al.2008 ما جاء باإلصدارات المحاسبية ذات الصلة، ومنها معيار المحاسبة )

 (.  5المصرى رقم )
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( على المحاسبة واإلفصاح عن (IAS,No.10ويشتم  نطاق المعيار المحاسبى الدولى      

الالحقة لتارية الميزانية واى األحداث التى تقع بين تارية الميزانية وتارية إصدار  األحداث

القوائم المالية، سواء لانت تلك األحداث فى صالح أو غير صالح الشرلة. تنقسم األحداث إلى 

ضافية عن ظروف لانت قائمة فى تارية الميزانية وتتطلب تعديال  فى دلة إنوعين ؛ أحداث توفر أ

ائم المالية، وأحداث تشير إلى ظروف نشنت بعد تارية الميزانية وال تتطلب التعدي  وللن القو

( ضرورة قيام 10تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية. لما أوضح المعيار الدولى رقم )

تى الشرلة بتعدي  القيم المدرجة بالقوائم المالية لتعلس األحداث الالحقة لتارية الميزانية وال

، مثا  صدور حلم قضائى بعد تارية الميزانية يلشف عن وجود ستوجب تعدي  القوائم الماليةت

تارية الميزانية، وبالتالى يجب على الشرلة بالفع  فى  التزام على الشرلة ولان اذا االلتزام قائما  

ديد تعدي  قيمة المخصص المدرإ فى القوائم المالية لمقابلة اذا اإللتزام أو تلوين مخصص ج

ن اذا اإللتزام المحتم . لما أن ظهور معلومات جديدة علمقابلت ، وعدم اإللتفاء باإلفصاح فقط 

بعد تارية الميزانية تلشف وجود إنخفا  فى قيمة أحد األصو  عن القيمة المثبتة فى الميزانية 

ع  فى تارية مث  إفالس أحد العمالء بعد تارية الميزانية والذى يؤلد أن اناك خسارة محققة بالف

، لما مة المدرجة لحساب العمالءالميزانية فى حساب العمالء وأن الشرلة فى حاجة إلى تعدي  القي

أن بيع الشرلة لمخزون بعد تارية الميزانية قد يوفر دليال  على صافى القيمة البيعية لهذا المخزون 

تارية إصدار القوائم  فى تارية الميزانية. لما أشار المعيار إلى ضرورة إفصاح الشرلة عن

. وفى حالة قيام الجمعية العامة للشرلة بتعدي  القوائم المالية لية والسلطة التى قامت باعتمادااالما

 بعد إصداراا يجب اإلفصاح عن ذلك لمستخدمى القوائم المالية. 

لتى ال بع  األمثلة عن األحداث الالحقة ا( 10رقم )وفى اذا السياق، عر  المعيار الدولى      

تتطلب التعدي  فى القوائم المالية وللنها قد تتطلب اإلفصاح عنها فى القوائم المالية. مثا  

اإلنخفا  فى القيمة السوقية لبع  اإلستثمارات بعد تارية الميزانية وقب  إصدار القوائم المالية. 

درجة بالقوائم المالية ونتيجة لظروف حدثت فى الفترة الالحقة وبناء علي  ال يتم تعدي  القيمة الم

والخاصة باإلستثمارات وللن يتم اإلفصاح عن اذا الحدث بااليضاحات المتممة بالقوائم 

 (2014)شحات ،المالية.
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أربع حاالت تستدعى القيام بتعدي  القوائم  (Chen,et al., 2012)ولقد حددت دراسة     

عداد التقارير المالية مث  تطبي  المالية الساب  إصداراا واى؛ األخطاء التى قد تحدث عند إ

المبادىء المحاسبية المتعارف عليها بشل  خاطىء، واألخطاء التى فش  ايل  الرقابة الداخلية فى 

منعها أو إلتشافها، واألخطاء التى لم يتملن مراقب الحسابات من لشفها عند إصدار تقريرت، 

) قا  بعد إصدار القوائم المالية.باإلضافة إلى األخطاء الجوارية التى يتم إلتشافها الح

Gramling,et al.,2013) ( األسباب التى تدعو إلى إعادة إصدار 1ويوضح الشل  رقم )

 القوائم المالية.

 *( 1الشكل رقم )

 األسباب التى تدعو إلى إعادة إصدار القوائم المالية

 

 
 

      

 

 

 

 .لسابقةباالستفادة من الدراسات ا * الشل  من إعداد الباحثة   

األخطاء التى قد فى؛ القوائم المالية صدار إعادة أسباب إ( تتمث  1يتضح من الشل  رقم )          

تحدث عند إعداد التقارير المالية مث  تطبي  المبادىء المحاسبية المتعارف عليها بشل  خاطىء، 

األخطاء  ضافة إلى، باإلسابات من لشفها عند إصدار تقريرتاألخطاء التى لم يتملن مراقب الحو

خطاء الجوارية التى يتم األأخيرا  ، والتى فش  ايل  الرقابة الداخلية فى منعها أو إلتشافها

 لتشافها الحقا  بعد إصدار القوائم المالية.إ

( KPMG,2012وفى اذا السياق، يرى العديد من بيوت الخبرة فى مجا  المراجعة )مث        

على عملية إعداد التقارير المالية.  ها القدرة على التنثير بشل  لبيرديأن وظيفة الرقابة الداخلية ل

وخصائص الشرلات مث ؛ الحجم وعدد الفروع ونوع  رجع األسباب إلى، محتوى اإلفصاح،لما ت

 صدار القوائم الماليةإعادة إ

عداد إخطاء التى قد تحدث عند األ

 التقارير المالية
 الداخلية الرقابة خطاء التى فشل هيكلاأل

 تشافهاو اكأفى منعها 

 

 

 خطاء التى لم يتمكن مراقب الحساباتاأل

 عند إصدار تقريره من كشفها

 

 كتشافهاإخطاء الجوهرية التى يتم األ

 بعد إصدارالقوائم المالية الحقا  
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 ؛2015؛ يوسف،2015الصناعة والمديونية واألنباء عن اآلداء وتارية نهاية السنة المالية. )على،

Murcia,et al.,2005 ) 

، من المهم التحق  من  SOXونظرا  لزيادة متطلبات التحق  والمراجعة الفعالة التى أنشنتها       

إعادة يؤثر الطرق التى تملن الرقابة الداخلية من أن تؤثر على إعادة إصدار القوائم المالية. 

ها واى إصدار القوائم المالية على جودة المعلومات المحاسبية، حيث يفقداا أحد أام خصائص

مما قد يؤثر على قرارات مستخدمى القوائم المالية. لما أن تنخر   timelinesالتوقيت المناسب 

إصدار القوائم المالية عن توقيتها المحدد قد يؤدى إلى تسريب المعلومات مما قد يضر بعدالة 

لمحاسبية يعتمد التوقيت المناسب فى مجا  المعلومات االفرص بين المستثمرين فى سوق الما . 

على؛ الفترة التى تعد عنها التقارير المالية، وفترة اإلبطاء التى تنفضى بين نهاية الفترة المالية 

وتارية إصدار أو نشر التقارير المالية. ووفقا  لقواعد القيد وشطب األوراق المالية ببورصة 

لزمة بنشر تقاريراا فان الشرلات المقيدة م 2008األوراق المالية المصرية الصادر فى نوفمبر 

يوما  من نهاية السنة  90ال تزيد عن حسابات مستق  خال  فترة  المالية مصحوبة بتقرير مراقب

المعد عنها ملخص نتائج األعما . عالوة على ذلك، فقد إستقر الرأى لدى لثير من الدراسات 

 Treadway؛2014؛ على، Bronson, 2011) السابقة ذات الصلة

Commission,1987) ة تتم فى معظم الحاالت بسبب ـــعلى أن إعادة إصدار القوائم المالي

( فى اذت errorخطن ( أو غير متعمدة )Fraud دة )غش ـريفات جوارية متعمـإلتشاف تح

 القوائم المالية بعد نشراا.

 فى الشركات المساهمة المصرية: محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية 3/3

لديها القدرة على القيام بدوراا  ليست بنن المراجعة الداخلية حاليا   (Cezair,2009)يرى      

، بما يعنى بنن المراجعين يتم إلتشافها بالصدفة من حاالت الغش % 90ألن  ،فى إلتشاف الغش

أدرلت معايير اجة إلى تعزيز معرفتهم بخصائص وسمات ومجاالت الغش. ولقد حما زالو فى 

 Financialالمحتم  للمراجعة الداخلية فى عملية التقرير المالى المراجعة الخارجية، الدور

reporting process   ففى نموذإ خطر المراجعة، تؤدى خدمات المراجعة الداخلية إلى ،

في  خطر تخفي  المخاطر الرقابية، ويملن االعتماد على خدمات المراجعة الداخلية لتخ
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عة الداخلية فى اذا المجا  على مستوى جودة عتماد على المراجااللتشاف، ويتحدد مدى اإل

  AICPA,2012,PCAOB,2007)المراجعة الداخلية. )

يقصد بجودة المراجعة الداخلية، توافر مجموعة من الصفات أو العوام  التى تجع         

المراجعين الداخليين يؤدون عملهم بجودة، وبالتالى دعم قدرة المراجعة الداخلية على تحقي  

 قدرة المراجعة الداخلية فى تفعي  آليات الرقابة الداخلية المنشنة. وتتمث  ها، وتحقي  أادافأاداف

والحد من إعادة إصدار القوائم المالية فى؛ محدات الجودة  وزيادة جودة وشفافية التقارير المالية

الية العالية، من اللفاءة والفاعلية فى إتمام عملها الحيوى، والتخطيط الجيد، توافر القدرات الم

ووضع لافة اإلجراءات والوسائ  المملنة  ،وتنفيذ برنامج عم  مميز، وبذ  العناية المهنية الواجبة

شير جودة اآلداء المهنى إلى، تلتدنية األخطاء والغش والحد من إعادة إصدار القوائم المالية. و

فة جوانب أنشطة يجب أن تؤدى المراجعة دوراا المتميز بمستوى عا  من الجودة، فى لا

الشرلة، وتساعد فى رفع لفاءة وفعالية ايل  الرقابة الداخلية وتدنية األخطاء وتنعلس إيجابياتها 

 (  2014راضى،) الحد من إعادة إصدار القوائم المالية.جودة التقارير المالية وفى 

أناواع المخااطر ساواء  وفى اذا الساياق، يجاب علاى إدارة المراجعاة الداخلياة حماياة المنشانة مان لا       

المتعلقة بدقة المعلومات المالية، أو ضياع األصاو  أو اإلساتخدام غيار اللافء للماوارد المتاحاة، أو الفشا  

ات المالية وغير المالياة فاى فى تحقي  أاداف المنشنة. لما يساام حرية الفحص والتحلي  اإلنتقادى للمعلوم

إليجاابى لجاودة المحتاوى المعلومااتى للتقاارير المالياة. باإلضاافة إيجاد الروابط والعالقات بينهماا والتنلياد ا

إلى، دقة الفحص اإلنتقادى والتحقي  الموضوعى، وحرية التقويم الفعا  للافة اإلجراءات والتصرفات التى 

تتخذ من قب  اإلدارة إلتمام التزاماتها ووضع لافة الوساائ  التاى تسااام وتاؤدى إلاى تحقيا  جاودة وشافافية 

وذلاك  ارير المالية. وإتباع المداخ  الحديثة والمتطورة فى الفحص والتحقي  والتنليد اإليجاابى والتقريارالتق

من خال  إعادة اندسة عملية المراجعة الداخلية بماا ياوفر الضامان اللاافى إلقنااع اإلدارة بفاعليتهاا لنشااط 

 (b  Prawitt, et al., 2009)  .مضيف للقيمة

ق، عرضااات معاااايير المراجعاااة الداخلياااة الصاااادرة عااان معهاااد الماااراجعين وفاااى ااااذا السااايا       

الداخليين األمريلى بع  اإلعتبارات التى يجب مراعاتها عند تقييم وفهم طبيعة المراجعة الداخلياة 

يانعلس توافرااا علاى التاى وتقييم جودتها. وتتمث  فى مجموعة من المحاددات والصافات األساساية 

  ومن أهمها:وزيادة فعالية الدور الهام للمراجع الداخلى، جودة اللفاءة المهنية، 
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الاداخليين ولاذلك  اي  العلمى والعملى للماراجعينأامية أن يتوافر التنQualification : التأهيل -

الخباارة الالزمااة والمعرفااة اللافيااة بالمخاااطر التااى يملاان أن تتعاار  لهااا المنشاانة. ولااذا يجااب علااى 

معارفتهم ومهااراتهم عان طريا  التطاوير المهناى المساتمر، ماع تبناى  المراجعين الاداخليين تطاوير

برامج التدريب المستمر، واإلستمرار فى الحصاو  علاى الشاهادات العلمياة والمهنياة. أامياة الادعم 

المالى للمراجعيين الاداخليين لننضامام إلاى عضاوية المنظماات المهنياة للمحاسابة والمراجعاة، ماع 

ا  مان الشاهادات المهنياة مان تلاك المنظماات. ولاذلك تطاوير المعرفاة تحفيزام للحصو  علاى مزياد

يااتم تعيااين عضااو  .ة، والااتحلم بشاال  مسااتمر لاادى المااراجعين الااداخليينياابااادارة المخاااطر، الرقاب

المراجعااة الداخليااة علااى مااا يلااى؛ مؤااا  عااا  يتمثاا  فااى بلااالوريوس التجااارة شااعبة المحاساابة 

ة، التزام بقواعد وآداب السلوك المهنى، تاوافر خبارة معيناة مثا  والمراجعة، السمعة الطيبة والنزاا

التاادرإ الااوظيفى فااى أعمااا  المحاساابة بالشاارلة أو الحصااو  علااى شااهادة خباارة ماان أحااد ملاتااب 

المحاسبة والمراجعة أو الحصو  على شهادة من معهاد المحاسابين والماراجعين المصارى، إجتيااز 

محااددات جااودة ( 2)ويوضااح الشاال  رقاام  ن المراجعااة.إختبااار ومقابلااة مااع أعضاااء لجنااة أو لجااا

 .والحد من إعادة إصدار القوائم الماليةتفعي  آليات الرقابة الداخلية لالمراجعة الداخلية 

 *( 2الشكل رقم )                                                

 الداخلية محددات جودة المراجعة                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

        

         

 * الشل  من إعداد الباحثة باالستفادة من الدراسات السابقة.

