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  مدى تأثير موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي 

  في تحقيق الشفافية المالية
  

  *علي ذنيبات

  

  صـلخم
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في تحقيق الشفافية المالية، من 

دن، وذلك بدراسة أربع حاالت شملت تبعية التدقيق الداخلي لمجلس وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين في األر
االدارة أو للجنة التدقيق والحصول على خدمة التدقيق الداخلي من قبل المدقق الخارجي للشركة أو من قبل مدقق خارجي 

خرى حجمها مدقق داخلي، وأ 100ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة وزعت على عينة حجمها . آخر
سميرنوف  –وقد تم استخدام أساليب التحليل االحصائي الوصفي باالضافة إلى اختبارات كولمجروف . مدقق خارجي 100

One- sample Kolmogorov-Smirnov  ومان وتني(Mann-Whitney) والس  لوكرسكا(Kruskal-Wallis) . أشارت نتائج
جود فروقات ذات داللة إحصائية بين المواقع المختلفة للتدقيق الداخلي في الدراسة إلى أن المدققين الداخليين ال يرون و

ومن ناحية أخرى فإن المدققين الخارجيين يرون أنّه يوجد . الهيكل التنظيمي في مدى تأثيرها في تحقيق الشفافية المالية
أثيرها في تحقيق الشفافية المالية، وأن فروقات ذات داللة إحصائية بين المواقع التنظيمية المختلفة للتدقيق الداخلي في ت

أفضل هذه الحاالت والتي تصل درجة تأثيرها إلى درجة عالية جداً هي حالة تقديم خدمة التدقيق الداخلي من قبل مدقق 
حسابات خارجي آخر، علماً بأن المدققين الداخليين أيضاً أعطوا درجة أعلى من المتوسط لتأثير هذه الحالة في تحقيق 

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة االستفادة من خبرات المدققين . افية الماليةالشف
  .الخارجيين في عملية التدقيق الداخلي من أجل تحقيق شفافية مالية بدرجة أفضل

  .التدقيق الداخلي، هيكل التدقيق الداخلي، الشفافية المالية: ةـات الدالـالكلم

  

  ةمقدمـال.1
  

وعملية  *في ظل الجدل السائد حول الفشل المؤسسي
†التحكم المؤسسي

وظيفة التدقيق الداخلي اهتماماً  تشهد **
متزايداً من قبل كافة الفئات المهتمة بالمنشآت االقتصادية 

فالتدقيق الداخلي هو أحد المقومات الرئيسة واستمراريتها؛ 
ير نظام رقابة داخلية للبيئة الرقابية السليمة التي تساعد في توف

الحماية لألصول من السرقة والتالعب  ؤمنقوي وفعال ي

                                                 
يعني عدم تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها والوفاء  الفشل المؤسسي *

  .(Arens, et al., 2006)بالتزاماتها 
مصطلح يصف دور جميع المعنيين باالشراف على  :التحكم المؤسسي **

المؤسسة ورقابتها وتوجيهها من أجل تحقيق األهداف المتمثلة بتحقيق 
لبيانات المالية وكفاءة وفاعلية العمليات وااللتزام بالقوانين مصداقية ا

  .(IFAC, 2006)واالنظمة ومن ثم التقرير لألطراف ذات العالقة 

وسوء االستخدام والتأكد من دقة البيانات المحاسبية ومدى 
الكفاية تحقيق ن المنشأة من إمكانية االعتماد عليها ويمكّ

والقوانين واألنظمة ويشجع على االلتزام بالسياسات والفاعلية 
(IIA, 2003; Arens, et al., 2006).  

لى إإن االهتمام المتزايد بوظيفة التدقيق الداخلي أدى 
تطوير التدقيق الداخلي من كونه يهتم باألمور المالية في بداية 

‡األمر ليصبح من أهم آليات التحكم المؤسسي
التي تساعد  ***

في الحصول على تأكيد معقول بأن اإلدارة تقوم بتسيير أمور 
الصحيح، ولذلك نجد أن أهداف التدقيق  المنشأة في االتجاه

الحديثة أصبحت من الشمولية بما يجعلها من الوسائل األساسية 
إلى أن  (Simmons, 2004)في تحقيق الشفافية المالية، فقد أشار 

  :أهداف التدقيق الداخلي في الوقت الحاضر تشمل
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن دقة ومصداقية البيانات  -1

                                                 
آليات التحكم المؤسسي تشمل كل ما يلزم من أجل تحقيق أهدف  ***

المؤسسة، وتختلف هذه اآلليات حسب ما تتطلبه التشريعات والقولنين في 
فة، وأما ما يتعلق منها بعملية التدقيق فيشمل التدقيق البلدان المختل

  .الداخلي والتدقيق الخارجي ولجنة التدقيق

تاريخ . قسم المحاسبة، كلية ادارة األعمال، الجامعة األردنية*  
  .18/6/2007قبوله ، وتاريخ 27/8/2006استالم البحث 

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2008 ©
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  .ية والتشغيليةالمال
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى االلتزام الفعلي  -2

 .بالسياسات واإلجراءات والخطط والقوانين والتشريعات
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى توفر الحماية  -3

 .لألصول من السرقة والتالعب وسوء االستخدام
لموارد تزويد اإلدارة بتأكيد معقول عن مدى استخدام ا -4

 .االقتصادية بكفاءة وفاعلية
تزويد اإلدارة بتأكيد معقول بأن العمليات والبرامج تنفذ  -5

كما هو مخطط لها وأن نتائج العمليات تتطابق مع 
 .المعايير واألهداف المرسومة

وال شك بأن توفير المتطلبات األساسية للتدقيق الداخلي 
الداخلي من  أمر في غاية األهمية من أجل تمكين التدقيق

وإن من المتطلبات . االضطالع بمسؤولياته على أفضل وجه
األساسية في هذا المجال توفر التأهيل العلمي والعملي 
ألعضاء مكتب التدقيق باالضافة إلى جعل وظيفة التدقيق في 
مركز مناسب في الهيكل التنظيمي بما يوفر لهذه الوظيفة 

يث عن موقع من استقاللية وموضوعية؛ لذلك كثر الحد
التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي وعن أهمية الحصول 
على عملية التدقيق الداخلي من مصدر خارجي 

(Outsourcing of internal audit)  وعن مدى تأثير ذلك على
استقاللية المدقق وموضوعيته وبالتالي على تحقيق الشفافية 

  .المالية
دراسة أشمل من إن مفهوم الشفافية المالية في هذه ال

من الناحية الكمية والنوعية، فهو  اإلفصاحاالهتمام بعملية 
يتعدى ذلك إلى شمولية فكرة البيانات ذات المصداقية 

إن هذا المفهوم يستوعب االهتمام . والمناسبة التخاذ القرارت
بالبيانات  الكاملة وذات النوعية العالية والخالية من غش 

إن و تفقة مع المعايير المحاسبية،اإلدارة وغش الموظفين والم
رد في مجال التدقيق الداخلي عالميا، والنقلة التغير المطَّ

والذي يركز فقط ( النوعية من تدقيق مالي بمفهومه التقليدي
مالي إلى تدقيق  )على التحقق من مصداقية البيانات المالية

والذي يعرف بأنه نشاط مستقل واستشاري ( تدقيق تشغيليو
مصمم الضافة قيمة لعمليات المنشأة وتحسينها  وموضوعي

مما يساعد في إنجاز األهداف عن طريق توفير طريقة 
منتظمة لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعملية 

، يتطلب تسليط الضوء على (IIA, 2003)التحكم الموسسي 
  .أهمية التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية

  
  دراسةمشكلة ال

تنبع مشكلة هذه الدراسة من الجدل الدائر حول الشفافية 

المالية في ظل الفشل المالي والمؤسسي ومن دور المدقق 
الداخلي في المساهمة في عملية الحد من تعرض المنشآت الى 
الفشل وتعرض مستخدمي البيانات المالية إلى فقدان حقوقهم 

ن مشكلة هذه الدراسة بسبب غياب الشفافية المالية؛ وبالتالي فا
 -تتمثل في التحقق من مدى إمكانية مساهمة التدقيق الداخلي 

بناء على موقعه في الهيكل التنظيمي أو باالعتماد على 
ويمكن صياغة . في تحقيق الشفافية المالية -مصدر خارجي

  :مشكلة هذه الدراسة باألسئلة التالية
الداخلي هل قيام الشركة بالحصول على خدمات التدقيق  -1

من قبل جهاز تدقيق داخلي يتبع لمجلس إدارتها يساعد في 
 تحقيق الشفافية المالية؟

هل قيام الشركة بالحصول على خدمات التدقيق الداخلي  -2
من قبل جهاز تدقيق داخلي يتبع للجنة التدقيق فيها يساعد 

 في تحقيق الشفافية المالية؟
لداخلي هل قيام الشركة بالحصول على خدمات التدقيق ا -3

من قبل نفس مدققها الخارجي يساعد في تحقيق الشفافية 
  المالية؟

هل قيام الشركة بالحصول على خدمات التدقيق الداخلي  -4
من قبل مدقق خارجي غير مكلف بمهمة التدقيق الخارجي 

 يساعد في تحقيق الشفافية المالية؟
  

  أهمية الدراسة
الميا، رد في مجال التدقيق الداخلي عإن التغير المطَّ

ومن ثم  والنقلة النوعية من تدقيق مالي بمفهومه التقليدي
التركيز على دور المدقق الداخلي في تقييم المخاطر يسلط 
الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية؛ 

األول  :لذلك فان أهمية هذه الدراسة تنبع من أمرين أساسيين
ية في تحقيق االستقرار االقتصادي يتعلق بأهمية الشفافية المال

وفي خدمة مستخدمي البيانات المالية في عملية اتخاذ 
القرارات االقتصادية الرشيدة؛ حيث ان ثقة مستخدمي البيانات 
المالية بما يصلهم من تقارير عن أوضاع الشركات التي 
يتعاملون معها يساعد في توفير جو من الثقة بهذه الشركات 

والثاني؛ . لهم لالستمرار في التعامل معها مما يشكل حافزاً
يتعلق بمدى تأثير التدقيق الداخلي وموقع التدقيق الداخلي في 
الهيكل التنظيمي في تحقيق الشفافية المالية، حيث ان موقع 

ستقالليته االتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي يؤثر على 
ق من مدى وبالتالي يؤثر في قدرة المدقق الداخلي على التحق

وال بد من االشارة إلى أهمية أن هذه . توفر الشفافية المالية
أول  -حسب علم الباحث  –الدراسة تعود أيضاً إلى كونها 

دراسة تتناول العالقة بين هيكل التدقيق الداخلي والشفافية 
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ن الدراسات السابقة منها ما ركز على عالقة االمالية، حيث 
اللية المدقق الداخلي والمدقق هيكل التدقيق الداخلي باستق

الخارجي، أو ركز على الشفافية دون ربط ذلك بهيكل التدقيق 
  .الداخلي
  

  أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى مساهمة التدقيق 
الداخلي في تحقيق الشفافية المالية فيما يتعلق بمنع واكتشاف 

م المالية والتقرير عن كل من غش الموظفين وغش القوائ
ومخالفة القوانين واألنظمة ومخالفة المعايير ) غش اإلدارة(

المحاسبية وعدم كفاية اإلفصاح والتالعب في التقديرات 
  :المالية وتضخيم األرباح وإخفاء الخسائر في الحاالت التالية

  .ارتباط التدقيق الداخلي مع مجلس اإلدارة -1
 .ارتباط التدقيق الداخلي مع لجنة التدقيق -2
لحصول على خدمة التدقيق الداخلي من مصدر خارجي ا -3

 .)نفس المدقق الخارجي(
الحصول على خدمة التدقيق الداخلي من مصدر خارجي  -4

 .)مدقق خارجي آخر(
  

  اإلطار النظري. 2
  

أن فكرة الشفافية المالية ) 2005الدباس والعاني، (بين 
ترتبط أساساً بالتوسع في االفصاح أو االفصاح االضافي من 
حيث إشارتها إلى ضرورة توفير معلومات بالنوع والكم 

 Vishwanath and)ويرى . الالزم التخاذ القرارات

Kaufmann, 1999)  أن الشفافية المالية تعبر عن توفر
المعلومات التي تتوافر فيها خصائص المالءمة والثقة 
والشفافية والشمولية والنوعية وإمكانية الوصول إليها في 

ويرى هذان الباحثان أن الشفافية تتعلق . اسبالوقت المن
بتزويد مستخدمي البيانات المالية ببيانات ذات مصداقية يمكن 
االعتماد عليها في اتخاذ القرارات وبالتالي فإن الشفافية 
المالية تتعلق بتقديم معلومات مالئمة تساعد في اتخاذ 

اخلي القرارات، ومن هنا ال بد من االعتماد على التدقيق الد
  .والخارجي في الحكم على شفافية المعلومات

يتزايد الطلب في الوقت الحاضر على البيانات المالية 
ذات الجودة العالية التي تساعد في استقرار األسواق المالية 

ت مستخدمي البيانات المالية، وهذا األمر راوفي ترشيد قرا
 بدوره أدى إلى زيادة الجدل حول مدى الحاجة إلى تقوية