       

 

زيادة 

جودة 

وشفافية 

التقارير 

 المالية

والحد من 

إعادة 

إصدار 

القوائم 

 المالية

 

 

 
 

 تحسين

جودة 

 المراجعه

 الداخلية

 التأهيل

 
 تنفيذ المهام جودة

 هنيةالمالكفاءة والقدرة 

 

 االستقالل والوضع التنظيمى

 الموضوعية
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التناي ، جودة تنفيذ فى؛ محددات جودة المراجعة الداخلية (، تتمث  2يتضح من الشل  رقم )      

لفاءة فى  ية، مما ينعلس، والموضوعالقدرة المهنيةواللفاءة المهام، اإلستقال  والوضع التنظيمى، 

آليات الرقابة الداخلية وتدنية األخطاء والتالعب بالقوائم المالية مما يترتب علي  زيادة  وفعالية

 .ويؤثر فى النهاية على الحد من إعادة إصدار القوائم المالية جودة وشفافية التقارير المالية

نااا مراعاة األصو  ومعQuality of Work Performance : جودة تنفيذ المهام -

والمبادىء المتعارف عليها فى المحاسبة والمراجعة، ودستور أخالقيات مهنة المراجعة الداخلية 

فى التقويم الموضوعى لفعالية ايل  الرقابة الداخلية وحرية التقريرعنها، والعناية المعقولة من 

الفحص اإلنتقادى، والحصو  خال  التخطيط الجيد، ولفاءة البرنامج واإلجراءات الفعالة ودقة 

على األدلة والقرائن اللافية والحاسمة بشنن التنليد اإليجابى فى شفافية التقارير المالية، من 

التالعب وما ينتج عنها من مخاطر وزيادة الثقة والمصداقية فى جودة وشفافية التقارير المالية. 

 ؛من أامهاوافر في  صفات المدير الناجح إسناد مهمة قيادة إدارة المراجعة الداخلية إلى شخص تتو

قوة الشخصية والقدرة على اإلتصا  باآلخرين وتلوين عالقات عم  طيبة والقدرة على إتخاذ 

القرارات عن طري  المشارلة مع العاملين وتطوير العاملين مع  وتنمية مهاراتهم. يتم معاقبة أو 

فى آداء المهام المللف بها، وحالة التواطؤ  ؛ اإلاما  أو التقصيرةعز  المراجع الداخلى فى حال

 Abbott ,et al.,2015, Al- Ahetwi,et) مع أحد أو بع  أعضاء مجلس اإلدارة.

al.,2011; Alderd, et al.,2013)  

أامية أن يتمتع المراجع الداخلى باإلستقال   Independence اإلستقالل والوضع التنظيمى: -

ع الداخلى من القيود والظروف التى قد تهدد قدرت  على القيام الذانى، ويقصد ب  تحرر المراج

بمهام  وإبداء رأي  بشل  غير متحيز. ويقاس اإلستقال  بالتبعية فى الهيل  التنظيمى، وعلى 

رئيس قسم المراجعة الداخلية أن يخطر رئيس لجنة المراجعة بالعوام  التى تهدد إستقال  

د قيود مفروضة على نطاق المراجعة الداخلية. وللى يتحق  وموضوعية المراجعة الداخلية، لوجو

اإلستقال  إلدارة المراجعة الداخلية يجب أن يتملن رئيس قسم المراجعة الداخلية من الوصو  

المباشر للبيانات والمعلومات والسجالت، بدون أى قيود من اإلدارة العليا وذلك من خال  تبعية 

إدارى فى الهيل  التنظيمى. مما يساام فى تقويم لفاءة وفعالية المراجعة الداخلية ألعلى مستوى 

آليات ايل  الرقابة الداخلية، والحرية فى التقرير عنها دون أى ضغوط تهدد إستقالل ، والتعزيز 
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فى إنجاز برنامج المراجعة، ولافة اإلجراءات لتدنية التحريفات والتالعب والحد من إعادة إصدار 

يادة الثقة والمصداقية فى جودة وشفافية التقارير المالية. توفير الضمانات القوائم المالية، وز

مباشرة لندارة والتى من أامها؛ أن يتم التقرير  الالزمة لتحقي  إستقال  إدارة المراجعة الداخلية

العليا مع عدم إشتراك المراجعين الداخليين فى أى أعما  تنفيذية بالمنشنة وإعطائهم الحصانة 

مة، وأن يتم تقييم أعما  إدارة المراجعة الداخلية عن طري  لجنة المراجعة المنبثقة من الالز

مجلس اإلدارة إن وجدت، أو عن طري  عضو مجلس اإلدارة المنتدب، وأن يلون تعيين وعز  

 مدير اذت اإلدارة من سلطة مجلس اإلدارة.

الم الخبرة العلمية والعملية وتقاس باللفاءة وترCompetency  الكفاءة والقدرة المهنية: -

والتقنية المهنية، من خال  التدريب والتعليم المستمر، واإللمام بالتطورات فى المعايير المهنية 

للمراجعة، ومعايير المراجعة الداخلية واإلرشادات الحديثة، وتوافر المهارات الذانية والتفلير 

 Adopted theإتجات التشلك المهنى اإلبداعى، ومهارة التعام  واإلتصا  الفعا ، وتبنى 

direction of professional skepticism  واو إتجات مبنى على عق  متسائ ، وتقييم

إنتقادى إلحتما  وجود ظروف قد ينتج عنها تحريفات جوارية فى القوائم المالية. على المراجعين 

دراء التنفيذيون والماليون الداخليين معرفة المؤشرات اللمية وغير اللمية التى يستخدمها الم

ومدراء التشغي  والمراجعون الخارجيون فى تقييم فعاليتهم، والعم  على تحسين وتدعيم األمور 

التى تقيسها تلك المؤشرات، وإعطاء المؤشرات غير اللمية إاتماما  ألبر من المؤشرات اللمية. 

والقيام بالرقابة والوقاية اإللتشافية  مما ينعلس فى التقويم الموضوعى لفعالية آليات ايل  الرقابة،

والتوجيهية، وتدنية مخاطر التالعب واألخطاء، وزيادة الثقة والمصداقية فى جودة وشفافية 

 ( 2010التقارير المالية والحد من إعادة إصدار القوائم المالية. )مبارك،

ى تلف  قيام المراجعين ومعنااا التوجهات الذانية غير المتحيزة التObjectivity  الموضوعية: -

الداخليين بآداء مهامهم على نحو يجعلهم يؤمنون بنتائج أعمالهم. يجب أال يسمح بوضع يجع  

المراجعين الداخليين يشعرون بعدم القدرة على إبداء أحلامهم وآرائهم المهنية بموضوعية. واو 

ومؤثر اام فى التقويم للفاءة مفهوم متعدد األاداف، تشم  البعد عن التحيز، اإلستقال  واألمانة، 

وزيادة جودة وشفافية وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، والتقرير عنها لتدنية األخطاء والتالعب 

جع  إدارة المراجعة الداخلية مجا  تدريبى  .من إعادة إصدار القوائم المالية والحدالتقارير المالية 
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وشغ  مناصب القيادات اإلدارية. وتحديد أدوار  جيد للمراجعين الداخليين للترقى الوظيفى

 ,IIA؛ 2010)عبد المنعم، المراجعين الداخليين بعناية وإعالم اإلدارات مح  المراجعة بها. 

2010,2012,2013 a, Alzeban, 2015, IAASB,2009 a,315,par. 20) 

  رقابة الداخلية:ية فى تقويم كفاءة وفعالية آليات هيكل الالداخلة المراجعدور جودة   3/4

يعد وجود نظام رقاباة داخلياة محلام تضاع  إدارة الشارلة بالتعااون ماع لجناة المراجعاة ويقارت      

. وذلااك لمساااعدة الشاارلات 2011مجلااس اإلدارة، ماان أااام متطلبااات دلياا  حولمااة الشاارلات لعااام 

يمها إلماداد على تحقي  أاداقها، ويحتوى على مجموعة من السياساات واإلجاراءات التاى ياتم تصام

اإلدارة بتنليد مناسب على أن أاداف الرقاباة التاى تراااا أساساية للشارلة ساوف ياتم تحقيقهاا. ولقاد 

إاتمت المنظمات المهنية باإلاتمام بدور المراجعة الداخلية فى أامية الفحص والتحق  الموضاوعى 

الياة، وتحدياد الثغارات فاى من أساليب آليات ايلا  الرقاباة الداخلياة الفعالاة علاى جاودة التقاارير الم

 ;AICPA,2012; COSO,2010)آليااات ايللهااا للحااد ماان إعااادة إصاادار القااوائم الماليااة. 

Naibei,et al.,2014) 

تفقت الدراسات السابقة على أن إعادة إصدار القوائم المالية صار بمثابة دلي  على قد إو     

 Caldiron,et al.,2012; Bizarro, et)ضعف ايل  الرقابة الداخلية وعدم نزااة اإلدارة. 

al.,2011; Blankley,et al.,2012)  يعم  الهيل  الفعا  للرقابة الداخلية على تحقي  سالمة

، وأنها تمت وفقا  الية الدقيقة والموثوق فى جودتهاالمعامالت المالية المسجلة وإعداد التقارير الم

ات جوارية فى لمعلومات يسبب تحريفلضوابط جودة المعايير المحاسبية. القصور فى جودة ا

إلى؛ الضعف غير  الضعف وينقسم .الوقاية منها فى التوقيت المناسبال يملن التقارير المالية، 

الجوارى فى آليات ايل  الرقابة ويملن تقويم  ومعالجت  فى إعداد تقارير إحتيالية وضرورة 

يتمث  الضعف اآلخر على مستوى جعة، و، واو قاب  للتقويم والمراإعادة إصدار التقارير المالية

الحسابات ومرتبط بآليات بيئة الرقابة نفسها، ويصعب تقويم  وإلتشاف  فى التوقيت المناسب، وأما 

 ;Irving ,et al.,2013 ) ر ضعف يتعل  بآليات ايل  الرقابة على مستوى المعامالت.ياآلخ

Carcello,2012)  

لمراجعة الدولية على أامية فهم مراقب الحسابات لنظام ألدت معايير اوفى اذا السياق،       

د ألد معيار المراجعة الدولى الرقابة الداخلية للمنشنة والتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية ب . فق
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 ( على ضرورة تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوارية من خال  فهم المنشنة وبيئتها.315) رقم

ينقسم الضعف الجوارى فى  (IAASB,2010a,2012 ؛ 2012مالية،)الهيئة العامة للرقابة ال

آليات ايل  الرقابة إلى؛ ضعف فى مقومات الرقابة ذاتها وملوناتها الخمسة، ولم تقم اإلدارة 

ية صور الهامة التى تؤثر سلبا  على شفافقبالتشافها فى التوقيت المناسب واإلفصاح عنها، وأوج  ال

يتم التقرير عنها. وأوج  القصور التى تجتمع مع بعضها، وتؤدى إلى لم وجودة التقارير المالية، و

تحريفات جوارية، ولم يتم اإلفصاح عنها وتساعد فى إعادة إصدار القوائم المالية. يعد تقييم 

حدد بموجب تقييم األامية النسبية أساس الحلم على مدى صدق وعدالة القوائم المالية، حيث تت

يفات القوائم المالية المؤثرة على قرارات مستخدمى التقرير المالى، والتى ، تحراألامية النسبية

إدارة منشنة عمي  المراجعة بتصحيحها، واألخرى غير المؤثرة والتى  ،مراقب الحساباتيطالب 

. فيؤثر تقييم األامية النسبية على معلوماتية ومصداقية وائم المالية المراجعة باحتواءاايسمح للق

 مالية. القوائم ال

 (khlif and IAASB,2010b ;Samaha,2014 ؛ 2014االبيارى ،)

جودة المراجعة الداخلية من خال  موقعها الفريد المتميز فى  مدى مساامة، يتضح مما سب      

مر فى تفعي  آليات ايل  الرقابة الداخلية   والتناغم المرغوب والتفاع  المثتحقي  إطار من التلام

. وللما لانت الرقابة من إعادة إصدار القوائم الماليةلحد فية التقارير المالية وازيادة جودة وشفال

أو إلتشافها بواسطة ايل  الرقابة  ،لان إحتما  عدم وجود أخطاءللما الداخلية ألثر فعالية 

اناك  اذا يوضح أنوأو لان معام  الخطر الذى يملن تحديدت للمخاطر الرقابية أق .  ،الداخلية

ية وتقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلة المراجعيجابية بين جودة ثيرية إتمية تنعالقة ح

 .الداخلية

  إصـدار القوائم الماليـة: والحد من إعادة ودة المراجعة الداخليةج العالقة بين 3/5

 Financial تقارير الماليةجودة الشهدت السنوات األخيرة مزيدا  من اإلاتمام ب     

Statements Quality  ويرجع اذا اإلاتمام إلى اإلنهيارات المالية للبرى الشرلات

األمريلية. تعنى جودة التقارير المالية، ما تتصف ب  المعلومات المحاسبية التى تشتم  عليها تلك 

التقارير من مصداقية، وما تحقق  من منفعة لمستخدميها، مع خلواا من التحريف والتضلي ، 

فى ضوء مجموعة من المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية، مما يساعد على  وإعداداا
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قتصادى للشرلات، ة للمستفيدين عن حقيقة اآلداء اإلتحقي  الهدف من إستخدامها. إعداد تقارير مالية مضلل

تيجة الضعف يتطلب إعادة إصدار القوائم المالية والتشليك فى مصداقية وجودة المحاسبة والمراجعة ن

 Asare,et)حيث قدمت الدراسات السابقة  .الجوارى فى لفاءة وفاعلية آليات ايل  الرقابة الداخلية

al.,2010;Mihret,et al.,2010) تنفيذ فري  المراجعة الداخلية مهام  بمستوى ن بع  األدلة على أ

عتماد على المعلومات، لفاءة ة اإلفعالية الرقابة، زياد صو ،جودة واللفاءة بما يضمن حماية األعا  من ال

والمعايير  ة، وااللتزام بالقوانينجراءات المنشنموضوعة مع سياسات وإتواف  النظم الووفعالية العمليات، 

صدار إعادة إالحد من على جودة التقارير المالية وبالتالى  يجابيا  إخالقية ينعلس المهنية والمواثي  األ

العالقة بين جودة المراجعة الداخلية والحد من ( 3ويوضح الشل  رقم )( 2015. )الصيرفى،القوائم المالية

 إعادة إصدار القوائم المالية.

 2010وفى اذا السياق، تناو  مجلس اإلشراف المحاسبى على شرلات المسااامة بالوالياات المتحادة عاام 

، 201صارية أرقاام )( ، وفى مصر تناولت معايير المراجعة المPCAOB,2010معيار تقييم المخاطر )

مخااطر بيئاة العميا  وألادت  2008( لسانة 166( الصادرة باالقرار الاوزارى رقام ) 330،  315،  250

اذت المعايير على أامية إستخدام وتطوير منهج مراجعاة مخااطر األعماا  ألثارت القاوى علاى جاودة عملياة 

لمشاارلة فاى وضاع تصاور للتقاديرات المراجعة. وتقييم برامج مواجهة خطر الغش فى التقارير المالياة، وا

والسياسات المحاسبية المتبعة بالمنظمة، والتواص  المستمر مع لجنة المراجعة أو مجلاس اإلدارة فاى حالاة 

 (2014عبد العزيز، ) إلتشاف عمليات غش أو إحتيا  بالتقارير المالية فى المنظمة.

 *( 3الشكل رقم )                                 

 والحد من إعادة إصدار القوائم الماليةالداخلية قة بين جودة المراجعة العال

 

 

      

   

 

 

 * الشل  من إعداد الباحثة باالستفادة من الدراسات السابقة.

 جودة المراجعة الداخلية

 التالعب واألخطاء تدنية ليات الرقابة الداخلية آعالية ف

 

 يةزيادة جودة وشفاف

 المالية التقارير

صدار إعادة إلحد من ا

 القوائم المالية
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، صادار تقاارير مزيفاةمان فارص إ المراجعة الداخلية الفعالاة تقل  (3يتضح من الشل  رقم )       

فعالية آلياات الرقاباة الداخلياة، ؛ من خال  عب فى التقارير الماليةدارة نحو التالالحد من سلوك اإلو

جاودة وشافافية التقاارير المالياة زياادة مماا يترتاب عليا  وتدنية التالعب واألخطااء باالقوائم المالياة، 

 .وينعلس إيجابيا  على الحد من إعادة إصدار القوائم المالية للشرلات

لمراجعة الداخلية التى تتسم بجاودة عالياة مان خاال  دورااا تتملن اوتجدر اإلشارة فى اذا الصدد، 

لى تقدير وتقويم مواطن الضعف الجاوارى فاى ايلا  الرقاباة بما تحقق  من رقابة مستمرة إالفريد، 

الداخلية، والتقرير عنها وليفية مواجهتها والحد من إعادة إصدار القوائم المالية. حيث تعتبار بمثاباة 

اللفااءة والجاودة داء اذت المراجعة بمستوى مان ات وقرارات اإلدارة، وآجعة يومية على تصرفمرا

خ  عداد التقارير والقوائم المالية بالوسائ  المختلفاة لالتادإ دارة على التدخ  فىيضعف من قدرة اإل

خاارى ماان خااال  دوراااا فااى وضااع التقااديرات المحاساابية، أو االختيااار المحاساابى، أو باانى وساايلة أ

ر ـاـودقاة وإنتظاام الدفات ة،ـاـوالتنليد اإليجابى والتقريار، لتحقيا  الجاودة والشفافيالفاع  فى الفحص 

، وتدنية األخطاء والحد من إعادة إصادار القاوائم المالياة، والتنلياد اإليجاابى علاى شافافية المحاسبية

لحولماة لما يملن رؤية المراجعة الداخلية على أنها خط الدفاع األو  ضد قواعاد ا التقارير المالية.

. لمااا أناا  باادعم مناسااب ولااافى ماان مجلااس ضااد أى تجاااوزات فااى التقرياار المااالىغياار اللافيااة، و

ع أفضاا  بمااا يملاانهم ماان ـااـوا فااى وضـااـوناالدارة، ولجنااة المراجعااة فااان المااراجعين الااداخليين يل

ة غياار مناساابة، وأى تقصااير فااى نظااام الرقابااة الداخليااة وقواعااد ـااـلتشاااف أى ممارسااات محاسبيإ

 ;Protivitim,2011) 2015)على،  حولمة غير اللافية.ال

بهمزة التواص  اإليجابية وتقوية الروابط والعالقات  المراجعة الداخلية تقوم يتضح مما سب ،      

التعاونية المتشابلة مع لافة آليات الحولمة فى تفعي  وتحسين جودتها، مما يساام فى التنليد 

مالية. باإلضافة إلى، تقويم جودة آليات ايل  الرقابة الداخلية اإليجابى على جودة التقارير ال

والتقرير عنها، من خال  مشارلة اإلدارة فى إجراءات الرقابة، لضمان تحقي  الثقة والمصداقية 

وشفافية التقارير المالية، وصولها للافة أنحاء وجوانب الشرلة، والمساامة الفعالة فى تحقي  

اإللتزام بالسياسات والتشريعات، ومتابعة النظم والضوابط الرقابية، وضمان لفاية العمليات و

اناك عالقة  واذا يوضح أن المالية.ا، وتحقي  جودة وشفافية التقاريروتقويم فعاليتها وجودته
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والحد من  يجابية بين جودة المراجعة الداخلية وزيادة جودة وشفافية التقارير الماليةحتمية تنثيرية إ

 .القوائم الماليـــة إعادة إصدار

 الدراسة التجريبية وإختبار فروض البحث:  -4

فى ضوء حدودت، وذلك من خال  تهدف الدراسة التجريبية إلى إختبار فرو  وأاداف البحث     

عملية تضمنت معالجة المتغير المستق  ويتم عرضها على عينة الدراسة، ولذا الحصو   حالة

م األسئلة، لما تم إعطاء أوزان لنستجابة وفقا  لمقياس ليلرت على رأى مفردات العينة باستخدا

  الترتيبى  الخماسى لما يلى:

 3= مواف                          4= لبيرة مواف  بدرجة                          5= مواف  تماما  

     1= تماما   غير مواف                2= إلى حد ما غير مواف 

 :نة الدراسةمجتمع وعي 4/1

المراجعين الداخليين بإدارات المراجعة الداخلية، والمديرين من يتلون مجتمع الدراسة      

 لهم أسئلة الحالة وجهت. بالشركات المساهمة المصرية أعضاء لجان المراجعةو، الماليين

، صممت للحصول على المعلومات األساسية والضرورية الالزمة ) ملحق البحث( اإلفتراضية

إلجراء الدراسة والتى إشتملت عدداً من المتغيرات التى تم توظيفها للتعامل مع فروض الدراسة 

وأهدف البحث، وقد تم إستخالص هذه المتغيرات من خالل مراجعة الدراسات السابقة مع األخذ فى 

. وتتكون عينة الدراسة، كعينة حكمية من اإلعتبار طبيعة وظروف المحيط المهنى فى مصر

والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشركات  ،دارات المراجعة الداخليةإاجعين الداخليين بالمر

جعل ردودهم وإجاباتهم على المساهمة المصرية والتى تتجاوز خبرتهم أكثر من سبع سنوات، مما ي

مع ولقد توجهت الباحثة باجراء مقابالت التجريبية أكثر مالئمة إلختبار فروض البحث.  الحالة

بع  أفراد العينة تم من خاللها التعريف بناداف البحث وأاميت ، وتسليم إستمارات اإلستقصاء، 

وذإ االستمارة التى تتضمن ( نم1ويوضح ملح  البحث رقم )وتحديد موعد إلستالم الردود عليها. 

( ردا  صحيحا  من 180تتلون عينة الدراسة من )التجريبية المستخدمة فى البحث.  الحالة

ولجان المراجعة بالشرلات والمديرين الماليين،  ،دارات المراجعة الداخليةإالمراجعين الداخليين ب

ية موزعة على القطاعات المساامة المصرية المسجلة فى بورصة األوراق المالية المصر
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تحليال  لحجم (  1ويوضح الجدو  رقم ). ( قائمة إستقصاء255، تم توزيع )قتصادية المختلفةاإل

 .عينة مح  الدراسةال

 ( 1جدول رقم )

 قوائم اإلستقصاء الموزعة والمعادة ونسبة الردود
 عدد االستمارات                 مجتمع الدراسة

 الموزعة                   

 عدد االستمارات المعادة                

 والصالحة للتحليل                     

 نسبة

 الردود

 % 71 60 85 يينالمراجعين الداخل

 % 71 60 85 المديرين الماليين

 % 71 60 85 أعضاء لجان المراجعة

 % 71 180 255 اإلجمالى

 
و تعتبر نسبة لافية  % 71، أن عدد االستجابات الصحيحة الساب  الجدو  يتضح من       

البيانات عن طري  ، ويؤلد ذلك النتائج التى تم التوص  إليها من تشغي  تجريبيةإلجراء الدراسة ال

 ( الخصائص الديمغرافية لمفردات العينة.2ويوضح الجدو  رقم ) الحاسب اآللى.