 ;Goodwin and Seow, 2002)التحكم المؤسسيعملية 

Boynton, et al., 2006) ويرى ،(Levitt, 1998; 2000)  أن

إدارة عملية التحكم المؤسسي بشكل مناسب يساعد في 
تحسين جودة التقارير المالية ويؤدي إلى تقليل اآلثار السلبية 

وتقليل حاالت الغش  لعملية التالعب في إدارة االرباح
 .األخطاءو

إن ازدياد الجدل حول اإلبالغ المالي والشفافية المالية يثير 
تحسين كفاءة تشغيل في التساؤالت حول أهمية هذه األمور 

األسواق المالية، وبالتالي يزداد الجدل حول كيفية تطوير 
وتحسين عملية اإلبالغ المالي والمعايير التي تحكم عملية 

نة من أجل تحقيق فاعلية المحاسبة والتدقيق وتنظيم المه
اإلبالغ المالي والشفافية المالية، وباألخص من أجل خدمة 

ومن . وحماية المستثمر ومستخدمي البيانات المالية اآلخرين
األمور المهمة التي تساعد في تحقيق هذه األهداف، 
األخالقيات واآلداب وفاعلية لجان التدقيق واإلبالغ في الوقت 

إن . (Bushman, et al., 2004)المدققين المناسب واستقاللية 
تركيز هذه الدراسة على موقع التدقيق الداخلي في الهيكل 
التنظيمي ما هو إال في معظمه نابع من أهمية االستقاللية 
والتي هي العمود الفقري لعملية التدقيق سواء كان التدقيق 

لية إن االستقال. داخلياً أم خارجياً، مع تفاوت األهمية بينهما
هتماماته اهي التي تقود المدقق إلى جعل الشفافية المالية من 

الرئيسة، فالمدقق الداخلي الذي يتبع لالدارة يدور في فلك هذه 
اإلدارة ويأتمر بأمرها، وبالتالي قد يكون مضطراً للقبول 

  .بمفاهيم اإلدارة ونظرتها للشفافية المالية وحدودها
ة توفير نظام فعال وال بد من االشارة إلى أن مسؤولي

للرقابة الداخلية ووظيفة تدقيق داخلي فعالة تقع على عاتق 
اإلدارة ومجلس اإلدارة وال يجوز تفويض هذه المسؤولية ألي 

إن من المتطلبات ). IFAC, 2006: 1997السقا، (جهة كانت 
األساسية لتحقيق هذه الفعالية أن تهتم اإلدارة بمركز التدقيق 

؛ حمادة، 1994مصطفى، (التنظيمي  الداخلي في الهيكل
وقد كثر الحديث عن مهنة التدقيق الداخلي وعن . )2002

موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للشركة وكيفية 
الحصول على خدمة التدقيق الداخلي من أجل تحسين هذه 
الخدمة وتفعيل استقاللية المدقق الداخلي وتحريره من أية 

 .ضوعيتهضغوطات تؤثر على مو
إن موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي عادةً ما 
يتراوح بين تبعية للمدير العام أو لمجلس اإلدارة أو لجنة 

وحسب هذه المواقع المختلفة نجد أن دور التدقيق . التدقيق
الداخلي في تحقيق الشفافية المالية متباين بسبب ما قد 

لى استقالليته يتعرض له المدقق الداخلي من ضغوطات ع
 وبسبب القيود التي ستفرض على نطاق عمله وتقاريره

(Hyatt and Prawitt, 2001) ؛ حيث ان تبعية التدقيق الداخلي
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للمدير العام يجعل تركيز المدقق على ما هو دون اإلدارة 
العامة للشركة ألنه سيوجه تقاريره للمدير العام، وهذا يعني 

يؤثر على الشفافية المالية عدم قدرته على التقرير عما قد 
بسبب سياسات المدير العام، وعندما يرتقي المركز الوظيفي 
للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي ليصبح تابعاً لمجلس 
اإلدارة فإن نطاق العمل قد يتغير ومحتويات التقارير قد 
تتغير وذلك بسبب قدرة المدقق الداخلي في التركيز على كل 

اإلدارة، وكذلك فإن تبعية التدقيق الداخلي ما هو دون مجلس 
للجنة التدقيق يعتبر الوضع األفضل بسبب تحرر المدقق 

وقد برز . الداخلي من ضغوطات اإلدارة ومجلس اإلدارة
اتجاه آخر يتبنى الحصول على عملية التدقيق الداخلي من 

، قد يكون المدقق الخارجي الذي يقدم مهمة اًخارجي اًمصدر
. خارجي للشركة أو قد يكون مصدر خارجي آخرالتدقيق ال

وفي هذه الحالة فإن موضوع االستقاللية والشفافية المالية 
 Aldhizer and)فقد بين. هو الدافع األساس وراء هذا االتجاه

Cashell, 1996)   على سبيل المثال مجموعة من الفوائد التي
يق تعود على المدقق الخارجي نفسه عند قيامه بخدمة التدق

الداخلي لعمالئه منها تمكنه من الحصول على معلومات من 
مصادر مختلفة عن العميل مما يساعد في تحسين عملية 
التدقيق الخارجي واستقاللية أداء هذه الخدمة وتقليل الوقت 
الذي سيبذله المدقق خالل عملية التدقيق الخارجي على 

ر وتنفيذ عملية تقويم نظام الرقابة الداخلية وتقييم المخاط
اختبارات الرقابة وبالتالي تحسين برنامج االختبارات 

  .التفصيلية
إلى بعض  (Geiger et al., 2002)وفي المقابل أشار 

المحاذير من حيث إمكانية إضعاف استقاللية المدقق الخارجي 
عند قيامه بمهمة التدقيق الداخلي وذلك ألن المدقق الداخلي 

الرقابة الداخلية ومدى كفاءتها  عندما يقوم بالرقابة على نظام
من النظام، أي انه يصبح غير  اوفاعليتها فهو يصبح جزء

مستقل عن النظام، وهذا يعني أن قيام المدقق الخارجي بهذه 
يضعه في نفس موقف المدقق الداخلي وبالتالي قد  ةالمهم

يضعف استقالليته، وكذلك فإن قبول المدقق الخارجي لمهمة 
قد يؤدي إلى إحداث نقلة في مسؤولية المدقق  التدقيق الداخلي

الخارجي عن إكتشاف الغش والتي في وضعها الحالي ال 
تتعدى الحصول على تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات 

فإن كون وظيفة التدقيق . المالية من التحريفات المادية
الداخلي ذات صلة مباشرة وكبيرة بمنع واكتشاف التحريفات 

ا قد يؤدي إلى توسيع مسؤوليات المدقق بكافة أنواعه
الخارجي عن هذه األمور لو قبل القيام بمهمة التدقيق 

  .الداخلي

أن تقديم خدمات التدقيق  (Acciani, 1995)ويرى البعض 
الداخلي من قبل المدقق الخارجي قد يؤدي إلى إضعاف 
استقاللية المدقق الخارجي وبالتالي تقليل حاالت اكتشاف 

وفي دراسة قام بها . ف في الرقابة الداخليةالغش والضع
(Lowe et al., 1999)  تبين أن آراء مديري االقراض في

البنوك تشير إلى أن تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قبل 
نفس فريق التدقيق الخارجي قد تؤدي إلى تراجع استقاللية 
المدقق الخارجي ومصداقية البيانات المالية، ولكن في حالة 

يم هذه الخدمة من قبل مدققين آخرين في مكتب التدقيق تقد
لية الخارجي فإن ذلك يؤدي إلى تحسين مصداقية البيانات الما

  .واستقاللية التدقيق الخارجي
من الشركات في وال بد من االشارة إلى أن الكثير 

الواليات المتحدة قامت بتكليف مدققيها الخارجيين بتقديم كافة 
 ,Enron, First Bank System)اخلي مثل خدمات التدقيق الد

and Unicom Corporation)   وهذا األمر يثير التساؤالت في
الوقت الحاضر حول استقاللية المدقق الخارجي خاصةً بعد 

بتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية والتقرير  اًان أصبح مكلف
عن ذلك لإلدارة وللمساهمين؛ حيث ان المدقق الخارجي الذي 
يقوم بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لنفس العميل سيقوم في 
النهاية بإعطاء رأي عن تأكيدات اإلدارة حول الرقابة 
الداخلية، وهو في نفس الوقت له الدور األكبر في طمأنة 
اإلدارة وتوجيهها فيما يتعلق بفاعلية الرقابة الداخلية، أي ان 

محل استفسار  هذا األمر سيضع استقاللية المدقق الخارجي
(Aldhizer et al., 2003) ؛ ولذلك فإن كل من قانونSarbanes- 

Oxley Act  وهيئة األوراق المالية(SEC)  في الواليات
المتحدة منعت المدققين الخارجيين من القيام بأداء خدمة 
التدقيق الداخلي لنفس العميل، إال أنها سمحت بأدائها لعمالء 

معهد األمريكي للمحاسبين وفي المقابل يرى ال. آخرين
القانونيين أن قيام المدقق الخارجي بتقديم خدمات التدقيق 
الداخلي لعميله سيؤدي إلى تحسين جودة التدقيق الخارجي 
حيث ان المدقق يصبح على معرفه معقولة عن عميله 

وهذا بالتالي سيمكن المدقق من  ،وأنشطته المختلفة وصناعته
مية تساعده في اكتشاف الحصول على معلومات ذات أه

األخطاء والغش وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة لمستخدمي 
البيانات المالية، وهذا األمر يعني مساهمة المدقق في تحقيق 

الفهم العميق  أن (Wallman, 1996)وقد بين . الشفافية المالية
الذي يحصل عليه المدقق الخارجي من خالل تقديمه خدمات 

د في تحسين جودة عملية التدقيق، حيث أخرى للعميل يساع
ن فريق العمل الذي يقوم بتقديم خدمات التدقيق الداخلي ا

يكونون أكبر قدرةً على توصيل قضايا التدقيق المختلفة إلى 
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مسؤولي التدقيق، وبالتالي تقليل الخسائر التي يمكن أن 
 .يتعرض لها المستثمر بسبب الغش

بالشفافية المالية والتي  وان القضايا األساسية التي تتعلق
هي مدار الحديث عند الربط بين موقع التدقيق الداخلي في 

  :الهيكل التنظيمي وتحقيق الشفافية المالية تتضمن ما يلي
سرقة  منع واكتشاف غش الموظفين الذي يتمثل في -1

وغش اإلدارة والذي يتمثل االصول وإساءة استخدامها، 
التالعب في مكوناتها  في غش القوائم المالية عن طريق

وتضليل مستخدميها من خالل وسائل مختلفة، مثل 
  .التالعب في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات

يعتبر االلتزام بالمعايير : االلتزام بالمعايير المحاسبية -2
المحاسبية من المؤشرات المهمة على تحقيق الشفافية 

ا العام وبالتالي فإن المالية ألنها تمثل معايير تتميز بقبوله
االلتزام بها يعتبر من أهم المؤشرات على عدالة القوائم 

 .المالية
إن متطلبات اإلفصاح سواء حسب : كفاية اإلفصاح -3

المعايير المحاسبية أو القوانين التي تنظم أمور الشركات 
هدفها األساس توفير المعلومات الكافية والمناسبة لمتخذي 

 .توفير الشفافية في التقارير المالية القرارات، وبالتالي
التقدير المحاسبي هو تقدير  :معقولية التقديرات المحاسبية -4

، وهذا توفر القياس الدقيق لهابسبب عدم  بنود معينةقيمة 
اإلدارة  ألجتما  ي، وكثيراًمهنالتقدير يعتمد على الحكم ال

ت للتأثير على البيانا تخدام التقديرات المحاسبيةاس إلى
  .المالية

كثيراً ما تقوم : عدم تضخيم األرباح وإخفاء الخسائر -5
اإلدارة بالتالعب في أرقام الربح سواء تضخيم صافي 
 .الربح أو إخفاء الخسائر لتحقيق مصالح اإلدارة الشخصية

بينت معايير التدقيق الدولية أن : منع المخالفات القانونية -6
بعمليات الحذف أو الشطب المخالفات القانونية تعني القيام 

المناقضة للقوانين واألنظمة من قبل المؤسسة تحت 
التدقيق بقصد أو بغير قصد والمخالفة للقوانين واألنظمة 

  .المرعية
  

  الدراسات السابقة. 3
  

من خالل قيام الباحث بمراجعة األدبيات التي تتعلق 
بموضوع البحث لم يتبين وجود دراسات عربية تتعلق بعملية 

حصول على خدمة التدقيق الداخلي من مصدر خارجي أو ال
بمدى تأثير ذلك على الشفافية المالية، أما فيما يتعلق 
بالدراسات األجنبية فقد اطلع الباحث على مجموعة من 

الدراسات التي ركزت على جوانب مختلفة من الموضوع 
 (Geiger et al., 2002)دون ربط ذلك بالشفافية المالية؛ فقد قام 

ببحث مدى تأثير الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من 
على استقاللية المدقق ) المدقق الخارجي(مصدر خارجي 

الخارجي وعلى مصداقية البيانات المالية كما يدركها 
مستخدمو البيانات المالية وبالتالي على قرارات االقراض؛ 

وتم حيث قام الباحثون بدراسة ميدانية في الواليات المتحدة، 
استخدام االستبانة لمعرفة مدى تأثر انطباع المقرضين عن 
استقاللية المدقق الخارجي وعن مصداقية البيانات المالية 

وقد . بكيفية حصول الشركات على خدمات التدقيق الداخلي
بينت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية 

ي أو مصداقية في االنطباع عن استقاللية المدقق الخارج
البيانات المالية أو قرارات االقراض تعود إلى كون خدمات 
التدقيق الداخلي تم الحصول عليها من نفس المدقق الخارجي 

ولكن تبين أنه يوجد فروقات . أو من قبل مدقق خارجي آخر
في االنطباع تعود إلى االختالف في الحصول على خدمة 

ن مصدر داخلي التدقيق الداخلي من مصدر خارجي أو م
وكذلك يوجد فروقات في االنطباع تعود إلى الفصل بين من 
يقدم خدمات التدقيق الداخلي ومن يقدم خدمات التدقيق 

  .الخارجي في نفس مكتب التدقيق
بدراسة بعنوان مدى تأثير  (Lowe et al., 1999)وقام 

الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من مصدر خارجي 
على استقاللية المدقق الخارجي وعلى  )المدقق الخارجي(

مصداقية البيانات المالية كما يدركها مستخدمو البيانات المالية 
وبالتالي على قرارات االقراض؛ حيث قام الباحثون بدراسة 
ميدانية في الواليات المتحدة، وتم استخدام االستبانة لمعرفة 

رجي نطباع المقرضين عن استقاللية المدقق الخاامدى تأثر 
مصداقية البيانات المالية بكيفية حصول الشركات على وعن 

وقد بينت نتائج الدراسة أنه ال يوجد . خدمات التدقيق الداخلي
فروقات ذات داللة إحصائية في االنطباع عن استقاللية المدقق 
الخارجي أو مصداقية البيانات المالية أو قرارات االقراض 

اخلي تم الحصول عليها من تعود إلى كون خدمات التدقيق الد
ولكن . نفس المدقق الخارجي أو من قبل مدقق خارجي آخر

تبين أنه يوجد فروقات في االنطباع تعود إلى االختالف في 
الحصول على خدمة التدقيق الداخلي من مصدر خارجي أو 
من مصدر داخلي وكذلك يوجد فروقات في االنطباع تعود إلى 

تدقيق الداخلي ومن يقدم خدمات الفصل بين من يقدم خدمات ال
  .التدقيق الخارجي في نفس مكتب التدقيق

بدراسة انطباع  (Swanger and Chewning, 2001)وقام 
المحللين الماليين عن مدى تأثير الحصول على وظيفة التدقيق 
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الداخلي من قبل المدقق الخارجي على استقاللية المدقق 
محلالً مالياً،  250الخارجي؛ حيث تم توزيع استبانة على 

تحتوي على أسئلة تتعلق بخمس حاالت عن هيكل التدقيق 
تنفيذ عملية التدقيق الداخلي من قبل جهاز : الداخلي شملت

يتبع إلدارة الشركة، أو من قبل المدقق الخارجي للشركة، أو 
من قبل مدقق خارجي آخر، أو عن طريق قسم خاص من 

شترك في عملية قبل مكتب المدقق الخارجي لكنه غير م
التدقيق الخارجي، أو الحصول على جزء من وظيفة الداخلي 
من قبل المدقق الخارجي والجزء اآلخر من قبل موظفي 

وقد أشارت النتائج إلى أن آراء المحللين الماليين تميل . الشركة
إلى عدم قبول قيام المدقق الخارجي بنفس هذه المهمة إال إذا تم 

التدقيق الخارجي الذين ليس لهم  ذلك من قبل موظفي مكتب
عالقة بتدقيق حسابات العميل، أو إذا تمت هذه المهمة من قبل 

وتبين كذلك من الدراسة أنه ال يوجد فرق . مكتب تدقيق آخر
في التأثير على استقاللية المدقق الخارج يعود إلى نسبة خدمات 
 التدقيق الداخلي المقدمة منه، وهذا ال يتفق مع ما أوصت به

بأن ال تتجاوز خدمات التدقيق  SECهيئة األوراق المالية 
الداخلي التي يتم الحصول عليها من مصدر خارجي نسبة 

  .من كامل خدمات التدقيق الداخلي% 40
بدراسة حول  (Goodwin and Seow, 2002)وكذلك قام 

تأثير آليات التحكم المؤسسي على جودة التقارير المالية 
فقد استخدم الباحثان االستبانة . نغافورةوعملية التدقيق في س

للتعرف على انطباعات مدققي الحسابات الخارجيين ومديري 
التي تعتبر من  -الشركات حول مدى تأثير بعض المتغيرات 

على جودة التقارير المالية وعملية  -آليات التحكم المؤسسي 
وقد شملت هذه المتغيرات وظيفة التدقيق الداخلي . التدقيق
وقد . ة لجنة التدقيق وقوة دليل السلوك األخالقي للشركةوقو

تبين من الدراسة أن هذه المتغيرات الثالثة تؤثر بشكل 
متفاوت على جودة التقارير المالية وعملية التدقيق الخارجي 
مع وجود فروقات بين آراء المدققين الخارجيين ومديري 

كذلك أن وقد تبين من الدراسة . الشركات حول درجة التأثير
المدققين يرون أن جودة عملية التدقيق وجودة التقارير المالية 
تزداد عندما يقوم مكتب التدقيق بالتدقيق لكافة الشركات في 
المجموعة، وتبين أنه ال يوجد تأثير لعملية تدوير مديري 
التدقيق وال لعملية الحصول على التدقيق الداخلي من مصدر 

  .خارجي على هذه الجودة
فقد قاما بدراسة  (Allegrini and D’Onza, 2003)أما 

ميدانية للتعرف على المالمح األساسية ألنشطة التدقيق 
الداخلي في الشركات االيطالية الكبرى؛ حيث تبين من 
الدراسة أن جميع الشركات الكبرى لديها وحدات تدقيق 

داخلي، وأن وحدات التدقيق الداخلي الموجودة لدى البنوك 
تأمين تم تشكيلها بشكل أساس استجابة للمتطلبات وشركات ال

القانونية، وتبين أن معظم وحدات التدقيق في هذه الشركات 
هي صغيرة الحجم ولكن نسبة كبيرة منها تتمتع بقدر معقول 

نها غير مرتبطة باإلدارة، وتبين أنه امن االستقاللية حيث 
يوجد ميل لدى الشركات المرتبطة ببعضها كمجموعة 

تماد على شركة تدقيق واحدة للحصول على خدمات لالع
  .التدقيق الداخلي

بدراسة تأثير هيكل التدقيق  (Kevin, 2003)وكذلك قام 
الداخلي على االنطباع السائد لدى مستخدمي البيانات المالية 
عن مقدرة وظيفة التدقيق الداخلي على منع حصول غش 

ام بدراسة ميدانية القوائم المالية في الواليات المتحدة؛ حيث ق
آلراء مسؤولي االقراض لدى الشركات، وتبين أن االنطباع 
السائد لدى هؤالء المسؤولين بأن قيام المدققين الداخليين 
بتوجيه تقاريرهم إلى اإلدارة العليا يجعلهم في مركز ال 
يمكنهم من تقليل حدوث غش القوائم المالية، وأن توجيه 

مجلس اإلدارة يجعلهم في مركز  هؤالء المدققين تقاريرهم إلى
أكبر استقاللية وبالتالي يمكنهم من تقليل حاالت غش القوائم 
المالية، لكن الدراسة لم تظهر فروقات في االنطباع السائد 
عن إمكانية تقليل غش القوائم المالية تعود إلى كون وظيفة 

لشركة أو من االتدقيق الداخلي يتم الحصول عليها من داخل 
ارجي، خاصةً عندما يتم توجيه التقارير إلى لجنة مصدر خ

  .التدقيق في الشركة
 ,.Bushman et al)قامأما فيما يتعلق بالشفافية المالية فقد 

بدراسة لبيان محددات الشفافية في الشركات المساهمة  (2004
العامة ومدى توفر الشفافية لمستخدمي البيانات الخارجيين في 

أن هذه الشفافية تتعلق بنوعين من بلدان مختلفة، حيث بين 
العوامل، األول يخص الشفافية المالية والثاني يخص شفافية 
التحكم المؤسسي وأن كالً منهما يرتبط باألنظمة القانونية 

  .والسياسية واالقتصادية في البلدان المختلفة
على الشفافية البيئية، حيث  (Rogers, 2004)وكذلك ركز 

ة المشاكل التي تواجهها الشركات في هدفت دراسته إلى معرف
حتمالية تعرض الشركات للمسؤولية القانونية وتحمل اتقييم 

االلتزامات وكذلك الفشل في اإلفصاح عن هذه االلتزامات 
المحاسبية المقبولة  ملة؛ حيث ان االنسجام مع المبادئالمحت

يئية قبوالً عاماً ال يعني دائماً االنسجام مع متطلبات الشفافية الب
فبينما نجد أن . Sarbanes- Oxley Actوخاصةً متطلبات 

متطلبات هذه القوانين ال تفترض ضرورة اإلفصاح عن 
التكاليف المحتملة نتيجة المخالفات البيئية نجد أن معايير 
المحاسبة المالية تؤكد على ضرورة اإلفصاح عن هذه 
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 Contingentاللتزامات المحتملةالتكاليف وبالتالي تعرف ا

Liabilities   التزامات يتوقع أن تصبح ديون فعلية على بأنها
كان هناك المنشأة مستقبال، ويمكن أن تنشأ هذه االلتزامات إذا 

مدفوعات مستقبلية لطرف معين نتيجة حدث للقيام بحتمال ا
فعلي لم تتبين نتائجه بعد، أو نتيجة تلف مستقبلي في أصل 

تأكد حول قيمة وجود عدم و لطرف آخر همعين تم بيع
النتيجة النهائية لتحديد حيث ان  المدفوعات أو قيمة التلف

القيمة الفعلية لاللتزام تتحدد بناء على حدث أو أحداث 
وفشل اإلدارة في إبالغ المدقق الخارجي عن جميع  .مستقبلية

القضايا البيئية المادية والتي قد ينشأ عنها مثل هذه االلتزامات 
  .ولية المدنية والجنائيةإلدارة للمسؤالمحتملة قد يعرض ا

إلى أن الشفافية المالية يجب أن  (Kuizick, 2004)وقد أشار 
تفهم من منظور مستخدم البيانات المالية وليس من منظور من 

 2002يقوم بإعداد هذه البيانات؛ فقد اشار إلى أنه خالل عام 
ي كثر الحديث عن الشفافية المالية وعن الغش والتحريفات ف

البيانات المالية وذلك في أعقاب االنهيارات الكبرى في منشآت 
األعمال كما حصل مع كثير من الشركات في الواليات المتحدة 

 Enron, WolrdCom, Adeiphia, Tyco and Global)مثل 

Crossing)  وكذلك األمر فيما يتعلق بانهيار أكبر شركة تدقيق
ر دفع بالتالي إلى زيادة وهذا األم. Arthur Andersonفي العالم 

 Sarbanes- Oxley)االهتمام بالشفافية المالية وأدى إلى إصدار 

Act)  والذي اهتم بشكل كبير بالشفافية المالية وضرورة توفير
  .المتطلبات التي تساعد في تحقيقها

أن االنهيارات المالية الحديثة  (Chiang, 2005)وكذلك بين 
ضوع الشفافية المالية وعالقة أثارت االنتباه مجدداً إلى مو

ذلك بالتحكم المؤسسي، فقد أشار إلى أن كثيراً من الدراسات 
بينت أن الشركات ذات الشفافية المالية العالية يكون لديها 

هتمامها بالشفافية اتحكم مؤسسي أفضل من تلك التي يكون 
المالية أقل وكذلك فإن الشركات ذات التحكم المؤسسي 

وقد قام هذا الباحث بدراسة . داؤها أفضلالمناسب يكون أ
ميدانية على الشركات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية في 
تايوان لمعرفة العوامل التي تؤثر على أداء هذه الشركات، 
حيث استنتج أن كالً من العوامل التالية توثر في أداء هذه 

حجم مجلس اإلدارة، ملكية مجلس اإلدارة، ملكية : الشركات
المؤسسات، الشفافية المالية، اإلفصاح، هيكل اإلدارة ومجلس 

وقد أكدت نتائج هذه الدراسة على أهمية شفافية . اإلدارة
  .المعلومات على أداء هذه الشركات

  
  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لقد ركزت الدراسات السابقة على مواضيع متفرقة تتعلق 

التدقيق الداخلي، فمنها ما ركز بكيفية الحصول على وظيفة 
على دراسة انطباع المقرضين عن مدى تأثر استقاللية المدقق 
الخارجي ومصداقية البيانات المالية بكيفية حصول الشركات 

دراسة انطباع المحللين على خدمات التدقيق الداخلي، و
الماليين عن مدى تأثر استقاللية المدقق الخارجي بكيفية 

فة التدقيق الداخلي من قبل المدقق الحصول على وظي
ومنها ما ركز على دراسة المالمح األساسية  .الخارجي