 ( 2جدول رقم )

 الخصائص الديمغرافية لمفردات العينة
 النسبة المئوية                    التكرار                       الفئات المتغير

 

 الخبرة العملية

 بالسنوات

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10إلى  5من 

 سنوات 10أكثر من 

31 

66 

83 

17% 

37 % 

46% 

 % 100 180 المجموع

 المستوى

 التعليمى

 ماجستير

 بكالوريوس

 أخرى

34 

106 

40 

19 % 

59 % 

22 % 

 % 100 180 المجموع

 CPA نوع التدريب

CIA 

SOCPA 

 لم يحصل على دورات

22 

29 

19 

110 

12 % 

16% 

11 % 

61 % 

 % 100 180 المجموع

 محاسبة التخصص

 إدارة

 اقتصاد

 أخرى

80 

50 

40 

10 

44 % 

28 % 

22 % 

6 % 

 % 100 180 المجموع 
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أن معظم المشارلين من أفراد العينة تمتلك خبرات مناسبة فى ، الساب يتضح من الجدو          

 ذات اإلرتباط ، ومرالزام الوظيفية، وتخصصاتهم،العلمية ممجا  الواقع العملى، وتتنوع مؤاالته

بالدور المحورى المتميز لجودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة 

الحد  على مما يؤثر، لشرلات المساامة المصريةل زيادة جودة وشفافية التقارير الماليةوالداخلية، 

بات مفردات عينة البحث فى وبالتالى يملن اإلعتماد على إجاعادة إصدار القوائم المالية، من إ

  تحلي  نتائج الدراسة، وإختبار فرو  البحث.

 أدوات وإجراءات الدراسة التجريبية: 4/2

 ،Field experiment بة ميدانية تجرمنهج تجريبى يعتمد على الدراسة على  تقوم     

الللى  ، بطريقة التصميم one –shat case studtباستخدام أسلوب دراسة الحالة مرة واحدة

فراد البحث لمجموعة ، حيث يتم التعام  مع أWithin –Subjects Designألفراد العينة 

لة شرلة من شرلات المساامة المصرية والتى صدر بشننها احدراسة ستخدام ولقد تم إواحدة. 

وقد تم عادة إصدار فوائمها المالية، ، تضمنت إالرأى نتباه دون التحفظ فيإلفت تقرير مراجعة 

سم عليها، تمثلت فى حذف إجراء بع  التعديالت ث بعد إليم الحالة التجريبية ألفراد البحتس

مع االستعانة ( 1البحث )ملح  فتراضات والتساؤالت التى يتطلبها ، ووضع بع  اإلالشرلة

جابة على ما فراد البحث اإلولقد طلب من أ .مجموعة من األسئلة االستقصائية لتجميع البياناتب

 حالة التجريبية من تساؤالت وبترتيبها. ورد بال

 :الدراسةمتغيرات  4/3

تقاويم لفااءة وفعالياة آلياات ايلا  الرقاباة تقوم الدراسة على إساتخدام متغيارين تاابعين، األو        

الحاد مان إعاادة إصادار القاوائم لثاانى ااو وا. % 100لى حتمالى من صفر إبمدى إ ويقاس الداخلية

حتيااطي مان اإلجنيا  ملياون  150تحويا  مبلا   خاال  إعاادت تقاويممان  لمتغيارويقاس اذا ا المالية،

لاة المساتوى المساتهدف ويرجع سابب قارار تحويا  المبلا  لمقاب حتجزة.رباح الملى حساب األإالعام 

، ةالمعدلا ةمع مراعاة تحاديث اإلفصااح عنهاا فاى القاوائم الماليا .رباح على المساامينلتوزيعات األ

وذلاك لغار  إختباار فارو   جعاىبانثر ر الجاواري الخااص بهاا يح الخطنلك فى ضوء تصحوذ

قااس تو الدراسة. وتتمث  المتغيارات المساتقلة محا  الدراساة فاى محاددات جاودة المراجعاة الداخلياة
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. وتحااو  الباحثاة دراساة تانثير لا  آلياة )متغيار مساتق ( علاى حادت علاى بمقياس ليلارت الخماساى

حتاى ال يتاداخ  ألثار مان محادد فاى التانثير علاى تقاويم لفااءة وفعالياة المتغير التابع خال  الدراسة 

، خاصااة وأناا  ماان الصااعوبة الحددد مددن إعددادر إصدددار القددوائم الماليددةو ،الداخليااة آليااات ايلاا  الرقابااة

تحديد التنثير الذى يحدث  ل  متغير عند دراسة ألثر من متغيار مساتق  معاا  وااو ماا يعناى صاعوبة 

 لذى قد يحدث  وجود متغيرين مستقلين أو ألثر على المتغير التابع. تحديد أثر التفاع  ا

 

 الفروض: التصميم التجريبى الختبار 4/4

على منشنة )شرلة مساامة مصرية(  عر  حالةسيتم إجراء الدراسة التجريبية من خال       

ع  اذت إلى الدراسات السابقة وبنفس المنهجية، التى سارت عليها بع بالرجو أفراد البحث

حيث يتناسب إستخدام تلك التجارب  (Plumee and Yohn,2010؛ 2015)على، الدراسات

إحدى  فترا  األو االتضمن فتراضية، اال سيناريوااتمع عدد من ال مع طبيعة البحث.

محددات جودة ومدى توافر سؤاال  لللشف عن مدى إدراك أفراد البحث ألامية  عشرونو

أسئلة لللشف  ست ،االفترا  الثانى ، لما تضمناألعما  المصريةالمراجعة الداخلية بمنشآت 

. فى تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخليةية الداخلة المراجعجودر  محدداتعن مدى أثر 

ة المراجعجودر  محددات لللشف عن مدى أثر سؤاال   عشر ثالثة ،االفترا  الثالث لما تضمن

 ر إصدار القوائم المالية.الحد من إعادية فى الداخل

 حصائياً:تجميع نتائج التجربة وتحليلها إ -5

ختبار فرو  البحث لما عر  أدوات وليفية عم  التحلي  اإلحصائى لنتائج التجربة وإيملن     

 يلى:

 ألساليب اإلحصائية المستخدمة:ا 5/1

مراجعة وتصنيف إستمارات اإلستقصاء المستلمة للتنلد من إلتمالها وصالحيتها، فقـد تم  بعد    

 SPSS إدخا  إجاباتها على الحاسب اآللى بعد ترميز المتغيرات والبيانات باستخدام بـرنامج

(Version 20) ، :وتم إستخدام األساليب اآلتية 
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أسئلة وضح مدى اإلعتماد على نتائج : ويReliabilityمقياس اإلعتمادية أو المصداقية  -1

، ومدى إملانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة، وذلك من خال  مقياس معام  االستقصاء

  .Cronbach’s Alphaالثبات 

و المشاادات فى صورة رتب أالمقاييس  ألن،  Non Parametricختبار الالمعلمى اإل -2

 .وليس فى صورة مقاييس لمية

  Valueوسيط المتوقع   ـــة الــــلمعرف Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ -3

Median  -P  .لل  فر  من فرو  البحث 

ة اإلرتباط بين ــللتعرف على طبيعة وإتجات عالق ،قياس طبيعة عالقة اإلرتباط بين المتغيرات -4

  المتغيرات.

 اختبار المصداقية: 5/2

اة الدراسة )معام  الثبات والصدق( باستخدام إختبار ألفا ختبار مدى الصدق والثبات فى آداتم    

لقياس مدى اإلتساق الداخلى لعينة الدراسة ومفرداتها والذى  Cronbach’s Alphaلرونباخ 

والواحد الصحيح )يوجد ، ينخذ قيمة تتراوح ما بين الصفر )ال يوجد صدق أو ثبات فى البيانات(

ظهرت نتائج التحلي  اإلحصائى صدق وثبات المقياس حيث صدق أو ثبات تام فى البيانات(. وقد أ

 ( واى قريبة من الواحد مما يعلس إستقرار المقياس. 0.991) بلغت قيمة ألفا لرونباخ 

 التحليل اإلحصائى لنتائج الدراسة التجريبية وإختبار فروض البحث: 5/3

 وذلك على النحو التالى: ،تقوم الباحثة فى اذا الجزء بتحلي  نتائج الدراسة التجريبية    

 ختبار الفروض:حصائى المناسب إلسلوب التحليل اإلأعتدالية وتحديد ختبار اإلإ 5/3/1

عتدالية ختبار اإلإجراء إفقد تم  ،ختبار الفرو حصائى المالئم إلاإل ختبارلتحديد اإل    

Normality  ختبار إت ويقوم لمعرفة توزيع البيانا ستقصاءاإلعلى البيانات المتحص  عليها من

 الفرض التالى:عتدالية على اإل

 .الفر  العدمى: بيانات العينة مسحوبة من مجتمع تتبع بيانات التوزيع الطبيعى

 .الفر  البدي : بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ال تتبع بيانات التوزيع الطبيعى

لى يتم رف  فر  وبالتا % 5ق  من أى أ  0.000تساوى   P-Valueن قيمة أوقد تبين     

ن بيانات العينة مسحوبة من مجتمع ال تتبع بيانات التوزيع الطبيعى. نالعدم ونقب  الفر  البدي ، ب



 - 91 - 

لذلك فقد تم  ،سئلة ترتيبيةألطبيعة البيانات التى تم الحصو  عليها والتى تمث  فى غالبيتها  ونظرا  

و أندما تلون المقاييس ن  ع، أل Non Parametricختبار الالمعلمى عتماد على اإلاإل

ستخدام الطرق إالمشاادات فى صورة رتب وليس فى صورة مقاييس لمية يصبح من المناسب 

صلى. فترا  شل  معين لتوزيع المجتمع األإالالمعلمية. ولذلك ال تعتمد اذت الطرق على 

  P-Value لمعرفة الوسيط المتوقع Wilcoxon Signed Rank Testختبار إ وإستخدام

Median   .صدار الحلم على إختبار فى جراء اإلإ باإلضافة إلىلل  فر  من فرو  البحث

و قبو  فر  معين فان  أصدار الحلم برف  وإل  ،% 95عند مستوى ثقة  P-Valueقيمة 

المحسوبة باستخدام البرنامج عند  P-Valueتباع قاعدة الحلم التى تقوم على مقارنة إيجب 

نرف  فر  العدم  % 5ق  من أ P-  Value ذا لانت قيمة إ، بحيث  % 5مستوى معنوية 

نقب  فر  العدم  % 5لبر من أ P-Valueن لانت أوالعلس فى حالة  ونقب  الفر  البدي .

 .ونرف  الفر  البدي 

 ختبار فروض البحث:إ  5/3/2

ختبار صالحة لن ،لى فرو  عدمإختبار فرو  الدراسة فقد تم تحوي  الفرو  البديلة إل   

 على النحو التالى: حصائيا  إ

لحد من إعادر لمحددات جودة المراجعة الداخلية ة ـــعينة الدراس أطراف يدرك ول:الفرض األ

 لما يلى: حصائيا  إوتم صياغة اذا الفر    .إصدار القوائم المالية

3<   Versus Test of Median  3  ≥  Test of Median 

محددات يدرلون فراد العينة ال أن غالبية أومعنات  3وى أق  من أو يساط يالوس:  H0 فر  العدم

  ، وذلك فى مقاب  الفر  البديلحد من إعادر إصدار القوائم الماليةلجودة المراجعة الداخلية 

H1:محددات جودة المراجعة يدرلون فراد العينة أ ن غالبيةأوينص على  3 ألبر من طيالوس

روض ف خمسةلى إوينقسم هذا الفرض الرئيسى  .الماليةلحد من إعادر إصدار القوائم لالداخلية 

 على النحو التالى: فرعية

لفري  عم  المراجعة التناي  أامية ة ـــعينة الدراس أطرافيدرك  :/ أ (1الفرض الفرعى األول )

 لما يلى: حصائيا  إوتم صياغة اذا الفر  . بالشرلات المساامة المصرية الداخلية

3<   Versus Test of Median  3  ≥  Test of Median 
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أامية يدرلون فراد العينة ال أ، ومعنات غالبية  3أق  من أو يساوى ط ي: الوسH0فر  العدم 

  ،3 ألبر منط يالوس :H1 ، وذلك فى مقاب  الفر  البدي  لفري  عم  المراجعة الداخليةالتناي  

بالشرلات    عم  المراجعة الداخليةلفريالتناي  أامية  يدرلونفراد العينة أ غالبيةأن وينص على 

 .المساامة المصرية

جودة تنفيذ المهام من جانب أامية ة ـــعينة الدراس أطرافيدرك  / ب(:1الفرض الفرعى الثانى )

 حصائيا  إوتم صياغة اذا الفر  ، بالشرلات المساامة المصرية ري  عم  المراجعة الداخليةف