ألنشطة التدقيق الداخلي ومدى تأثير هيكل التدقيق الداخلي 
على االنطباع السائد لدى مستخدمي البيانات المالية عن 
مقدرة وظيفة التدقيق الداخلي على منع حصول غش القوائم 

ما ركز على الشفافية المالية بشكل منفصل ومنها . المالية
وحسب معلومات الباحث فإنه ال . دون ربطه بالتدقيق الداخلي

يوجد أي دراسة ربطت بين موقع التدقيق الداخلي في الهيكل 
التنظيمي ومدى تحقيق الشفافية المالية بكافة جوانبها؛ ولذلك 
فإن هذه الدراسة استفادت من الجوانب المختلفة لهذه 

لدراسات من حيث الحاالت المحتملة للحصول على خدمة ا
التدقيق الداخلي ومدى تأثير ذلك على استقاللية المدقق 
الخارجي وعلى عدالة البيانات المالية، وتم ربط المتغيرات 
المختلفة التي طرحتها الدراسات السابقة باالضافة إلى ما كتب 

دقيق الداخلي، عن الشفافية المالية بشكل منفصل دون ربط بالت
فجاءت هذه الدراسة، حسب اعتقاد الباحث، بدرجة من 
الشمول لم تتوافر في أي دراسة سابقة، وبالتحديد فإن عملية 
الربط بين هيكلية التدقيق الداخلي والشفافية المالية بكافة 
أبعادها هو من مساهمة هذه الدراسة؛ لذلك فإن هذه الدراسة 

مة التدقيق الداخلي في التحقق من مدى مساهركزت على 
تحقيق الشفافية المالية فيما يتعلق بمنع واكتشاف والتقرير عن 

) غش اإلدارة(كل من غش الموظفين وغش القوائم المالية 
ومخالفة القوانين واألنظمة ومخالفة المعايير المحاسبية وعدم 
كفاية اإلفصاح والتالعب في التقديرات المالية وتضخيم 

الخسائر وذلك من وجهة نظر كل من األرباح وإخفاء 
المدققين الداخليين والخارجيين، مع األخذ بعين االعتبار كافة 
الحاالت التي تشمل ارتباط التدقيق الداخلي مع مجلس اإلدارة 

الحصول على خدمة التدقيق الداخلي ، أو أو مع لجنة التدقيق
من مصدر خارجي سواء كان نفس المدقق الخارجي او مدقق 

  .جي آخرخار
 

  فرضيات الدراسة. 4
  

في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وفي ضوء 
االطار النظري والدراسات السابقة فان هذه الدراسة تسعى 
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  :الختبار الفرضيات التالية
رتباط وظيفة التدقيق الداخلي بمجلس اإلدارة ال يساعد ا -1

في تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين 
 .اخليينالد

ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بمجلس اإلدارة ال يساعد   -2
في تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين 

  .الخارجيين
ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق ال يساعد في  -3

 .تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين
لي بلجنة التدقيق ال يساعد في ارتباط وظيفة التدقيق الداخ  - 4

  .تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين الخارجيين
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من مصدر  -5

يساعد في تحقيق ) نفس المدقق الخارجي(خارجي 
 .الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين الداخليين

ر الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من مصد  -6
يساعد في تحقيق ) نفس المدقق الخارجي(خارجي 

 .الشفافية المالية من وجهة نظر المدققين الخارجيين
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من مصدر  -7

يساعد في تحقيق الشفافية ) مدقق خارجي آخر(خارجي 
 .المالية، من وجهة نظر المدققين الداخليين

من مصدر الحصول على خدمات التدقيق الداخلي   -8
يساعد في تحقيق الشفافية ) مدقق خارجي آخر(خارجي 

 .المالية من وجهة نظر المدققين الخارجيين
ال يوجد فروقات ذات داللة احصائية في تحقيق الشفافية  -9

لى موقع التدقيق الداخلي في الهيكل إالمالية تعود 
 .التنظيمي من وجهة نظر المدققين الداخليين

ت داللة احصائية في تحقيق الشفافية ال يوجد فروقات ذا -10
لى موقع التدقيق الداخلي في الهيكل إالمالية تعود 

  .التنظيمي من وجهة نظر المدققين الخارجيين
ال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء المدققين  -11

الداخليين والمدققين الخارجيين فيما يتعلق بتأثير موقع 
التنظيمي في تحقيق الشفافية  التدقيق الداخلي في الهيكل

 .المالية
 

  مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة من المدققين الخارجيين المجازين 
والممارسين المدرجة أسماؤهم لدى جمعية المحاسبين 
القانونيين األردنيين والمدققين الداخليين في الشركات 

الخارجيين  وقد بلغ عدد المدققين. المساهمة العامة األردنية
 478المجازين والممارسين لمهنة تدقيق الحسابات في األردن 

مدققاً وذلك حسب آخر إحصائية في سجالت جمعية 
أما بالنسبة للمدققين . 2006ن لسنة يالمحاسبين القانوني

الداخليين، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة العامة األردنية 
ر عن هيئة حسب دليل الشركات المساهمة العامة الصاد

. 2006شركة لسنة ) 226(بورصة عمان / األوراق المالية
استبانة على كل من المدققين الخارجيين  100وقد تم توزيع 

ن هذا العدد معقول ويفوق العدد الذي اوالداخليين، حيث 
وقد بلغ عدد . يمكن اعتماده باستخدام المعادالت االحصائية

ارجيين والتي اعتبرت االستبانات المستلمة من المدققين الخ
ت ناوعدد االستبا% 73استبانة اي بنسبة  73صالحة للتحليل 

  %.63استبانة أي بنسبة  63المستلمة من المدققين الداخليين 
  

  الدراسةأداة تصميم 
الدراسة بحيث تشتمل على جميع  ةتم تطوير استبان

تعبر عن مفهوم الشفافية المالية يمكن أن األمور التي 
حقيقها من خالل التدقيق الداخلي بتأثير هيكله وإمكانية ت
كل من المدققين وقد وجهت االستبانة إلى . التنظيمي

  .الخارجيين والمدققين الداخليين
آراء هاتين ولما كان الهدف من الدراسة هو معرفة 

الفئتين عن مدى تأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق 
أربعة الستبانة على تم التركيز في االشفافية المالية فقد 

احتماالت لموقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي، وهي 
تمثل الجوانب التي ركزعليها االطار النظري والدراسات 

  :السابقة وتشمل
  .تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة -1
 .تبعية التدقيق الداخلي للجنة التدقيق -2
مدقق الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من قبل ال -3

 .الخارجي لنفس الشركة
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي من قبل مدقق  -4

 .حسابات خارجي آخر
وقد شملت االستبانة القضايا األساسية التي تتعلق بالشفافية 
المالية والتي تتعلق بمنع واكتشاف غش الموظفين وغش 

والتقرير عما يكتشف من ذلك ) غش القوائم المالية(اإلدارة 
المعنية وااللتزام بالمعايير المحاسبية وكفاية اإلفصاح  للجهات

وعدالة التقديرات المحاسبية وعدم تضخيم األرباح وعدم 
إخفاء الخسائر ومنع المخالفات القانونية باالضافة إلى أثر 
ذلك على استقاللية المدقق الخارجي وتفعيل دور المدقق 

  .ية الماليةعلى تحقيق الشفافبالتالي الخارجي والذي سيؤثر 
على وقد تم تصميم أسئلة االستبانة بحيث تكون اإلجابة 

وقد تم اختبار الصدق . أساس مقياس ليكرت ذي األبعاد الخمسة
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الظاهري ألداة الدراسة عن طريق عرضها على مجموعة من 
األساتذة المهتمين بالبحث، حيث تم إجراء بعض التعديالت بناء 

ذلك تم استخدام كرونباخ ألفا وك. على التوصيات المقدمة منهم
Cronbach’s Alpha الختبار مدى ثبات المقياس.  

  
 أساليب التحليل اإلحصائي

  :قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية
 (Descriptive Statistics)اإلحصاء الوصفي  -1

وذلك لبيان طبيعة البيانات وخصائصها، من ثم تلخيصها 
  .بات المتجمعة عن أسئلة االستبانةوتصنيفها ووصف اإلجا

 One sampleسميرنوف –كولمجروف اختبار  - 2

Kolmogorov-Smirnov  
األولى والتي  يوذلك من أجل اختبار الفرضيات الثمان

تتعلق بآراء مجموعة واحدة عن مدى تأثير هيكل التدقيق 
  .الداخلي في تحقيق الشفافية المالية

 (Mann-Whitney)اختبار مان وتني  -3
بين آراء مدققي الحسابات الخارجيين  توذلك لقياس الفروقا

والمدققين الداخليين لمدى تأثير موقع المدقق في الهيكل التنظيمي 
  ).الفرضية الحادية عشرة(في تحقيق الشفافية المالية 

  (Kruskal-Wallis)والس  لكرسكا -4
وذلك من أجل قياس مدى وجود فروقات ذات داللة 

الحاالت األربع التي تتعلق بموقع المدقق  إحصائية بين
الداخلي في الهيكل التنظيمي وتأثيرها في تحقيق الشفافية 

  ).الفرضية التاسعة والفرضية العاشرة(المالية 

  ومناقشة النتائج تحليل البيانات .5
  
  اختبار ثبات المقياس: أوالً

 Cronbach’sكرونباخ ألفا  اعتمدت الدراسة معامل ارتباط

Alpha حيث تبين أن قيمة ألفا س، الختبار مدى ثبات المقيا
الخارجيين هي المدققين بآراء فيما يتعلق بالجزء الخاص 

راء المدققين الداخليين آوفيما يتعلق بالجزء الخاص ب% 76
اتين النسبتين أعلى من النسبة المقبولة هكل من و %74هي 

  .(Sekaran, 2003)% 60احصائياً والبالغة 
  
  النتائج اإلحصائية الوصفية :ثانياً
  خصائص عينة المدققين الخارجيين - أ

يتبين أن معظم أفراد عينة ) 1(بالنظر إلى الجدول رقم 
الدراسة لديهم مؤهل بكالوريوس فأعلى حيث ان ما نسبته 

وريوس أو الماجستير أو منهم هم من حملة البكال% 67
ذوي  هم من% 94.6ويالحظ أيضا أن ما نسبته . الدكتوراه

تخصص المحاسبة وأن معظم افراد عينة الدراسة يمتلكون 
تزيد % 72.6ن ما نسبته اخبرات عالية في التدقيق حيث 
  .خبراتهم عن خمسة عشر عاماً

وبالنظر إلى هذه الخصائص يتبين أن افراد عينة الدراسة 
يمتلكون المؤهالت والتخصصات والخبرات الكافية التي 

راسة وإدراك أهميتها واالجابة عليها تمكنهم من فهم أسئلة الد
عتبار آرائهم ذات تاثير في تقرير مدى تأثر الشفافية اوبالتالي 

  .المالية بهيكل التدقيق الداخلي
  )1(الجدول رقم 

  خصائص عينة المدققين الخارجيين
  النسبة العدد الخبرة  النسبة العدد التخصص النسبة العدد المؤهل العلمي

  %1.4  1  5-1  %94.6  69  سبةمحا  %33  24  دبلوم
  %11  8  10-6  -  -  مالية  %57.5  42  بكالوريوس
  %15  11  15-11  %2.7  2  إدارة أعمال  %6.8  5  ماجستير
  %72.6  53  15أكبر من   %2.7  2  أخرى  %2.7  2  دكتوراه
  %100  73    %100  73    %100  73  المجموع

  
  خصائص عينة المدققين الداخليين -ب

يتبين أن معظم أفراد عينة ) 2(بالنظر إلى الجدول رقم 
ن االمدققين الداخليين لديهم مؤهل بكالوريوس فأعلى حيث 

منهم هم من حملة البكالوريوس أو % 98.4ما نسبته 
% 82.5ويالحظ أيضا أن ما نسبته . الماجستير أو الدكتوراه

هم من ذوي تخصص المحاسبة وأن معظم افراد عينة 
التدقيق، حيث ان ما الدراسة يمتلكون خبرات معقولة في 

  .تزيد خبراتهم عن خمس سنوات% 60.3نسبته 
وبالنظر إلى هذه الخصائص يتبين أن افراد عينة 
الدراسة يمتلكون المؤهالت والتخصصات والخبرات الكافية 
التي تمكنهم من فهم أسئلة الدراسة وإدراك أهمية مصدر 

مية خدمة التدقيق الداخلي وموقعها في الهيكل التنظيمي وأه
  .ذلك في تحقيق الشفافية المالية
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  )2(الجدول رقم 
  خصائص عينة المدققين الداخليين

  النسبة العدد الخبرة  النسبة العدد التخصص النسبة العدد المؤهل العلمي
  %39.7  25  5-1  %82.5  52  محاسبة  %1.6  1  دبلوم

  %31.7  20  10-6  %1.6  1  مالية  %73  46  بكالوريوس
  %19  12  15-11  %6.4  4  دارة أعمالإ  %23.8  15  ماجستير
  %9.6  6  15أكبر من   %9.5  6  أخرى  %1.6  1  دكتوراه
  %100  63    %100  63    %100  63  المجموع