                        لما يلى:

3<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

جودة أامية يدرلون فراد العينة ال أ، ومعنات غالبية 3أق  من أو يساوى ط ي: الوسH0فر  العدم 

، وذلك فى بالشرلات المساامة المصرية ري  عم  المراجعة الداخليةتنفيذ المهام من جانب ف

أامية يدرلون فراد العينة أ غالبيةأن  على، وينص 3 ألبر منط يالوس :H1 مقاب  الفر  البدي  

 .بالشرلات المساامة المصرية ري  عم  المراجعة الداخليةجودة تنفيذ المهام من جانب ف

اإلستقال  والوضع أامية ة ـــعينة الدراس أطرافيدرك  / ج (:1الفرض الفرعى الثالث )

وتم صياغة اذا الفر   .اامة المصريةبالشرلات المس لفري  عم  المراجعة الداخلية التنظيمى

                        يلى:لما  حصائيا  إ

3<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median 

أامية يدرلون فراد العينة ال أ، ومعنات غالبية 3أق  من أو يساوى ط ي: الوسH0فر  العدم 

، وذلك بالشرلات المساامة المصرية ليةلفري  عم  المراجعة الداخ اإلستقال  والوضع التنظيمى

 يدرلونفراد العينة أ غالبيةأن  على، وينص 3 ألبر منط يالوس :H1 فى مقاب  الفر  البدي  

 .بالشرلات المساامة المصرية لفري  عم  المراجعة الداخلية اإلستقال  والوضع التنظيمىأامية 

لفري   هنيةالقدرة الماللفاءة وأامية ة ـــسعينة الدرا أطرافيدرك  (:د/ 1الفرض الفرعى الرابع )

 لما يلى: حصائيا  إوتم صياغة اذا الفر  ، عم  المراجعة الداخلية

3<   Versus Test of Median  3  ≥  Test of Median 

أامية يدرلون فراد العينة ال أ، ومعنات غالبية 3أق  من أو يساوى ط ي: الوسH0فر  العدم 

 :H1، وذلك فى مقاب  الفر  البدي  لفري  عم  المراجعة الداخلية يةهنالقدرة الماللفاءة و
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 هنيةالقدرة الماللفاءة و أاميةيدرلون فراد العينة أ غالبيةأن  علىوينص   3ر منــألبط يالوس

 .لفري  عم  المراجعة الداخلية

  عم  الموضوعية لفريأامية ة ـــعينة الدراس أطرافيدرك  (:هـ/ 1الفرض الفرعى الخامس )

 لما يلى: حصائيا  إوتم صياغة اذا الفر  ، المراجعة الداخلية

3<   Versus Test of Median  3  ≥ Test of Median  

أامية يدرلون فراد العينة ال أ، ومعنات غالبية 3أق  من أو يساوى ط ي: الوسH0فر  العدم 

 ألبر منط يالوس :H1 بدي  ، وذلك فى مقاب  الفر  الالموضوعية لفري  عم  المراجعة الداخلية

 الموضوعية لفري  عم  المراجعة الداخليةأامية يدرلون فراد العينة أ غالبيةأن  على، وينص  3

 .بالشرلات المساامة المصرية

ً فى الداخلة المراجعتؤثر جودر  :ثانىالفرض ال تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة ية إيجابيا

 .الداخلية

3<   Versus Test of Median  3  ≥  Test of Median 

يدرلون مدى فراد العينة ال أن غالبية أومعنات  3أق  من أو يساوى ط يالوس: H0 فر  العدم

، تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخليةية فى الداخلة المراجعجودر االيجابى ل تنثيرال

يدرلون فراد العينة أ ن غالبيةأوينص على  3 ألبر من طيالوس: H1 وذلك فى مقاب  الفر  البدي

  .تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخليةية فى الداخلة المراجعااليجابى لجودر  مدى التنثير

 .ية إيجابياً فى الحد من إعادر إصدار القوائم الماليةالداخلة المراجعتؤثر جودر  :ثالثالفرض ال  

 لما يلى: ئيا  حصاإوتم صياغة اذا الفر  

3<   Versus Test of Median  3  ≥  Test of Median 

يدرلون مدى فراد العينة ال أن غالبية أومعنات  3أق  من أو يساوى ط يالوس: H0فر  العدم 

، وذلك فى مقاب  ية فى الحد من إعادر إصدار القوائم الماليةالداخلة المراجعااليجابى لجودر  التنثير

 يدرلون مدى التنثيرفراد العينة أ ن غالبيةأوينص على  3 ألبر من طيالوس :H1 الفر  البدي

  .ية فى الحد من إعادر إصدار القوائم الماليةالداخلة المراجعااليجابى لجودر 

حصائى تم حساب الوسيط لل  الفرو  ختبار اإللى صيغة قابلة لنإوبعد تحوي  فرو  البحث  

مما يؤدى  .% 5ق  من أ  P- Value وجاءت قيمة  Wilcoxonحصائى ختبار اإلجراء اإلإو
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لى مزيد من إلى رف  ل  فر  من فرو  العدم وقبو  الفرو  البديلة. وللوصو  إ

حصائى ختبار اإلجراء اإلإو،  4لى إختبار فرو  البحث تم رفع قيمة الوسيط إالموضوعية فى 

Wilcoxon  وحساب قيمةP-  Value     وض كالتالى:ختبار الفرإوجاءت نتائج 

 ول:ختبار الفرض األإنتيجة  -أ

محددات جودة المراجعة لة ـــعينة الدراس أطرافإلمام ختبار مدى إو  ستهدف الفر  األإ      

وقد لشفت ردود أفراد البحث مدى إدرالهم  .من إعادر إصدار القوائم المالية للحدالداخلية 

 (،1ملح  البحث رقم ) إصدار القوائم الماليةمن إعادر للحد لمحددات جودة المراجعة الداخلية 

لبر أى أ 0.726ن بلغتالمحسوبة للردود على األسئلة فى اذا الشن  p- valueن قيمة وتبين أ

 األو الرئيسى وفرعيت  ومن ثم قبو  الفر   فر  العدم األو  وبالتالى يتم رف .  % 5من 

 للمراجعين الداخليين، المهنى والعلمىويرجع هذا إلنخفاض مستوى التدريب والتأهيل  ،جزئيا  

وإتضح أن ألثر المتغيرات المستقلة تنثيرا  على  .وتركيز دورهم على تقييم نظام الرقابة الداخلية

اءر والقدرر المهنية، وجودر تنفيذ ، والكفالموضوعيةمن إعادر إصدار القوائم المالية هى،  الحد

 نظيمى للمراجعين الداخليين.المهام، ثم التأهيل واالستقالل والوضع الت

إستخدام تحليا  التبااين إلختباار مادى تانثير لا  مان المؤاا  الجاامعى، وسانوات خبارة   لما تم     

 محاددات جاودة المراجعاة الداخلياة بالشارلات المسااامةأفراد البحث على آرائهم بشنن مدى تاوافر 

الجدولياة، ممااا يارجح عاادم  Fن المحساوبة أقاا  ما Fالمصارية. وقاد أظهاارت نتاائج التحليا  أن قاايم 

وجود فروق جوارية ذات داللة إحصائية بين متوسطات ردود أفراد البحث بشانن مادى تاوافر لا  

تبعا  إلخاتالف المؤاا  الجاامعى، وسانوات الخبارة ، فيماا عادا بالشرلات المساامة المصرية  محدد

ويتفا  ماع النتيجاة  % 95ة أثر المؤا  الجامعى ألفراد البحث على متوسط إجابااتهم وبمساتوى ثقا

 .Wilcoxonالسابقة التى توص  لها إختبار 

 نتيجة اختبار الفرض الثانى: -ب

 للبحث يتم صياغة فرض البحث فى صورر إحصائية على النحو التالى: ثانىختبار الفرض الإل

   H0 : M1 = M2                                                         

   H1 : M1 ≠  M2 
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تقويم لفاءة وفعالية آليات ية على الداخلة المراجعلجودر عدم وجود تأثير فرض العدم ويعنى        

 P-Value مقابل الفرض البديل القائل بوجود هذا التأثير. ويتم حساب قيمة، ايل  الرقابة الداخلية

وقد  لبديل.نرفض فرض العدم ونقبل الفرض ا % 5قل من أP-Value ذا كانت قيمة إبحيث 

مما يعنى رف  فر  العدم وقبو  الفر  البدي  القائ  ة للصفر، مساوي P-Valueقيمة جاءت 

  .تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخليةية تؤثر على الداخلة المراجعجودر بنن 

 :الثالث ختبار الفرضإنتيجة  -ج
 ى صورر إحصائية على النحو التالى:للبحث يتم صياغة فرض البحث ف ثالثختبار الفرض الإل

   H0 : M1 = M2                                                         

   H1 : M1 ≠  M2 

ية على الحد من إعادر إصدار الداخلة المراجعلجودر عدم وجود تأثير فرض العدم ويعنى        

بحيث  P-Value هذا التأثير. ويتم حساب قيمة مقابل الفرض البديل القائل بوجودالقوائم المالية، 

قيمة وقد جاءت  نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل. % 5قل من أP-Value ذا كانت قيمة إ

P-Value  جودر مما يعنى رف  فر  العدم وقبو  الفر  البدي  القائ  بنن ة للصفر، مساوي

( 2ويوضح ملحق البحث رقم ). وائم الماليةالحد من إعادر إصدار القتؤثر على  ية الداخلة المراجع

 نتائج التحليل االحصائى. 

 قياس عالقة اإلرتباط بين المتغيرات: -د   

، والتى تنقسم إلى الثالثالبحث   ومن األامية تحلي  عالقة اإلرتباط بين متغيرات فر     

ودة تنفيذ المهام، ويتعل  خمس متغيرات يتعل  المتغير األو ، بالتناي ، ويتعل  المتغير الثانى بج

 أما، وهنيةالقدرة الملفاءة ولاويتعل  المتغير الرابع ب المتغير الثالث باإلستقال  والوضع التنظيمى،

بالموضوعية. وللتعرف على طبيعة وإتجات عالقة اإلرتباط بين الخمس  يتعل ف المتغير الخامس

( واو أحد tau-bالنوع الثانى )من  Kendallمتغيرات، تم اإلعتماد على معام  اإلرتباط 

مقاييس اإلختبارات الالمعلمية ويناسب البيانات الترتيبية. لما يقيس درجة اإلرتباط بين المتغيرات 

الخمس باعتباراا مؤشرا  ألامية محددات جودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعالية آليات 

 ، والتحق  من صحة فرو  البحث. لقوائم الماليةمن إعادة إصدار ا لحدواايل  الرقابة الداخلية، 
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بقائمة  فرو  البحثلمحاور أسئلة  ( قيمة معامالت اإلرتباط 3ويوضح الجدو  رقم ) 

 اإلستقصاء

 ( 3الجدول رقم ) 

 بقائمة اإلستقصاء بحثض الوقيمة معامالت اإلرتباط لمحاور أسئلة فر
 خامسالمحور ال                  رابعالمحور ال                  المحور الثالث                  المحور الثانى                  المحور األول                 معامل االرتباط                  

 0.973 0.971 0.978 0.977 1 المحور األول                  

 0.974 0.974 0.974 1 0.977 المحور الثانى                  

 0.976 0.976 1 0.974 0.978 المحور الثالث                  

 0.973 1 0.971 0.976 0.971 رابعالمحور ال                  

 1 0.971 0.978 0.977 0.973 خامسالمحور ال                  

          

يوضح أن هناك عالقة (  وهذا   0.989يتضح من الجدول السابق، أن معامل االرتباط هو )+      

 اإلستقالل والوضع التنظيمى،لتناي ، وجودة تنفيذ المهام، وا ؛إرتباط طردية وقوية بين كل من

 ض البحث.ورف، كما يؤكد صحة ةالموضوعي باإلضافة إلى، هنيةالقدرر الماللفاءة وو

تنثير  ناكه ،البحثض وختبار فرإنتيجة ل بالنسبة وفى ضوء اذت النتائجيتضح مما سب ،       

الحد  ، وعلىتقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخليةية على الداخلة المراجعجودر ل بالفع 

 .من إعادر إصدار القوائم المالية
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 الخالصة والنتائج و التوصيات: -6

ور المحورى الدالعالقة بين  التنثيرات الجوارية لقياسإستهدف اذا البحث تحلي  وإختبار       

زيادة جودة والمتميز لجودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، 

صدار القوائم عادة إالحد من إ وأثر ذلك على لشرلات المساامة المصريةل وشفافية التقارير المالية

اإلطار العام إلعادة إصدار القوائم . ولقد تم البدء بتقديم إطار نظرى يتناو  عر  وتحلي  المالية

فى الشرلات المساامة المصرية،  محددات جودة أنشطة المراجعة الداخليةعر  وتحلي  المالية، 

ية فى تقويم لفاءة الداخل ةالمراجع لما حددتها المعايير والتوصيات المهنية ذات الصلة، وأثر جودة

العالقة بين جودة المراجعة الداخلية إلضافة إلى وتفعي  فعالية آليات ايل  الرقابة الداخلية، با

على  عتماداإل من خال و .لشرلات المساامة المصريةل والحد من إعادة إصدار القوائم الماليـــة

اامة منشنة )شرلة مس تقوم على عر  حالةدراسة تجريبية من خال   المنهج اإلستقرائي

 نتباه دون التحفظ فيإلفت ية تلقت تقرير مراجعة صدار فوائمها المالمصرية( واقعية قامت باعادة إ

دارات إالمراجعين الداخليين ب، بعد تعديلها بما يناسب غر  البحث؛ على عينة من الرأى

والمديرين الماليين، ولجان المراجعة بالشرلات المساامة المصرية المسجلة  ،المراجعة الداخلية

إلختبار فرو  القطاعات اإلقتصادية المختلفة  فى بورصة األوراق المالية المصرية موزعة على

، وتطبي   one –shat case studty الدراسة وباستخدام أسلوب دراسة الحالة مرة واحدة

فى ظ  مجموعة من الفرو  ، within –subjects designالتصميم الللى ألفراد العينة 

يمكن ، إلي  الدراسة التجريبية وفى ضوء ما تناول  البحث فى شق  النظرى وما إنتهتاإلختبارية. 