  
المدققين الداخليين فيما النتائج الوصفية آلراء  - ج

يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية 
  المالية

ات الدراسة الخاصة يتبين من النتائج اإلحصائية لبيان
بتأثير هيكل التدقيق  بآراء المدققين الداخليين فيما يتعلق

  ):3الجدول رقم (الداخلي في تحقيق الشفافية المالية ما يلي 
تشير آراء المدققين : تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة -1

الداخليين إلى أن تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة 
ق مختلف جوانب الشفافية المالية بدرجة يساهم في تحقي

أعلى من المتوسط حيث يتراوح متوسط آراء هذه الفئة 
، حسب 3حيث ان المتوسط هو ( 3.60 – 3.32بين 

، ويالحظ أن هذا )مقياس ليكرت ذي األبعاد الخمسة
المركز في الهيكل التنظيمي يساعد في منع واكتشاف 

أي بما نسبته  3.6والتقرير عن غش الموظفين بمتوسط 
ثر بهذا أيت الذيأما أقل جوانب الشفافية المالية % 72

المركز التنظيمي فيتعلق بمنع واكتشاف والتقرير عن 
التالعب في التقديرات المالية حيث بلغ متوسط آراء 

ومما % 66.4اي ما نسبته  3.32المدققيين الداخليين 
يجدر مالحظته ان المدققين الداخليين يرون ان هذا 
المركز التنظيمي يساعد وبدرجة أعلى من المتوسط في 
زيادة استقاللية المدقق الخارجي وزيادة اعتماده على 
عمل المدقق الداخلي وبالتالي تحسين جودة التدقيق 

ويالحظ . الخارجي مما يساهم في تحقيق الشفافية المالية
 1.19 – 0.92أن قيم االنحراف المعياري تراوحت بين 

فضة مما يشير إلى تجانس آراء المدققين وهي قيم منخ
 .حول هذه الفقرةالداخليين 

يالحظ أن : تبعية التدقيق الداخلي للجنة التدقيق - 2
متوسطات آراء فئة المدققين الداخليين فيما يتعلق بجميع 

وهذا  3.66 -  3.39جوانب الشفافية المالية يتراوح بين 

وانب يبين معدالت أعلى من المتوسط وذلك لكافة ج
الشفافية المالية، ويالحظ أن معظم هذه القيم أعلى من 
القيم التي حصلنا عليها في حالة تبعية التدقيق الداخلي 

  .لمجلس االدارة
أما أعلى درجة لتحقيق الشفافية المالية فهي تتعلق بمنع 
واكتشاف والتقرير عن غش الموظفين وهو نفس المجال 

عية التدقيق الداخلي الذي تمت االشارة اليه في حالة تب
أي  3.65لمجلس االدراة حيث بلغ متوسط آراء المدققين 

وفيما يتعلق بتحسين جودة التدقيق %. 73بما نسبته 
يساهم في مما % 73.2الخارجي فيالحظ أنها تتحقق بمعدل 

ويالحظ أن قيم االنحراف المعياري . تحسين الشفافية المالية
نخفضة مما يشير وهي قيم م 1.14 – 0.85تراوحت بين 

 .إلى تجانس آراء المدققين الداخليين حول هذه الفقرة
: قيام المدقق الخارجي للشركة بمهمة التدقيق الداخلي -3

 – 2.87راء المدققين الداخليين تراوحت بين آيالحظ أن 
وهي معدالت منها ما هو أعلى من المتوسط ومنها  3.34

نها في ما هو أقل من المتوسط، وهي معدالت أقل م
الحالتين السابقتين مما قد يشير إلى عدم رغبة المدققين 
الداخليين بتكليف المدققين الخارجيين بمهمة التدقيق 
الداخلي واعتبارهم أن فصل المهمتين عن بعضهما قد 

ويالحظ أن أعلى مستوى . يؤدي إلى شفافية مالية أفضل
هو الذي يتعلق بمنع واكتشاف والتقرير عن مخالفة 

ن متوسط آراء المدققين اايير المحاسبية حيث المع
تقريباً، أما أقل % 67أي بما نسبته  3.34الداخليين 

مستوى فهو الذي يتعلق باستقاللية المدقق الخارجي حيث 
وذلك % 57أي بما نسبته  2.87رائهم آبلغ متوسط 

العتقاد المدققين الداخليين بان قيام المدقق الخارجي بمهمة 
لي باالضافة إلى مهمة التدقيق الخارجي التدقيق الداخ

سيقلل من استقالليته مما قد ينعكس سلباً على جودة عمل 
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المدقق الخارجي وبالتالي سلباً على تحقيق الشفافية 
ويالحظ أن قيم االنحراف المعياري تراوحت بين . المالية

وهي قيم منخفضة مما يشير إلى تجانس  1.30 – 1.01
 .يين حول هذه الفقرةآراء المدققين الداخل

  )3(الجدول رقم 
  آراء المدققين الداخليين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية

 

تبعية التدقيق الداخلي
 لمجلس االدارة

تبعية التدقيق الداخلي
 للجنة التدقيق

قيام المدقق الخارجي 
 بمهمة الداخلي

قيام مدقق خارجي آخر 
 ة الداخليبمهم

انحرافمتوسط
انحراف متوسط معياري

انحراف  متوسط معياري
انحراف  متوسط معياري

 معياري
منع واكتشاف والتقرير عن 

 1.14 3.23 1.11 2.92 0.85 3.65 1.05 3.60  غش الموظفين

 منع واكتشاف والتقرير عن
غش (غش القوائم المالية 

  )اإلدارة
3.43 1.11 3.56 0.88 3.13 1.05 3.37 1.06 

 منع واكتشاف والتقرير عن
 0.93 3.59 1.13 3.34 0.90 3.56 0.92 3.46  مخالفة المعايير المحاسبية

منع واكتشاف والتقرير عن 
 0.85 3.49 1.12 3.22 1.01 3.52 1.09 3.33  التالعب في اإلفصاح

 واكتشاف والتقرير عن منع
  0.95 3.43 1.10 3.24 0.99 3.52 0.98 3.32  التالعب في التقديرات المالية

 واكتشاف والتقرير عن منع
 0.92 3.35 1.05 3.26 0.98 3.50 1.08 3.42  تضخيم األرباح

 واكتشاف والتقرير عن منع
 0.83 3.39 1.02 3.22 0.92 3.50 0.96 3.49  اخفاء الخسائر

منع واكتشاف والتقرير عن 
  المخالفات القانونية

3.44 1.01 3.54 097 3.09 1.01 3.29 0.95 

التحقق من المعالجة الصحيحة 
  لاللتزامات المحتملة

3.46 1.04 3.60 0.94 3.17 1.07 3.52 1.02 

التحقق من سالمة النظام 
 المحاسبي

3.52 1.11 3.68 1.02 3.17 1.05 3.49 1.04 

زيادة استقاللية المدقق 
  الخارجي

3.36 1.19 3.41 1.08 2.87 1.18 3.36 1.05 

زيادة اعتماد المدقق الخارجي 
  على عمل المدقق الداخلي

3.49 1.13 3.39 1.14 3.09 1.30 3.30 1.08 

تقليل مخاطر التدقيق التي 
  يتعرض لها المدقق الخارجي

3.34 1.15 3.53 1.08 3.11 1.20 3.46 1.04 

تحسين جودة التدقيق 
  الخارجي

3.49 1.16 3.66 1.09 3.19 1.11 3.44 0.99 

  0.819  3.40  0.868  3.16  0.793  3.42  0.854  3.44  الفقراتجميع 
  

: قيام مدقق حسابات آخر بمهمة التدقيق الداخلي -4
راء المدققين الداخليين قد انحصرت آيالحظ أن متوسطات 

وهذه المعدالت أعلى منها في حالة قيام  3.59 - 3.23بين 

نفس مدقق الحسابات الخارجي بمهمتي التدقيق الداخلي 
الخارجي معاً، ولكن هذه المتوسطات أقل منها في حالتي و

وتشير . تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة أو لجنة التدقيق
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النتائج إلى أن أعلى مستوى لتحقيق الشفافية المالية في هذه 
الحالة يتعلق بمنع واكتشاف والتقرير عن مخالفة المعايير 

أي  3.59ين الداخليين ن متوسط آراء المدققاالمحاسبية حيث 
تقريباً، أما أقل مستوى فهو الذي يتعلق بمنع % 72بما نسبته 

واكتشاف والتقرير عن غش الموظفين حيث بلغ المتوسط 
ومما يالحظ أن تكليف . تقريباً% 65أي بما نسبته  3.23

مدقق خارجي آخر للقيام بمهمة التدقيق الداخلي يساعد في 
ارجي بشكل أفضل مما لو قام نفس زيادة استقاللية المدقق الخ

المدقق الخارجي بمهمتي التدقيق الداخلي والخارجي حيث بلغ 
، %67أي بما نسبته  3.36متوسط آراء المدققين الداخليين 

وهذا بالتالي يساعد في تحسين جودة التدقيق الخارجي مما 
ويالحظ . سينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الشفافية المالية

وهي  1.14 – 0.83حراف المعياري تراوحت بين أن قيم االن
قيم منخفضة مما يشير إلى تجانس آراء المدققين الداخليين 

 .حول هذه الفقرة
 
المدققين الخارجيين فيما يتعلق النتائج الوصفية آلراء  - د

  :بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية
الدراسة الخاصة  يتبين من النتائج اإلحصائية لبيانات
بتأثير هيكل التدقيق  بآراء المدققين الخارجيين فيما يتعلق

  ):4الجدول رقم (الداخلي في تحقيق الشفافية المالية ما يلي 
تشير آراء : تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة -1

المدققين الخارجيين إلى أن تبعية التدقيق الداخلي لمجلس 
مختلف جوانب الشفافية المالية االدارة تساهم في تحقيق 

، حيث يتراوح متوسط )أقل من المتوسط(بدرجة منخفضة 
حيث ان ( 3-1.85آراء هذه الفئة لمعظم جوانب الشفافية بين 

، )، حسب مقياس ليكرت ذي األبعاد الخمسة3المتوسط هو 
التحقق من المعالجة الصحيحة (باستثناء أمرين وهما 
) قق من سالمة النظام المحاسبيلاللتزامات المحتملة، والتح

حيث ان متوسط آراء المدققين الخارجيين الخاص بهما أكبر 
  .من المتوسط

ويرى المدققون الخارجيون أن تبعية التدقيق الداخلي 
لمجلس االدارة يساعد بدرجة أقل من المتوسط في زيادة 
استقاللية المدقق الخارجي وزيادة اعتماد المدقق الخارجي 

لمدقق الداخلي وبالتالي فإن درجة تحسين جودة على عمل ا
التدقيق الخارجي التي لها تأثير مباشر على تحقيق الشفافية 

ومما يالحظ أن هذا المركز في الهيكل . المالية متوسطة
التنظيمي ال يساعد في منع واكتشاف والتقرير عن إخفاء 
الخسائر وال في منع واكتشاف والتقرير عن غش االدارة 

راء المدققين الخارجيين فيما يتعلق آلغت متوسطات حيث ب

على الترتيب %) 38( 1.91و%) 37( 1.85بهذين األمرين 
  .وهما درجتان منخفضتان
 –0.51نحراف المعياري تراوحت بين ويالحظ أن قيم اال

وهي قيم منخفضة مما يشير إلى تجانس آراء المدققين  1.00
 .الخارجيين حول هذه الفقرة

يالحظ أن : لتدقيق الداخلي للجنة التدقيقتبعية ا -2
متوسطات آراء فئة المدققين الخارجيين فيما يتعلق بجميع 
جوانب الشفافية المالية هي مقاربة لمتوسطات آرائهم في حالة 

لس االدارة، حيث يتراوح بين تبعية التدقيق الداخلي لمج
التحقق من المعالجة (، باستثناء أمرين وهما 3.2 –1.91
يحة لاللتزامات المحتملة، والتحقق من سالمة النظام الصح

ن متوسط آراء المدققين الخارجيين الخاص احيث ) المحاسبي
  .بهما أكبر من المتوسط

ومما يالحظ أيضاً أن هذا المركز في الهيكل التنظيمي ال 
يساعد في منع واكتشاف والتقرير عن إخفاء الخسائر وال في 

ش االدارة حيث بلغت منع واكتشاف والتقرير عن غ
متوسطات آراء المدققين الخارجيين فيما يتعلق بهذين األمرين 

على الترتيب وهما درجتان %) 41( 2.03و%) 38( 1.91
ويالحظ أن قيم االنحراف المعياري تراوحت بين . منخفضتان

وهي قيم منخفضة مما يشير إلى تجانس آراء  0.89–0.63
 .رةالمدققين الخارجيين حول هذه الفق

: قيام المدقق الخارجي للشركة بمهمة التدقيق الداخلي -3
- 3.69يالحظ أن آراء المدققين الخارجيين تراوحت بين 

وهي معدالت منها ما هو مرتفع ومنها ما هو مرتفع  4.71
جداً، وهي معدالت أعلى منها في الحالتين السابقتين مما قد 