 بلورة أهم نتائجه على النحو التالى:

إعاادة صدار القوائم المالية لمعالجاة أخطااء السانوات الساابقة بانثر رجعاى، مان خاال  إعادة إيتم  -أ

القااوائم الماليااة المقارنااة للساانوات السااابقة، إلظهااار أثاار تصااحيح األخطاااء، مااع مراعاااة إصاادار 

خطن الفترة السابقة، ومبل  التعدي  فى القوائم المالياة عان سانوات ساابقة والتاى اإلفصاح عن طبيعة 

 تظهر فى التقرير المالى للسنة الحالية ألغرا  المقارنة.

خيارة، عما  على مستوى العاالم فاي السانوات األظهرت العديد من الفضائح المالية في عالم األ -ب

ى لاان مان شاننها التانثير علاى مصاداقية المعلوماات زماة المالياة العالمياة، والتاوخاصة في ظا  األ

 المالية المنشورة.
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ً  هندداك دوراً   -إ كتشدداف وتقيدديم المنظمددة لمواجهددة األنشدد ة فددى قيددام المراجددع الددداخلى با رئيسدديا

حتيدال يدتم إكتشدافها مدن خدالل اإلعنهدا لططدراف الرسدمية ألن معظدم عمليدات  فصاحاإلحتيالية واإل

صددار القدوائم لداخلية، حيث أن قيامها بهذا الددور يدؤدى إلدى الحدد مدن إعدادر إعمل إدارر المراجعة ا

 المالية.

تزايد دور المراجع الداخلى فى الشركات المصدرية خاصدة بعدد إصددار دليدل الحوكمدة المصدرى  -د

، والدذى ت لدب وجدود نظدام محكدم للرقابدة الداخليدة ممدا أدى إلدى زيدادر ثقدة  2011فدى مدارع عدام 

شددرافأ أو داخلى فددى إنجدداز بعددض األعمددال تحددت إلمراجددع الخددارجى علددى المراجددع الددوإعتمدداد ا

  اإلعتماد على نتائج المراجعة الداخلية مباشرر.

الاادور المحااورى المتميااز ألغاارا  التحقاا  ماان ماادى صااحة فاارو  البحااث والوقااوف علااى  -اااـ

الحاد وأثار ذلاك علاى  الداخلياةلجودة المراجعة الداخلية فى تقويم لفاءة وفعالية آليات ايلا  الرقاباة 

دارات إالماراجعين الاداخليين با، تم اإلعتماد على آراء مجموعة مان من إعادة إصدار القوائم المالية

والااذين  .ية، ولجااان المراجعااة بالشاارلات المساااامة المصااروالمددديرين المدداليين ،المراجعااة الداخليااة

مقابلاة الشخصاية ماع بعا  مفاردات العيناة يمثلون مجتمع الدراسة، لما تم اإلعتماد على أسالوب ال

أيادت نتاائج الدراساة التجريبياة نتاائج التحليا  بهدف الرد على أى إستفسارات تتعلا  باألسائلة، وقاد 

 لى:إوتم التوصل من خالل الدراسة التجريبية  النظرى،

 الماليدة،من إعادر إصدار القدوائم للحد محددات جودة المراجعة إتفاق مفردات عينة البحث حو   -1

وقاد لشافت ردود أفاراد  4وعناد قيماة وسايط  وضا  الفرعياةختبار ااذا الفار  مان خاال  فرإتم و

للحدد مدن إعدادر إصددار توافر محددات جاودة المراجعاة الداخلياة نامية ببشنن مدى إعتقادام  البحث

 0.726تسااوى    P- Valueجاءت قيمة ،  Wilcoxonختبار إوفى ضوء نتائج . القوائم المالية

الرئيسااى وفرعيتاا  وماان ثاام قبااو   فاار  العاادم األو لااى رفاا  ، ممااا يقااود إ % 5لباار ماان أى أ

للمدراجعين  ويرجع هذا إلنخفاض مستوى التددريب والتأهيدل المهندى والعلمدى ،جزئيا   األو الفر  

وإتضاح أن ألثار المتغيارات المساتقلة  .وتركيدز دورهدم علدى تقيديم نظدام الرقابدة الداخليدة الداخليين،

، والكقاءر والقدرر المهنية، وجدودر الموضوعيةمن إعادر إصدار القوائم المالية هى،  تنثيرا  على الحد

 تنفيذ المهام، ثم التأهيل واالستقالل والوضع التنظيمى للمراجعين الداخليين.
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 تقويم لفاءة وفعالية آلياتعلى ية الداخلة المراجعجودر  تؤثرإتفاق مفردات عينة البحث حو   -2

 .ايل  الرقابة الداخلية

ية على الحد من إعادر إصدار الداخلة المراجعتؤثر جودر إتفاق مفردات عينة البحث حو   -3

وتعتبر جودة المراجعة الداخلية مؤشرا  لشفافية اإلدارة وخاصة عند إختيار  .القوائم المالية

طرديا  مع جودة التقارير  السياسات المحاسبية، وبالتالى فان جودة المراجعة الداخلية تتناسب

 المالية مما ينعلس إيجابيا  فى الحد من إعادة إصدار القوائم المالية.

 وفى ضوء النتائج السابقة توصى الباحثة باآلتى:

أامية إعادة فهم إدارة المراجعاة الداخلياة لجمياع مخااطر النشااط، وتصانيفها وفقاا  لمفهاوم إدارة  -1

تغييار طريقاة  ضارورةعلاى ااذا التصانيف، ماع  ياة المراجعاة بنااء  الوحدة اإلقتصادية وتصميم عمل

تفلياار وساالوك المساائولين عاان عمليااة المراجعااة بمااا يعاازز ثقااة اإلدارة العليااا فااى فاعليااة عمليااات 

 التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير.

ة ضاارورة إعااادة النظاار فااى معااايير المراجعااة والتشااريعات والقااوانين المنظمااة لهااا فااى البيئاا -2

وتنليااد أاميااة تااوافر مااا  ،المصاارية لتحسااين جودتهااا وموالبتهااا للتطااورات علااى المسااتوى الاادولى

  .من معايير وقواعد وأنظمة مهنية الداخلىالمراجع  يضمن استقال 

تفعياا  دور المعااااد والهيئااات المنظمااة لمهنااة المحاساابة والمراجعااة فااي متابعااة تطااور  أاميااة -3

رتباااط أي نهااج ممارسااة حااديث إودراسااة ماادى  لمراجعااة الداخليااة،ل أساااليب الممارسااات المهنيااة

 إثراءا  للفلر والممارسات الخاصة بها. بنساسيات المهنة ومعاييراا وقواعداا السلولية

أاميااة سااعى المراجااع الااداخلى إللتساااب مهااارات جدياادة سااواء فااى مجااا  تقنيااة المعلومااات أو  -4

ية والمحاسبية الجديدة لنظرياة القياود والتللفاة المساتهدفة داربة الجودة وغيراا من األساليب اإلرقا

 . Benchmarkingوالقياس المقارن 

أامية سعى فري  المراجعة الداخلية للحصو  علاى دعام اإلدارة مان خاال  اإلتصاا  الادائم بهاا  -5

 ومشارلتها فى تطوير طرق تنفيذ العملياات الرئيساية بماا يتضامن  مان أنشاطة فرعياة معتمادا  علاى

تطبياا  أساااليب تحلياا  القيمااة، وإتباااع ماادخ  العمليااة عنااد إجااراء التقياايم، مااع ضاارورة اإلسااتعانة 

 بالمتخصصين ووسائ  التقنية الحديثة.
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ضرورة وضع قواعد للسلوك المهنى للمراجع الداخلى يلون أساس  دستور المهناة الصاادر مان  -6

من إطاار فلارى للممارساات المهنيااة معهاد الماراجعين الاداخليين األمريلاى، ماع إصادار دليا  يتضا

للمراجعة الداخلية يتم اإللتزام بتطبيق  فاى مصار والادو  العربياة، يضام علاى األقا  معاايير لاصداء 

 المهنى وقواعد السلوك المهنى للمراجعة الداخلية.

 مقترحات ألبحاث مستقبلية: -

أهميددة البحددث مسددتقبالً فددى فددى ضددوء حدددود البحددث ومددا إنتهددى إليددأ مددن نتددائج، تعتقددد الباحثددة ب   

  الموضوعات التالية: 

إجراء دراسة تجريبية لتقييم أثر تفعيا  المراجعاة الداخلياة فاى تحقيا  القيماة العادلاة لزياادة جاودة  -

 التقارير المالية فى البيئة المصرية.

 بااين الشاارلات المقياادة بالبورصااة والشاارلات غياار المقياادة بالبورصااة فااىإجااراء دراسااة مقارنااة  -

 .على قرارات مراقبى الحساباتألثر إعادة إصدار القوائم المالية مصر 

إجراء دراسة تجريبية لتقييم أثر جودة المراجعة الداخلياة فاى تقاويم فعالياة ايلا  الرقاباة الداخلياة  -

 .لتدنية ممارسة ومخاطر إدارة الربحية فى البيئة المصرية

بطااء المراجعاة فاى البيئاة فتارة إر القوائم المالياة علاى أثر إعادة إصداتقيم إجراء دراسة تطبيقية ل -

 المصرية وأسعار األسهم وعلى قيمة الشرلة.
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العدد الثانى، المجلد السابع  ،عة الزقازيقكلية التجارر، جام ،مجلة الدراسات التجاريةمبريقية"، دراسة إ
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 (حق البحث)مال                                                

 (1)ملحق البحث رقم  

 سة التجريبيةأسئلة الدرا
 أوال : بيانات عامة:

 ( المستوى التعليمى: 1) 

 ماجستير                                         دبلوم دراسات          بكالوريوع                           

   ----أخرى ) اذكرها(                                                                                      دكتوراه 

 

                     أو عضوية زمالة جمعية المحاسبين المصرية  CPAشهادات مهنية 

 ( الخبرة العملية بالسنوات: 2) 
            سنوات       10 -5                                             سنوات                                         5أقل من 

 فأكثر ةسن 15                                                                                         ةسن 15 -10

 
 ليها، هل تتبع:إة المراجعة الداخلية التى تنتمى ( الوضع التنظيمى الدار 3)

             المدير العام                                                  العضو المنتدب           دارر                 مجلس اإل

 إدارات تنفيذية أخرى                                                      المدير المالى                              

 

 ( نوع التدريب الذى حصلت عليه: 4)
    CPA                        CIA                     SOCPA                   أحصل على دورات  لم 

 

 ثانيا  : أسئلة االستقصاء:

الشركات المساهمة : تقييم مستوى الرضا عن المراجعة الداخلية وجودة وشفافية التقارير المالية فى 4س

 :يةمصرال

 

 (5) جيد جدا   (4جيد ) (3محايد ) (2ضعيف )                      (1) ضعيف جدا  

     

 

محددات من  محددأكثر  وما هحدد سيادتكم ل ـــجابتك على السؤال السابق، من فضـــــوء إفى ض  :5س

فى لدور المحورى المتميز لجودة المراجعة الداخلية االتالية والتى يمكن أن يكون لها تأثير على  الجودة

لشركات ل زيادة جودة وشفافية التقارير الماليةوة الداخلية، يكل الرقابليات هوفعالية آتقويم كفاءة 

 :ةصدار القوائم الماليوالحد من إعادة إ المقيدة بالبورصة المساهمة المصرية

 جودر تنفيذ المهام -2                                                                 التأهيل -1

  القدرر المهنيةالكفاءر و -4                              ىاإلستقالل والوضع التنظيم -3

                                                           الموضوعية -5

 ............................................................................................أخرى )إذكرها(-6

 :قسم األولال
، إعددادر نشددر قددوائم ماليددة سددبق عرضددها علددى أصددحاب إلددى تشددير إعددادر إصدددار القددوائم الماليددة      

ها إلددى تضدليل مسددتخدمى هددذه حاسددبية غيدر مالئمددة، تدؤدى بدددورالمصدالح، وكانددت بهدا معلومددات م
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القوائم الماليأ وهدم بصددد القدرارات. وهدذا معنداه تصدحيح المعلومدات المحاسدبية المفصدح عنهدا فدى 

م المالية السابق إصدارها لكونها مضللة. ولذلك يجدب علدى المراجدع الدداخلى التأكدد مدن التدزام القوائ

المنشأر بمعايير وأسس القياع، واإلفصاح عن إعادر إصدار القوائم المالية. وعلى مراقدب الحسدابات 

وتعدديل تقريدره، ومن ثم إعدداد المحاسبية المتبعة  إقامة الدليل الكافى والمالئم على المعايير واألسس

و يستند إلى مت لبات المحاسبة عن إعادر إصدار القوائم المالية، كمعيار للقيداع عندد مراجعدة إعدادر 

             اإلصدار فى سياق مراجعة القوائم المالية السنوية، ويقبل هذه المت لبات ككل.