م بتأدية مهمة يشير إلى أن المدققين الخارجيين يدعمون قيامه
التدقيق الداخلي لنفس الشركات التي يقدمون لها خدمات 
التدقيق الخارجي ألن هذا قد يجعلهم على إطالع وثيق بنظام 
الرقابة الداخلية وبالتالي تمكينهم من وضع أيديهم على أية 

إن هذا االستنتاج . أمور تحول دون تحقيق الشفافية المالية
خلية وأهدافها المتمثلة في تحقيق مرتبط بأهمية الرقابة الدا

مصداقية البيانات المالية وتحقيق كفاءة وفاعلية العمليات 
إن تحقيق . ين واالنظمةلية وااللتزام بالسياسات والقوانالتشغي

يساعد في تحقيق مختلف جوانب  - ال شك –هذه األهداف 
الشفافية المالية المتمثلة في منع واكتشاف غش الموظفين 

والتقرير عما يكتشف من ) غش القوائم المالية(رة وغش اإلدا
ذلك للجهات المعنية وااللتزام بالمعايير المحاسبية وكفاية 
اإلفصاح وعدالة التقديرات المحاسبية وعدم تضخيم األرباح 
وعدم إخفاء الخسائر ومنع المخالفات القانونية باالضافة إلى 

لغ متوسط أثر ذلك على استقاللية المدقق الخارجي، حيث ب
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وتفعيل دور المدقق % 94أي بما بسبته  4.71راء المدققين آ
الخارجي والذي بالتالي سيؤثر على جودة التدقيق الخارجي 

أي بما  4.68راء المدققين الخاص به آوالذي بلغ متوسط 
تقريباً مما سيكون له األثر الكبير على تحقيق % 94نسبته 

اري تراوحت نحراف المعيويالحظ أن قيم اال. الشفافية المالية
وهي قيم منخفضة مما يشير إلى تجانس  0.77–0.53بين 

 .آراء المدققين الخارجيين حول هذه الفقرة

  )4(الجدول رقم 
  آراء المدققين الخارجيين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية

 

تبعية التدقيق الداخلي
 لمجلس االدارة

ة التدقيق الداخليتبعي
 للجنة التدقيق

قيام المدقق الخارجي 
 بمهمة الداخلي

قيام مدقق خارجي آخر 
 بمهمة الداخلي

انحراف متوسط
انحراف متوسط معياري

انحراف  متوسط معياري
انحراف  متوسط معياري

 معياري
منع واكتشاف والتقرير عن 

 0.54 4.08 0.53 3.84 0.67 2.50 0.63 2.50  غش الموظفين

 منع واكتشاف والتقرير عن
غش (غش القوائم المالية 

  )اإلدارة
1.91 0.81 2.03 0.83 3.89 0.55 4.29 0.53 

 منع واكتشاف والتقرير عن
 0.62 4.80 0.56 4.53 0.70 2.79 0.55 2.83  مخالفة المعايير المحاسبية

منع واكتشاف والتقرير عن 
 0.67 4.08 0.66 3.84 0.72 2.53 0.62 2.56  التالعب في اإلفصاح

 واكتشاف والتقرير عن منع
 0.43 4.63 0.73 4.23 0.66 2.70 0.51 2.65  التالعب في التقديرات المالية

 واكتشاف والتقرير عن منع
 0.55 4.05 0.77 3.70 0.71 2.23 0.61 2.22  تضخيم األرباح

 واكتشاف والتقرير عن منع
 0.50 4.08 0.67 3.69 0.89 1.91 0.80 1.85  اخفاء الخسائر

منع واكتشاف والتقرير عن 
 0.54 4.29 0.68 4.10 0.68 2.58 0.66 2.57  المخالفات القانونية

التحقق من المعالجة 
الصحيحة لاللتزامات 

  المحتملة
3.28 0.63 3.34 0.68 4.67  0.58 4.75 0.64 

التحقق من سالمة النظام 
 0.39 4.84 0.66 4.58 0.63 3.43 0.55 3.49 المحاسبي

زيادة استقاللية المدقق 
 0.54 4.69 0.63 4.71 0.64 2.65 1.00 2.75  الخارجي

زيادة اعتماد المدقق الخارجي 
 0.57 4.68 0.68 4.54 0.81 2.68 0.96 2.63  على عمل المدقق الداخلي

تقليل مخاطر التدقيق التي 
 0.66 4.64 0.70 4.50 0.71 2.60 0.98 2.56  يتعرض لها المدقق الخارجي

تحسين جودة التدقيق 
 0.56 4.80 0.64 4.68 0.69 3.20 0.64 3.00  الخارجي

  0.273  4.38  0.468  4.11  0.419  2.45  0.331  2.5  جميع الفقرات
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: قيام مدقق حسابات آخر بمهمة التدقيق الداخلي - 4
يالحظ أن متوسطات آراء المدققين الخارجيين قد تراوحت 

عدالت هي معدالت بعضها وهذه الم 4.84 – 4.05بين 
فعلى سبيل المثال يالحظ أن . مرتفع ومعظمها مرتفع جداً

هذا المركز التنظيمي يساعد في التحقق من سالمة النظام 
تقريباً وهي % 97أي بما نسبته  4.84المحاسبي بمعدل 

درجة عالية جداً، وكذلك فإن قيام مدقق حسابات خارجي 
يساعد في منع واكتشاف خر بأداء مهمة التدقيق الداخلي آ

والتقرير عن مخالفة المعايير المحاسبية وتحسين جودة 
التدقيق الداخلي والتي بدورها تؤدي إلى تحسين الشفافية 

وقد يعود السبب % 96أي بما نسبته  4.8المالية بدرجة 
الرئيس في تحسين الشفافية المالية في هذه الحالة بشكل 

ة قيام نفس المدقق في حال(أفضل من الحالة السابقة 
) الخارجي بأداء مهمتي التدقيق الداخلي والخارجي معاً

نها تصل إلى الكون استقاللية المدقق الخارجي أفضل حيث 
ويالحظ أن قيم االنحراف المعياري %. 96ما نسبته 

وهي قيم منخفضة مما يشير  0.67 – 0.39تراوحت بين 

  .الفقرةإلى تجانس آراء المدققين الخارجيين حول هذه 
  

  اختبار فرضيات الدراسة: ثالثاًً
بعد القيام بمناقشة النتائج الوصفية آلراء المدققين 
الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي 
في تحقيق الشفافية المالية يركز هذا الجزء من البحث على 

رجوع اختبار فرضيات الدراسة التي تم بيانها سابقاً وذلك بال
  ):5(إلى الجدول رقم 

ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بمجلس : الفرضية األولى
اإلدارة ال يساعد في تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر 

 .المدققين الداخليين
) والفرضيات السبع التي تليها(لقد تم اختبار هذه الفرضية 

 One sampleباستخدام أحد االختبارات الالمعلمية وهو اختبار 

Kolmogorov-Smirnov . ومن أجل اختبار هذه الفرضية فإنه
حيث يظهر فيه مستويات ) 5(يتم الرجوع إلى الجدول رقم 

 One sampleالداللة الناتجة من استخدام اختبار 

Kolmogorov- Smirnov.  
  )5(الجدول رقم 

  تأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية الماليةمستويات الداللة آلراء المدققين الداخليين والخارجيين فيما يتعلق ب

 
تبعية التدقيق الداخلي
 لمجلس االدارة

تبعية التدقيق الداخلي 
 للجنة التدقيق

قيام المدقق الخارجي 
 بمهمة الداخلي

قيام مدقق خارجي آخر 
 بمهمة الداخلي

 نويخارج  نوداخلي نوخارجي  نوداخلي نوخارجي نوداخلي نوخارجي نوداخلي
منع واكتشاف والتقرير عن 

  غش الموظفين
0.005 0.066 0.006 0.040 0.205 0.002 0.019 0.000 

 منع واكتشاف والتقرير عن
غش (غش القوائم المالية 

  )اإلدارة
0.025 0.053 0.123 0.157 0.134 0.000 0.058 0.001 

 منع واكتشاف والتقرير عن
  مخالفة المعايير المحاسبية

0.003 0.000 0.000 0.000 0.049 0.000 0.002 0.000 

منع واكتشاف والتقرير عن 
  التالعب في اإلفصاح

0.157 0.023 0.077 0.020 0.208 0.003 0.005 0.000 

 واكتشاف والتقرير عن منع
  التالعب في التقديرات المالية

0.000 0.013 0.021 0.208 0.047 0.007 0.002 0.000 

 واكتشاف والتقرير عن منع
  تضخيم األرباح

0.070 0.008 0.029 0.038 0.230 0.006 0.058 0.015 

 واكتشاف والتقرير عن منع
  اخفاء الخسائر

0.003 0.006 0.001 0.005 0.269 0.004 0.046 0.008 

منع واكتشاف والتقرير عن 
  المخالفات القانونية

0.006 0.032 0.001 0.010 0.131 0.055 0.198 0.040 

عالجة الصحيحة التحقق من الم
  لاللتزامات المحتملة

0.001 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.002 0.000 
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تبعية التدقيق الداخلي
 لمجلس االدارة

تبعية التدقيق الداخلي 
 للجنة التدقيق

قيام المدقق الخارجي 
 بمهمة الداخلي

قيام مدقق خارجي آخر 
 بمهمة الداخلي

 نويخارج  نوداخلي نوخارجي  نوداخلي نوخارجي نوداخلي نوخارجي نوداخلي
التحقق من سالمة النظام 

 المحاسبي
0.004 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.011 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.008 زيادة استقاللية المدقق الخارجي
المدقق الخارجي  زيادة اعتماد

  على عمل المدقق الداخلي
0.001 0.000 0.000 0.002 0.123 0.000 0.006 0.000 

تقليل مخاطر التدقيق التي 
  يتعرض لها المدقق الخارجي

0.000 0.000 0.001 0.000 0.031 0.000 0.022 0.000 

 0.000 0.002 0.000 0.037 0.000 0.002 0.000 0.000  تحسين جودة التدقيق الخارجي
  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  جميع الفقرات

  
  

أن قيم الداللة االحصائية ) 5(يتبين من الجدول رقم 
من وجهة نظر المدققين  -لمعظم جوانب الشفافية المالية 

وهو مستوى الداللة المستخدم ( 0.05هو أقل من  -الداخليين
لفرضية العدمية وقبول مما يعني رفض ا) في هذا البحث

الفرضية البديلة واستنتاج أن تبعية التدقيق الداخلي لمجلس 
االدارة له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية 

غش الموظفين وغش : من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن
االدارة ومخالفة المعايير المحاسبية والتقديرات المالية وإخفاء 

والمخالفات القانونية ومعالجة االلتزامات المحتملة الخسائر 
أما فيما يتعلق بجوانب . والتحقق من سالمة النظام المحاسبي

التالعب : الشفافية الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن
 0.157باالفصاح وتضخيم األرباح فإن مستويات الداللة هي 

م وهذا يعني عد 0.05على التوالي، وهي أعلى من  0.07و
وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتبعية التدقيق الداخلي لمجلس 

  .االدارة في تحقيق هذين األمرين من جوانب الشفافية
  

ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بمجلس : الفرضية الثانية
اإلدارة ال يساعد في تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر 

  .المدققين الخارجيين
أن قيم الداللة الخاصة بمعظم ) 5(يالحظ من الجدول رقم 

مما يعني رفض الفرضية العدمية  0.05الفقرات هي أقل من 
وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أن تبعية التدقيق الداخلي 

له تأثير ) من وجهة نظر المدققين الخارجيين(لمجلس االدارة 
ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع 

مخالفة المعايير المحاسبية : شاف والتقرير عنواكت
والتقديرات المالية وإخفاء الخسائر والمخالفات القانونية 

ومعالجة االلتزامات المحتملة والتحقق من سالمة النظام 
المحاسبي، أما فيما يتعلق بجوانب الشفافية الخاصة بمنع 
واكتشاف والتقرير عن غش الموظفين وغش االدارة فإن 

على التوالي، وهي  0.053و 0.06ات الداللة هي مستوي
وهذا يعني عدم وجود تأثير ذي داللة  0.05أعلى من 

إحصائية لتبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة في تحقيق 
  .هذين األمرين من جوانب الشفافية

  
ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بلجنة : الفرضية الثالثة

لشفافية المالية من وجهة نظر التدقيق ال يساعد في تحقيق ا
 .المدققين الداخليين

 –أن قيم الداللة االحصائية ) 5(جدول رقم اليظهر من 
لمعظم جوانب الشفافية -من وجهة نظر المدققين الداخليين

وهو مستوى الداللة المستخدم في ( 0.05المالية هو أقل من 
، مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول )هذا البحث

ية البديلة واستنتاج أن تبعية التدقيق الداخلي للجنة الفرض
التدقيق له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية 

عن غش الموظفين : من ناحية منع واكتشاف والتقرير
ومخالفة المعايير المحاسبية والتقديرات المالية وإخفاء 

ت المحتملة الخسائر والمخالفات القانونية ومعالجة االلتزاما
والتحقق من سالمة النظام المحاسبي، أما فيما يتعلق بجوانب 
الشفافية الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن غش االدارة 

 0.07و 0.123والتالعب باالفصاح فإن مستويات الداللة هي 
وهذا يعني عدم وجود  0.05على التوالي، وهي أعلى من 