 خلفية تاريخية:

ل أسهمها فى سوق رأع المال منذ عام ، وبدأ تداو1997تأسست الشركة )ع ( منذ عام         

 .خدماتالعلى تقديم مجموعة متكاملة من شركة عمل الوت ، 2000

 مجلس اإلدارة: 

 م المدير التنفيذى وهو مؤسس الشركةأعضاء من بينه ( 10من ) الشركةيتكون مجلس إدارر   

 ورئيس المجلس.

 لجنة المراجعة:

. بالنواحى المالية ستقلين من بينهم أحد األعضاء خبير( أعضاء م6تتكون لجنة المراجعة من )    

 خالل العام . عمال قوية، وتجتمع بصفة دوريةاللجنة لديها أجندر أ

 الهيكل التنظيمى لقسم المراجعة الداخلية:

ويتوقف عدد  ،الشركةأنش ة المراجعة الداخلية من خالل قسم المراجعة الداخلية ب الشركة نفذت    

يتكون الهيكل للشركة. عمل فى قسم المراجعة الداخلية على مستوى الهيكل التنظيمى أفراد فريق ال

من؛ رئيس القسم، نائب رئيس القسم، مدير المراجعة،  للشركةالتنظيمى إلدارر المراجعة الداخلية  

 يتوافر لديهم التأهيل العلمى والعملى المالئم للقيام بمهامهم.ومراجعين 

 :بالشركة يذها قسم المراجعة الداخليةالمهام التى يقوم بتنف

 بمجموعة من المهام منها: قوم قسم المراجعة الداخلية بالشركةي   

 الخسائر بها تحقيق من أو واالختالع، من التالعب المنشأر وأصول أموال حماية من التأكد -1

 سوء االستعمال. أو الكفاءر عدم أو اإلهمال نتيجة

بوسائل الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها من خالل التأكد من أنها ت بق التأكد من مدى اإللتزام  -2

بشكل سليم ومستمر ولم تجر عليها أية تعديالت ال تتفق واألهداف الشاملة للرقابة، وإختبار مدى 

 .بشكل مستمرفعالية أدوات الرقابة 

الرقابية لتحديد ما إذا  ءاتدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل التقييم المستقل لإلجرا -3

كانت اإلجراءات الرقابية تحقق أهداف الرقابة الداخلية. وقد شملت خ ة المراجعة الداخلية عن 

ً للمعايير المصرية ة السنة السابق والتى إعتمدتها لجنة المراجعة؛ فحص الرقابة الداخلية وفقا

مقترحات التحسين ورفعها إلى لجنة والدولية للمراجعة الداخلية، وإعداد تقرير بنقاط الضعف و

 المراجعة.

القيام بمتابعة الجرد من حيث تقييم إجراءات الجرد وحضور عملية الجرد وم ابقة نتائج الجرد  -4

 خ اء إلى لجنة المراجعة.أسباب أية فروق والتقرير عن أى أ مع األرصدر الدفترية والبحث عن

 والحسابات، تقييم الداخلي الضبط نظم مل؛ تقييموتش الداخلية نظم الرقابة حديثوت  ويرت -5

 حيث؛ التصميم من والنظام المحاسبي الداخلي الضبط نظام سالمة من واإلجراءات، التأكد الخ ط

 نقاط كتشافاألنظمة، إ تلك تنتجها الدورية التي والتقارير المعلومات سالمة من والت بيق، التأكد
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 النظم تلك لتعديل وت وير المقترحات وتقديم التوصيات المستخدمة، إع اء واإلجراءات الضعف

 الموظفين نتيجة بين تواطؤ حدوث مخاطر كفاءتها وفاعليتها، وخفض لزيادر واإلجراءات

 .الدورية للمراجعات

باألنظمة واللوائح والتعليمات واإلجراءات المالية والتحقق من كفايتها  شركةالتأكد من التزام ال -6

 .ومالءمتها

وفى ضوء المعلومات السابق عرضها. من  ،الداخليةراجعة ـبناءاً على خبرتك فى مجال الم      

زيادر جودر بمحددات جودر المراجعة الداخلية ل فضلك ما هو تقييمك للعبارات التالية والتى تتعلق

 :واقع العملىمن إعادر إصدار القوائم المالية، وما مدى توافرها فى ال لحدواوشفافية التقارير المالية 

 

 البيان
 

 موافق

 تماما   

 

5 

 موافق

 بدرجة

 كبيرة

4 

 موافق

 

 

3 

 غير

 وافقم

 حد إلى

 2    ما

  غير

 موافق

 تماما   

1 

 التأهيل:                                                -أ -1

 الالزمة والخبرر ،التأهيل العلمى والعملى للمراجعين الداخليين أهمية -1

 تتعرض لها المنشأر.رالتى يمكن أن ــة الكافية بالمخاطـوالمعرف                

 رفتهم ومهاراتهم عنــر معـويــراجعين الداخليين ت ـــيجب على الم -2

 ر.ـــالت وير المهنى المستمو تبنى برامج التدريبطريق                 

 ويةــعض ن الداخليين لإلنضمام إلىراجعيــــأهمية الدعم المالى للم -3

 علىزهم للحصول ــة، مع تحفيــة للمحاسبة والمراجعـــالمنظمات المهني

 مزيداً من الشهادات المهنية من تلك المنظمات.                  

 الداخليين د للمراجعينــدارر المراجعة الداخلية مجال تدريبى جيجعل إ -4

 .االدارية للترقى الوظيفى وشغل مناصب القيادات                

 يتمثل ة على ما يلى؛ مؤهل عالــو المراجعة الداخليــيتم تعيين عض -5

 ةــراجعة، السمعة ال يبـــة والمـــفى بكالوريوع التجارر شعبة المحاسب

 عمالأتوافر خبرر فى وداب السلوك المهنى، آوالنزاهة، التزام بقواعد و

 .المحاسبة                  

 جودة تنفيذ المهام: -ب                

 الل التخ يط الجيد، وكفاءر البرنامج وـــولة من خــة المعقــــبذل العناي -6

 اإلجراءات الفعالة ودقة الفحص اإلنتقادى، والحصول على األدلة والقرائن

 .الكافية والحاسمة بشأن التأكيد اإليجابى فى شفافية التقارير المالية                

 ر فيأ صفاتـهمة قيادر إدارر المراجعة الداخلية إلى شخص تتوافسناد مإ -7

 درر على اإلتصالــوالق ،ةــور الشخصيــق؛ ن أهمها ــالتى موالمدير الناجح 

 .والقدرر على إتخاذ القرارات  ،وتكوين عالقات عمل طيبة ،باآلخرين                

 ة؛ حالة االهمالــت التاليو عزل المراجع الداخلى فى الحااليتم معاقبة أ -8

 و بعضد أــداء المهام المكلف بها، وحالة التواطؤ مع أحر فى آـالتقصي أو

 أعضاء مجلس االدارر .                

 لــوص حالة الغش، عمـــرار من االدارر بخصـــــول على إقــــالحص -9

 ى بهيكلوهرــوصل إلى أوجأ الضعف الجـــن االدارر والتـــستفسارات مإ

 الرقابة الداخلية.                
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 اإلستقالل والوضع التنظيمى:-ج                

 أهمية أن يتمتع المراجع الداخلى باإلستقالل الذهنى، التحرر من القيود -10

 رــأ بشكل غيــوالظروف التى قد تهدد قدرتأ على القيام بمهامأ وإبداء رأي

 .متحيز                

 رــة من الوصول المباشــيجب أن يتمكن رئيس قسم المراجعة الداخلي -11

 من للبيانات والمعلومات والسجالت، بدون أى قيود من اإلدارر العليا وذلك

 خالل تبعية المراجعة الداخلية ألعلى مستوى إدارى فى الهيكل التنظيمى.

 برنامجإنجازوالتعزيز فى  اإلدارر العليا ولجنة المراجعة، المساندر من-12

 من إعادر والحد ،ة التحريفات والتالعبـالمراجعة، وكافة اإلجراءات لتدني

 ر المالية.ــإصدار القوائم المالية، وزيادر الثقة فى جودر وشفافية التقاري                

 ةـراجعة الداخليــة لتحقيق إستقالل إدارر المــتوفير الضمانات الالزم -13

 راكـــر مباشرر لإلدارر العليا مع عدم إشتـــأن يتم التقريوالتى من أهمها؛ 

 .المراجعين الداخليين فى أى أعمال تنفيذية بالمنشأر                

 :هنيةالقدرة المالكفاءة و -د                

 روفــنتقادى إلحتمال وجود ظإلاإتجاه التشكك المهنى والتقييم  تبنى -14

 لية.اتج عنها تحريفات جوهرية فى القوائم المقد ين                

 كيفيةمتابعتها بشكل دورى ومناقشة مخاطر تحريفات القوائم المالية، و -15

 .ةـــالقوائم المالي قد ينتج عنها تحريفات جوهرية فى تخفيض المخاطر التى

 دراءــر الكمية التى يستخدمها المــــغيورات الكمية ـــة المؤشــــمعرف -16

 ون فى تقييمــالخارجي راجعونــدراء التشغيل والمــوالماليون وم لتنفيذيونا

 .األمور التى تقيسها تلك المؤشرات فعاليتهم، والعمل على تحسين وتدعيم

 الموضوعية: -هـ                
 ة غير المتحيزر التى تكفل قيام المراجعينــة التوجهات الذهنيـــأهمي -17

 لداخليين بآداء مهامهم على نحو يجعلهم يؤمنون بنتائج أعمالهم.ا                

 رون بعدمـــوضع يجعل المراجعين الداخليين يشعـــيجب أال يسمح ب -18

 القدرر على إبداء آرائهم المهنية بموضوعية.                