يق الداخلي للجنة التدقيق تأثير ذي داللة إحصائية لتبعية التدق
  .في تحقيق هذين األمرين من جوانب الشفافية
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ارتباط وظيفة التدقيق الداخلي بلجنة : الفرضية الرابعة
التدقيق ال يساعد في تحقيق الشفافية المالية من وجهة نظر 

  .المدققين الخارجيين
أن قيم الداللة الخاصة بمعظم ) 5(يالحظ من الجدول رقم 

مما يعني رفض الفرضية العدمية  0.05أقل من الفقرات هي 
وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أن تبعية التدقيق الداخلي للجنة 

له تأثير ذو داللة ) من وجهة نظر المدققين الخارجيين(التدقيق 
إحصائية في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف 

ير المحاسبية غش الموظفين ومخالفة المعاي: والتقرير عن
والتالعب في االفصاح وتضخيم األرباح وإخفاء الخسائر 
والمخالفات القانونية ومعالجة االلتزامات المحتملة والتحقق من 
سالمة النظام المحاسبي، أما فيما يتعلق بجوانب الشفافية 
الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن غش االدارة والتالعب 

 0.208و 0.157تويات الداللة هيفي التقديرات المالية فإن مس
وهذا يعني عدم وجود  0.05على التوالي، وهي أعلى من 

تأثير ذي داللة إحصائية لتبعية التدقيق الداخلي للجنة التدقيق 
  .في تحقيق هذين األمرين من جوانب الشفافية

  
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي : الفرضية الخامسة
يساعد في تحقيق ) الخارجينفس المدقق (من مصدر خارجي 

 .الشفافية المالية، من وجهة نظر المدققين الداخليين
أن قيم الداللة االحصائية لمعظم ) 5(يبدو من الجدول رقم 
) من وجهة نظر المدققين الداخليين(جوانب الشفافية المالية 

وهو مستوى الداللة المستخدم في هذا ( 0.05هو أكبر من 
الفرضية العدمية ورفض الفرضية  ، مما يعني قبول)البحث

البديلة واستنتاج أن قيام المدقق الخارجي بتقديم خدمات 
التدقيق الداخلي لنفس العميل ليس له تأثير ذو داللة إحصائية 
في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير 

غش الموظفين وغش االدارة والتالعب في االفصاح : عن
أما . باح وإخفاء الخسائر والمخالفات القانونيةوتضخيم األر

فيما يتعلق بجوانب الشفافية الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير 
مخالفة المعايير المحاسبية والتالعب في التقديرات : عن

المالية والتحقق من المعالجة الصحيحة لاللتزامات المحتملة 
داللة هي والتحقق من سالمة النظام المحاسبي فإن مستويات ال

داللة إحصائية  ووهذا يعني أنه يوجد تأثير ذ 0.05أقل من 
لقيام المدقق الخارجي بمهمة التدقيق الداخلي في تحقيق هذه 

  .الجوانب من الشفافية المالية
  

الحصول على خدمات التدقيق الداخلي : الفرضية السادسة
يساعد في تحقيق ) نفس المدقق الخارجي(من مصدر خارجي 

 .ة المالية، من وجهة نظر المدققين الخارجيينالشفافي
أن قيم الداللة الخاصة بجميع ) 5(يالحظ من الجدول رقم 

منع واكتشاف والتقرير عن المخالفات (الفقرات باستثناء 
مما يعني رفض الفرضية  0.05هي أقل من ) القانونية

العدمية وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أن قيام المدقق 
من (بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لنفس العميل الخارجي 

له تأثير ذو داللة إحصائية ) وجهة نظر المدققين الخارجيين
في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير 

غش الموظفين وغش االدارة ومخالفة المعايير : عن
المحاسبية والتالعب في االفصاح والتالعب في التقديرات 

الية وتضخيم األرباح واخفاء الخسائر ومعالجة االلتزامات الم
  .المحتملة والتحقق من سالمة النظام المحاسبي

  
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي : الفرضية السابعة
يساعد في تحقيق ) مدقق خارجي آخر(من مصدر خارجي 

 .الشفافية المالية، من وجهة نظر المدققين الداخليين
أن قيم الداللة االحصائية لمعظم ) 5(رقم يبين الجدول 

) من وجهة نظر المدققين الداخليين(جوانب الشفافية المالية 
مما يعني رفض الفرضية العدمية وقبول  0.05هو أقل من 

خر آالفرضية البديلة واستنتاج أن قيام مدقق حسابات خارجي 
 بتقديم خدمة التدقيق الداخلي له تأثير ذو داللة إحصائية في
: تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن

غش الموظفين ومخالفة المعايير المحاسبية والتالعب في 
االفصاح والتالعب في التقديرات المالية وإخفاء الخسائر 
والتحقق من المعالجة الصحيحة لاللتزامات المحتملة والتحقق 

لق بجوانب الشفافية من سالمة النظام المحاسبي، أما فيما يتع
غش االدارة وتضخيم : الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن

األرباح والمخالفات القانونية فإن مستويات الداللة هي أكبر 
وهذا يعني عدم وجود تأثير ذي داللة إحصائية  0.05من 

لقيام مدقق خارجي آخر بمهمة التدقيق الداخلي في تحقيق هذه 
  .اليةالجوانب من الشفافية الم

  
الحصول على خدمات التدقيق الداخلي : الفرضية الثامنة
يساعد في تحقيق ) مدقق خارجي آخر(من مصدر خارجي 

  .الشفافية المالية، من وجهة نظر المدققين الخارجيين
أن قيم الداللة الخاصة بجميع ) 5(يالحظ من الجدول رقم 

مما يعني رفض  0.05الفقرات بدون استثناء هي أقل من 
فرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة واستنتاج أن قيام ال

من وجهة (مدقق خارجي آخر بتقديم خدمات التدقيق الداخلي 
داللة إحصائية في  وله تأثير ذ) نظر المدققين الخارجيين
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: تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن
المحاسبية  غش الموظفين وغش االدارة ومخالفة المعايير

والتالعب في االفصاح والتالعب في التقديرات المالية 
وتضخيم األرباح واخفاء الخسائر والمخالفات القانونية 
ومعالجة االلتزامات المحتملة والتحقق من سالمة النظام 

  .المحاسبي
  

ال يوجد فروقات ذات داللة احصائية : الفرضية التاسعة
الى موقع التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية تعود 

  .في الهيكل التنظيمي من وجهة نظر المدققين الداخليين
تختبر هذه الفرضية مدى وجود فروقات ذات داللة 
إحصائية بين المواقع المختلفة للتدقيق الداخلي ضمن الهيكل 
التنظيمي في تأثيرها في تحقيق الشفافية المالية من وجهة 

تبعية : ذه المواقع المختلفة هيوه. نظر المدققين الداخليين
التدقيق الداخلي لمجلس االدارة، تبعية التدقيق الداخلي للجنة 
التدقيق، تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قبل مدقق الحسابات 

الخارجي للعميل، تقديم خدمات التدقيق الداخلي من قبل مدقق 
  . حسابات خارجي آخر

ن متوسطات إجابات يتبين أ) 6(وبالنظر إلى الجدول رقم 
المدققين الداخليين عن الحاالت األربع التي تتعلق بموقع 

حيث تم احتساب (التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي 
المتوسطات الخاصة بكل حالة ولجميع جوانب الشفافية مرة 

ومستوى  3.44- 3.16هي متقاربة وقد تراوحت بين ) واحدة
المستخدم في  الداللة وهو أكبر من مستوى 1.77الداللة هو 
وهذا يعني قبول الفرضية العدمية ورفض ) 0.05(هذا البحث 

الفرضية البديلة واعتبار أنه ال يوجد فروقات ذات داللة 
إحصائية في التأثير على الشفافية المالية تعود الختالف موقع 

على التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي سواء تم الحصول 
وذلك من (خل الشركة او من خارجها هذه المهمة من دا

، ويالحظ أن قيم االنحراف )وجهة نظر المدققين الداخليين
المعياري منخفضة مما يشير إلى تجانس آراء المدققين 

  .الداخليين
  )6(الجدول رقم 

  لماليةالفروقات بين آراء المدققين الداخليين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية ا

 
تبعية التدقيق

الداخلي لمجلس 
 االدارة

تبعية التدقيق
الداخلي للجنة 

 التدقيق

قيام المدقق 
الخارجي بمهمة 

 الداخلي

قيام مدقق خارجي 
 آخر بمهمة الداخلي

 3.40 3.16 3.42 3.44  المتوسط
 0.8196 0.8682 0.7931 0.8541  االنحراف المعياري

 1.77  الداللة
  

  )7(الجدول رقم 
  لفروقات بين آراء المدققين الخارجيين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية الماليةا

 
تبعية التدقيق

الداخلي لمجلس 
 االدارة

تبعية التدقيق
الداخلي للجنة 

 التدقيق

قيام المدقق 
الخارجي بمهمة 

 الداخلي

قيام مدقق خارجي 
 آخر بمهمة الداخلي

 4.38 4.11 2.45 2.5  المتوسط
 0.2735 0.4682 0.4197 0.3316  االنحراف المعياري

 0.000  الداللة
  

ال يوجد فروقات ذات داللة احصائية : الفرضية العاشرة
في تحقيق الشفافية المالية تعود الى موقع التدقيق الداخلي 

  .في الهيكل التنظيمي من وجهة نظر المدققين الخارجيين
والذي يتعلق بآراء المدققين ) 7(م بالنظر إلى الجدول رق

الخارجيين، فنالحظ أن متوسطات إجاباتهم الخاصة بكل حالة 

من الحاالت متفاوتة نوعاً ما حيث ترواحت ضمن مدى واسع 
، أي أن بعضها تأثيره منخفض وبعضها )2.45-4.38(

ويالحظ أيضاً أن مستوى . تأثيره مرتفع وبعضها مرتفع جداً
وهذا يعني رفض الفرضية العدمية  )0.000(الداللة هو 

) من وجهة نظر المدققين الخارجيين(وقبول الفرضية البديلة 
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واعتبار أنه يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة 
تحقق الشفافية المالية تعود إلى اختالف موقع التدقيق الداخلي 

ومما يجدر ذكره أن أفضل الحاالت هي . في الهيكل التنظيمي
م مدقق خارجي آخر بتأدية مهمة التدقيق الداخلي يليها عند قيا

قيام مدقق الحسابات الخارجي لنفس العميل بتقديم خدمة 
التدقيق الداخلي، ويالحظ أن قيم االنحراف المعياري منخفضة 

  .مما يشير إلى تجانس آراء المدققين الخارجيين
  

ال يوجد فروقات ذات داللة : الفرضية الحادية عشرة
ة بين آراء المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين احصائي

فيما يتعلق بتأثير موقع التدقيق الداخلي ضمن الهيكل 
 .التنظيمي في تحقيق الشفافية المالية

أن مستوى الداللة الخاص ) 8(يتبين من الجدول رقم 
بالجوانب األربعة لمركز التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي 

أقل من مستوى الداللة المستخدم في هذا وهو ) 0.000(هو 

، وهذا يعني رفض الفرضية العدمية وقبول )0.05(البحث 
الفرضية البديلة واستنتاج أنه يوجد فروقات ذات داللة 
إحصائية بين آراء المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين 
فيما يتعلق بتأثير موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي 

ء كان تابعاً لمجلس االدارة أو للجنة التدقيق أو أن سوا(
المدقق الخارجي لنفس العميل هو الذي يقدم هذه الخدمة أو 

على تحقيق ) أن مدقق خارجي آخر هو الذي يقدم هذه الخدمة
الشفافية، ومما يالحظ أن المدققين الخارجيين يعتبرون أن 

حالة قيام مدقق  أكبر المواقع تأثيراً في تحقيق الشفافية هو في
خر بتقديم خدمة التدقيق الداخلي، بينما يرى آحسابات خارجي 

المدققون الداخليون أن أكبر المواقع تأثيراً هو في حالة تبعية 
التدقيق الداخلي لمجلس االدارة، ويالحظ أن االنحراف 
المعياري في جميع الحاالت هو منخفض مما يعني تجانس 

كذلك تجانس آراء المدققين آراء المدققين الخارجيين و
  .الداخليين

  )8(الجدول رقم 
  الفروقات بين آراء المدققين الداخليين والخارجيين فيما يتعلق بتأثير هيكل التدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية

 
تبعية المدقق

الداخلي لمجلس 
 االدارة

تبعية المدقق 
الداخلي للجنة 

 التدقيق

قيام المدقق 
بمهمة الخارجي 

 الداخلي

قيام مدقق 
خارجي آخر 
 بمهمة الداخلي

  آراء المدققين الخارجيين
 4.38 4.11 2.45 2.5  المتوسط

 0.2735 0.4682 0.4197 0.3316  االنحراف المعياري

  آراء المدققين الداخليين
 3.40 3.16 3.42 3.44  المتوسط

 0.8196 0.8682 0.7931 0.8541  االنحراف المعياري
 0.000 0.000 0.000 0.000  ةالدالل

  
  النتائج: رابعاً

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات 
الدراسة واختبار فرضياتها فإنه يمكن تلخيص النتائج الهامة 