 ؤثر هام فىــاإلستقالل واألمانة، مر ــوتوافالبعد عن التحيز، ة ـأهمي -19

 ةـــة، والتقرير عنها لتدنيــتقويم لكفاءر وفعالية آليات هيكل الرقابة الداخليال

 .ةـــالمالي د من إعادر إصدار القوائمـــ، والحاألخ اء والتالعب                

 د للمراجعين الداخليينــجعل إدارر المراجعة الداخلية مجال تدريبى جي -20

 .وشغل مناصب القيادات اإلداريةللترقى الوظيفى                  

 على المراجع الداخلى وضع التقييم اإلنتقادى المستمر بشأن إستخالص-21

 ومناقشة مخاطر تحريفات ،النتائج من مصادر البيانات والمعلومات المتاحة

 .القوائم المالية                

 

 :ىالثان قسمال
كانددت متددوافرر، مددن ( ولاأل قسددم)ال السددابق قسددمبالوردت بفددرض أن المعلومددات السددابقة والتددى       

يددة فددى تقددويم كفدداءر الداخلة المراجعددأثرجودر بددمددا هددو تقييمددك للعبددارات التاليددة والتددى تتعلددق فضددلك 

 :الداخليةوفعالية آليات هيكل الرقابة 
لرقابة الداخلية دور المراجعة الداخلية فى الفحص والتحقق الموضوعى من أساليب آليات هيكل اأهمية  -22

 ما هو تقديرك لهذا الدور: الفعالة على جودر التقارير المالية، للحد من إعادر إصدار القوائم المالية.
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 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 صفر

           

 

الرقابدة الداخليدة  أهمية حرية اإلفصاح عن الثغرات وأوجأ الضعف الجدوهرى فدى فعاليدة آليدات هيكدل -23

 :فى

 .تدنية األخ اء بالتقارير المالية، وشفافية المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية 23/1

توجيدأ إنددذار مبكددر بالمشددكالت المحاسددبية المتوقعددة فددى المسددتقبل، وتأثيراتهددا السددلبية علددى مصددداقية  23/2

 .التقارير المالية

 .صحيحية المالئمة للثغراتإتاحة الفرصة إليجاد اإلجراءات الت 23/3

  إعادر النظر فى إعادر إصدار وصياغة التقارير المالية وإستعادر الثقة والمصداقية فى جودتها. 23/4

لحد من إعادر إصدار القوائم المالية واأهمية هيكل الرقابة الداخلية لزيادر جودر وشفافية التقارير المالية  -24

 ما هو تقديرك لهذا الدور: لداخلية فى تقويم فاعلية هيكل الرقابة الداخلية.من خالل الدور الحيوى للمراجعة ا
 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 صفر

           

تقددع مسددئولية إعددداد التقددارير الماليددة الموثقددة فددى؛ ن دداق آليددات المراجعددة الداخليددة، اإلدارر، مراقددب  -25

 ما هو تقديرك لهذا الدور:ة المراجعة مسئولية اإلشراف والرقابة على إعدادها . الحسابات، وتتحمل لجن
 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 صفر

           

تساهم جودر المراجعة الداخلية فى أن تكون همزر الوصل من خالل موقعهدا الفريدد المتميدز فدى تحقيدق  -26

زيدادر جدودر تناغم المرغوب والتفاعدل المثمدر فدى تفعيدل آليدات هيكدل الرقابدة الداخليدة لإطار من التكامل وال

 ما هو تقديرك لهذا الدور:. من إعادر إصدار القوائم الماليةحد والوشفافية التقارير المالية 
 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 صفر

           

و إكتشافها بواس ة هيكدل كان هناك إحتمال عدم وجود أخ اء أ ،الداخلية أكثر فعالية كلما كانت الرقابة -27

 ما هو تقديرك لهذا الدور: لداخلية أو كان معامل الخ ر الذى يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل.الرقابة 
 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 صفر

           

     

 :لثالثا قسمال
وأضف  ( كانت متوافرر،ثانىال قسم)ال السابق قسملومات السابقة والتى وردت بالبفرض أن المع     

 ليها المعلومات التالية:إ

م وذلك 31/12/2013صدار القوائم المالية للسنة المنتهية في إاعادر ب أنها ستقوم شركةالأعلنت      

القوائم المالية عن سنة تتضمن  .م6/3/2014نعقدر بتاريخ المالعامة العادية بناء على قرار الجمعية 

تم  ولذا. جوهرى وقع فيأ محاسب الشركة لخ أمعلومات محاسبية غير صحيحة نتيجة  2013

عدَّلة والقوائم المالية الموحدر الم ،2014إعادر إصدار القوائم المالية الموحدر المعدَّلة لعامودراج إ

 وأعلنت الشركة. 2015هاء فترر اإلعالنات لنشر نتائج الربع الثاني نتإقبل  2015للربع األول من 

أن قيامها بعملية إعادر إصدار القوائم المالية يأتي نتيجة للمالحظات التي وردت في تقرير فريق 

                 .  العمل المتخصص
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يد بأنأ ال يجب الذي يف الحسابات قبلشركة كتاب من مراستلمت اإونتيجة لهذه المالحظات     

، مشيرر إلى أنأ 2014و 2013ديسمبر  31عتماد على القوائم المالية للسنتين المنتهيتين في اإل

الحسابات  قبلة وتقرير مراسيتم إعادر إصدار هذه القوائم المالية وأنأ سوف تصدر قوائم مالية معد

للتداول بعد إصدار  كةالشرسهم ألإعادر وسوف تكون هناك . نتهاء من عملية المراجعةعند اإل

 .إنهاء المفاوضات مع البنوك على الشركةعمل تالقوائم المالية المعدلة. و

نأ سيتم نشر وإعادر إصدار القوائم المالية الموحدر السنوية أشركة الرئيس مجلس إدارر  وقد أعلن

ً  2014و 2013لعام                                     .                                                     قريبا

ألن  فترر فصيرر جداً سيتم ذلك خالل وأن عودر تداول السهم ستكون بعد نشر القوائم المالية، و       

توقع أن ال يكون لهذه التغييرات في القوائم المالية تأثير يو. الشركة ترغب في عقد الجمعية العمومية

للمالحظات   مجلس إدارر الشركة بدراسة التقرير األوليد قام . وقكبير على المفاوضات مع البنوك

التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية، متوقعة زيادر خسائر عام 

، ورفع مخصص 2015ماليين للربع األول  8وتحقيق ربح بـ جنيأمليون  1745إلى  2014

قررت تحويل مبلغ . كما 2015ثر في الربع الثانيسيسجل هذا األمليون و 800شركة بـالمديونية 

عليأ مع وتمت الموافقة  حتجزررباح المحتياطي العام إلى حساب األساب اإلمن حجنيأ مليون  150

قد ورد في تقرير م بما يعكس هذا القرار و31/12/2013صدار القوائم المالية كما في إعادر إ

نتباه اإل نود لفتحيث ورد بالتقرير  الرأى. لتحفظ فيدون ا نتباهإلفت : الحسابات الخارجي اقبمر

المجموعة بإعادر  القوائم المالية الموحدر حيث قامت يضاحات حول( من اإل25يضاح رقم )لإل

لتعكس قرار الجمعية العامة  31/12/2013صدار القوائم المالية الموحدر للسنة المنتهية في إ

رباح لى حساب األإي العام حتياطمن اإلجنيأ مليون  150 بتحويل مبلغ ةالعادية المنعقدر والمتعلق

 .2014فبراير 4صدار تقرير المراجعة حولها والصادر بتاريخ إوعليأ قمنا بإعادر  حتجزرالم

. رباح على المساهمينلة المستوى المستهدف لتوزيعات األويرجع سبب قرار تحويل المبلغ لمقاب

 قتصادية.  ساع للتغيرات اإلشاطها حمتقلبة ونيضاف لما سبق، نتائج الشركة 

 لسؤال:ا و  

 ية فى الممارسة المهنية فى مصر؟ صدار القوائم المالهل سبق وواجهت حالة إعادر إ -28 

  ال                                                                                               نعم    

والتى ما هو تقييمك للعبارات التالية سيادتكم لى السؤال السابق، من فضـل فى ضـوء إجابتك ع     

 :من إعادر إصدار القوائم المالية الحد ية فىالداخلة المراجعأثر جودر بتتعلق 
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 البيان
 

 موافق

 تماما   

 

5 

 موافق

 بدرجة

 كبيرة

4 

 موافق

 

 

3 

 غير

 وافقم

 حد إلى

 2    ما

  غير

 موافق

 تماما   

1 

 د من الغش واألخ اء فىــتساعد المراجعة الداخلية فى إكتشاف والح -29

 ة، وتقويمـــة وانتظام القوائم الماليـــــــالسجالت المحاسبية، والتأكد من دق

 ة المعلوماتــــوكاف األنش ة المختلفة، والمساعدر فى التقويم والتوصيات،

 ها، وتحقيق أهداف اإلداررالتى تتعلق بالرقابة على األنش ة التى يتم فحص

 بدرجة عالية من الكفاءر والفعالية.                 

 زام بالقوانين واللوائحــالتحقق من االلتتساعد المراجعة الداخلية فى  -30

 والممارسات القانونية السليمة لجميع عمليات المنشأر.                

 احــربد من ممارسات إدارر األــالحة فى ـــراجعة الداخليـــتساعد الم -31

 زيادر ب عليأيترتمما الكامل والشفافية،  اإلفصاح والتزام اإلدارر بمت لبات

 .جودر التقارير المالية                

 داررن اإلـــرورر مــــيت لب بالض 2013ام ـكتشاف الخ أ فى عإ -32

 ة بينــرنغراض المقاإجراء التسويات الالزمة لتصحيحأ بأثر رجعى أل

 .السنوات                

 ةـــع مخصص مديونيـــرفلالفصاح عن   ركةـــدارر الشن تحديث إأ -33

 عدي ، 2015 ر في الربع الثانيـــهذا األث تسجيلمليون و 800بـ شركة ال

ً  جراءاً إ                  سليماً. محاسبيا

 جنيأمليون  150تحويل مبلغ دارر الشركة لالفصاح عن إن تحديث إ -34

 راءاً إج زر، يعدـــحتجرباح الماطي العام إلى حساب األــحتياإلحساب  من

 سليماً.اً محاسبي                

 جنيأمليون  1745إلى  2014زيادر خسائر عام  توقعاالفصاح عن  -35

 سليماً.اً محاسبيإجراءاً  ، يعد 2015ماليين للربع األول  8بـ وتحقيق ربح

 2013ة السابق نشرها عن ـــية جهة استلمت القوائم الماليم أأن اعال -36

 ئوليات االداررــــــد من مسـوالمرفق بها تقرير مراقب الحسابات جديد تع

 . والتى يجب الوفاء بها                

 مخصصة لتقدير ــالتحقق من االفصاح عن السياسة المحاسبيأهمية  -37

 ، ضمن االيضاحات المتممة للقوائم المالية.ركةشال مديونية                

 ةـــة تصحيح الخ أ لنصيب السهم من األرباح األساسيـــقيمة ــأهمي -38

 .واألرباح المخفضة                 

 المـعالتى اتخذتها االدارر للتحقق من إة مراجعة الخ وات ــــهميأ -39                 

 مراجعة جديد عن رـقوائم مالية معدلة وتقرين هناك طراف الخارجية بأاأل

 . 2013سنة                 

 التى ترتب عليها تعذر تصحيح اإلفصاح عن الظروف واألسباب -40                 

 التاريخ وال ريقة السنوات السابقة بأثر رجعى، مع تحديد أخ اء آثار                 

 صحيح هذا الخ أ.بها ت التى سيتم                 
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 (2 ملحق البحث رقم  )
                 Reliability Statistics: 

 
Cronbach's Alpha No. of Items 

.992 40 

 

Test of Normality 
Shapiro-wilk asmimov-Kolmogorv  

Sig. Df statistic Sig. Df statistic  

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

. 000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

. 000 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

. 642 

.734 

. 821 

.732 

.731 

.602 

.606 

.742 

.620 

.532 

.645 

.821 

.732 

.731 

.601 

.642 

.734 

. 821 

.732 

.731 

.602 

.606 

.742 

.620 

.532 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

000 

.000 

. 000 

000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

.324 

.352 

.402 

.411 

.444 

. 453 

.318 

.346 

. 453 

. 418 

.346 

.336 

.327 

. 412 

.253 

. 324 

. 416 

.405 

.443 

.415 

.256 

. 419 

. 446 

. 436 

. 427 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Q10 

Q11 

Q12 

Q13 

Q14 

Q15 

Q16 

Q17 

Q18 

Q19 

Q20 

Q21 

Q22 

Q23 

Q24 

Q25 
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.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

. 000 

.000 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

 

.641 

.822 

.735 

.731 

.601 

.642 

.734 

.734 

. 821 

.732 

.731 

.602 

.606 

.742 

.622 

 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

180 

 

. 411 

.253 

. 459 

. 424 

. 452 

.405 

.445 

.417 

. 454 

.415 

. 431 

. 411 

. 453 

. 424 

. 414 

 

Q26 

Q27 

Q28 

Q29 

Q30 

Q31 

Q32 

Q33 

Q34 

Q35 

Q36 

Q37 

Q38 

Q39 

Q40 

              a.Lilliefors Significance Correction  

 

Test Statisticsa 

 
 X2-X1 X5-X3 

Z -3.864b -11.511b 

Asymp.Sig.(2- tailed) .000 .989 

 

              a.Wilcoxon Signed Ranks Test 

              b. Based on Negative Ranks 

 

Regression 
 

R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.592 .582 .24934 

.648 .673 .22413 

.721 .735 .21285 

.748 .727 .19623 

.747 .724 .19772 

 