  :التي توصلت إليها هذه الدراسة بما يلي
تشير آراء المدققين الداخليين إلى أن تبعية التدقيق  -1

ي لمجلس االدارة يساهم في تحقيق مختلف جوانب الداخل
الشفافية المالية بدرجات متفاوتة وجميعها أعلى من 
متوسط أداة القياس، وأن هذا المركز التنظيمي للتدقيق 
الداخلي له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية 

غش : المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن
دارة ومخالفة المعايير المحاسبية الموظفين وغش اال

والتقديرات المالية وإخفاء الخسائر والمخالفات القانونية 
ومعالجة االلتزامات المحتملة والتحقق من سالمة النظام 

  .المحاسبي

تشير آراء المدققين الداخليين إلى أن تبعية التدقيق  -2
الداخلي للجنة التدقيق يساهم في تحقيق مختلف جوانب 

فية المالية بدرجات متفاوتة وجميعها أعلى من الشفا
للتدقيق  يمتوسط أداة القياس، وأن هذا المركز التنظيم

الداخلي له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية 
عن غش : المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير

الموظفين ومخالفة المعايير المحاسبية والتقديرات المالية 
خسائر والمخالفات القانونية ومعالجة وإخفاء ال

االلتزامات المحتملة والتحقق من سالمة النظام 
  .المحاسبي

تشير آراء المدققين الداخليين إلى أن قيام المدقق  -3
الخارجي للشركة بمهمة التدقيق الداخلي يساهم في 
تحقيق الشفافية المالية بدرجات منها ما هو أعلى من 

قل من المتوسط وهي معدالت المتوسط ومنها ما هو أ
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تبعيته لمجلس االدارة أو (أقل منها في الحالتين السابقتين 
وتشير النتائج إلى أن قيام المدقق ). للجنة التدقيق

الخارجي بتقديم خدمات التدقيق الداخلي لنفس العميل 
ليس له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية 

غش الموظفين : والتقرير عن من ناحية منع واكتشاف
وغش االدارة والتالعب في االفصاح وتضخيم األرباح 

أما فيما يتعلق . وإخفاء الخسائر والمخالفات القانونية
: بجوانب الشفافية الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن

مخالفة المعايير المحاسبية والتالعب في التقديرات المالية 
ة لاللتزامات المحتملة والتحقق من المعالجة الصحيح

والتحقق من سالمة النظام المحاسبي فإنه يوجد تأثير ذو 
داللة إحصائية لقيام المدقق الخارجي بمهمة التدقيق 

  .الداخلي في تحقيق هذه الجوانب من الشفافية المالية
تشير آراء المدققين الداخليين إلى أن قيام مدقق حسابات  -4

ساهم في تحقيق الشفافية آخر بمهمة التدقيق الداخلي ي
المالية بدرجة أقل منها في حالتي تبعية التدقيق الدخلي 
لمجلس االدارة أو لجنة التدقيق، ولكن بدرجة أعلى منها 
في حالة قيام نفس مدقق الحسابات الخارجي بمهمتي 

وتشير النتائج إلى أن . التدقيق الداخلي والخارجي معاً
قديم خدمة التدقيق قيام مدقق حسابات خارجي آخر بت

الداخلي له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق الشفافية 
غش : المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن

الموظفين ومخالفة المعايير المحاسبية والتالعب في 
االفصاح والتالعب في التقديرات المالية وإخفاء الخسائر 

لمحتملة والتحقق من المعالجة الصحيحة لاللتزامات ا
والتحقق من سالمة النظام المحاسبي، أما فيما يتعلق 
: بجوانب الشفافية الخاصة بمنع واكتشاف والتقرير عن
 هغش االدارة وتضخيم األرباح والمخالفات القانونية فإن

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لقيام مدقق خارجي 
آخر بمهمة التدقيق الداخلي في تحقيق هذه الجوانب من 

  .الشفافية المالية
بالرغم من وجود بعض الفروقات في تحقيق الشفافية  -5

المالية تعود للموقع التنظيمي للتدقيق الداخلي إال أنّه 
يالحظ من النتائج أن متوسطات إجابات المدققين 
الداخليين عن الحاالت األربع التي تتعلق بموقع التدقيق 

وأن هذه  الداخلي في الهيكل التنظيمي هي متقاربة
الفروقات ليست ذات داللة إحصائية في التأثير على 

  .الشفافية المالية
تشير آراء المدققين الخارجيين إلى أن تبعية التدقيق  -6

الداخلي لمجلس االدارة تساهم في تحقيق مختلف جوانب 

وأن تبعية التدقيق . الشفافية المالية بدرجة منخفضة
ير ذو داللة إحصائية في الداخلي لمجلس االدارة له تأث

تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير 
مخالفة المعايير المحاسبية والتقديرات المالية : عن

وإخفاء الخسائر والمخالفات القانونية ومعالجة 
االلتزامات المحتملة والتحقق من سالمة النظام 

خاصة بمنع أما فيما يتعلق بجوانب الشفافية ال. المحاسبي
واكتشاف والتقرير عن غش الموظفين وغش االدارة 
فإنه ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتبعية التدقيق 

  .الداخلي لمجلس االدارة في تحقيق الشفافية المالية
تشير آراء المدققين الخارجيين إلى أن تبعية التدقيق  - 7

 الداخلي للجنة التدقيق تساهم بدرجة منخفضة في تحقيق
مختلف جوانب الشفافية المالية وهي درجة مقاربة لحالة 

ولكن يظهر من . تبعية التدقيق الداخلي لمجلس االدارة
النتائج أن تبعية التدقيق الداخلي للجنة التدقيق له تأثير ذو 
داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع 

لمعايير غش الموظفين ومخالفة ا: واكتشاف والتقرير عن
المحاسبية والتالعب في االفصاح وتضخيم األرباح 

ة ومعالجة االلتزامات يوإخفاء الخسائر والمخالفات القانون
  .المحتملة والتحقق من سالمة النظام المحاسبي

تشير آراء المدققين الخارجيين إلى أن قيام المدقق  -8
الخارجي للشركة بمهمة التدقيق الداخلي يساهم في 

لشفافية المالية بدرجات بعضها مرتفع ومنها ما تحقيق ا
هو مرتفع جداً، وهي معدالت أعلى منها في الحالتين 

ويظهر من النتائج أن قيام المدقق الخارجي . السابقتين
 وبتقديم خدمات التدقيق الداخلي لنفس العميل له تأثير ذ

داللة إحصائية في تحقيق الشفافية المالية من ناحية منع 
غش الموظفين وغش االدارة : والتقرير عن واكتشاف

ومخالفة المعايير المحاسبية والتالعب في االفصاح 
والتالعب في التقديرات المالية وتضخيم األرباح واخفاء 
الخسائر ومعالجة االلتزامات المحتملة والتحقق من 

  .سالمة النظام المحاسبي
حسابات تشير آراء المدققين الخارجيين إلى أن قيام مدقق  -9

آخر بمهمة التدقيق الداخلي يساهم في تحقيق الشفافية 
المالية بدرجات بعضها مرتفع ومعظمها مرتفع جداً، 
وأن هذا األمر له تأثير ذو داللة إحصائية في تحقيق 
: الشفافية المالية من ناحية منع واكتشاف والتقرير عن

غش الموظفين وغش االدارة ومخالفة المعايير 
التالعب في االفصاح والتالعب في المحاسبية و

التقديرات المالية وتضخيم األرباح واخفاء الخسائر 
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والمخالفات القانونية ومعالجة االلتزامات المحتملة 
  .والتحقق من سالمة النظام المحاسبي

) من وجهة نظر المدققين الخارجيين(يالحظ من النتائج  -10
منخفض أن الشفافية المالية تتأثر بدرجات بعضها 

ويالحظ أنه يوجد . وبعضها مرتفع وبعضها مرتفع جداً
فروقات ذات داللة إحصائية في درجة تحقق الشفافية 
المالية تعود إلى اختالف موقع التدقيق الداخلي في 

ومما يجدر ذكره أن أفضل الحاالت . الهيكل التنظيمي
خر بتأدية مهمة التدقيق آهي عند قيام مدقق خارجي 

ا قيام المدقق الخارجي لنفس العميل بتقديم الداخلي يليه
  .خدمة التدقيق الداخلي

ومن خالل النظر في النتائج الخاصة بآراء المدققين  -11
الداخليين والخارجيين والمقارنة بينهما فإن النتائج تشير 
إلى أنه يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين آراء 

فيما يتعلق بتأثير المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين 
موقع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في تحقيق 

سواء كان تابعاً لمجلس االدارة أو للجنة (الشفافية 
التدقيق أو أن المدقق الخارجي لنفس العميل هو الذي 

آخر هو الذي يقدم  اًخارجي اًيقدم هذه الخدمة أو أن مدقق
الخارجيين  ومما يالحظ أن المدققين). هذه الخدمة

يعتبرون أكبر المواقع تأثيراً في تحقيق الشفافية المالية 
هو في حالة قيام مدقق خارجي آخر بتقديم خدمة التدقيق 
الداخلي، يليه حالة قيام المدقق الخارجي لنفس العميل 
بتقديم خدمة التدقيق الداخلي ثم حالة تبعية التدقيق 

ية التدقيق الداخلي الداخلي للجنة التدقيق وأخيراً حالة تبع
بينما يرى المدققون الداخليون أن أكبر . لمجلس االدارة

المواقع تأثيراً هو في حالة تبعية التدقيق الداخلي لمجلس 
االدارة، ويليه حالة تبعية التدقيق الداخلي للجنة التدقيق 
ثم حالة قيام مدقق حسابات خارجي آخر بتقديم خدمة 

ة قيام المدقق الخارجي لنفس التدقيق الداخلي وأخيراً حال
  .العميل بتقديم خدمة التدقيق الداخلي

  
  الخالصة والتوصيات. 6

  
يتبين من تحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها أنّه ال 
يوجد توافق في اآلراء بين المدققين الداخليين والمدققين 
الخارجيين على أفضل المواقع التنظيمية للتدقيق الداخلي من 

سين الشفافية المالية وفيما إذا كان الحصول على هذه أجل تح
الخدمة من داخل المنشأة أفضل أم أن الحصول عليها من 

ولكن المدققين الداخليين ال يرون . خارج المنشأة هو األفضل
وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين المواقع المختلفة 

تحقيق  للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي في تأثيرها في
الشفافية المالية وأن كافة هذه المواقع سواء تم الحصول على 
الخدمة من داخل المنشأة أم من خارجها هي متقاربة التأثير 

ومن ناحية أخرى فإن المدققين . في تحقيق الشفافية المالية
الخارجيين يرون أنّه يوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين 

للتدقيق الداخلي في تأثيرها في  المواقع التنظيمية المختلفة
تحقيق الشفافية المالية، وأن أفضل هذه الحاالت والتي تصل 
درجة تأثيرها إلى درجة عالية جداً هي حالة تقديم خدمة 
التدقيق الداخلي من قبل مدقق حسابات خارجي آخر، علماً 
بأن المدققين الداخليين أيضاً أعطوا درجة أعلى من المتوسط 

  .الحالة في تحقيق الشفافية المالية لتأثير هذه
وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الباحث يرى 
أن التوصيات التالية قد تسهم في تحسين دور الهيكل 

  :التنظيمي للتدقيق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية
االستفادة من خبرات المدققين الخارجيين في تنفيذ مهمة  -1

لي ألن ذلك يؤدي إلى الحصول على هذه التدقيق الداخ
المهمة من طرف أكثر استقاللية وبالتالي سينعكس على 

  .تحسين الشفافية المالية
في حالة االستفادة من خبرات المدققين الخارجيين فيما  -2

يتعلق بوظيفة التدقيق الداخلي أن يتم الحصول على هذه 
غير المدقق (الخدمة من مدققين خارجيين آخرين 

حيث ان نتائج الدراسة تشير إلى ) الخارجي لنفس العميل
أن المدققين الخارجيين يؤيدون ذلك بدرجة عالية جداً 
. وكذلك فإن المدققين الداخليين يؤيدون ذلك بدرجة معقولة

وهذا من شأنه أن يحقق االستفادة من خبراتهم وفي نفس 
 .الوقت يقلل من التأثير على استقالليتهم

ية استقاللية التدقيق الداخلي لما له من تأثير ضرورة تقو -3
مباشر على تحقيق الشفافية المالية، وبالتالي فإن قيام مدقق 
خارجي آخر بمهمة التدقيق الداخلي أو تبعية التدقيق 
الداخلي للجنة التدقيق قد تكون السبل األفضل لتحقيق هذه 

 .االستقاللية
الموضوع من ضرورة القيام بدراسات أخرى حول هذا  -4

وجهة نظر فئات أخرى من مستخدمي البيانات المالية مثل 
مديري الشركات والمستثمرين، وكذلك دراسة أثر موقع 
التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي على عملية التحكم 
المؤسسي بشكل عام، ودراسة العالقة بين هيكل التدقيق 

  .ية المدقق الخارجيالداخلي واستقالل
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The Effects of Internal Audit Structure on Financial Transparency 
 

Ali Thenaibat * 

 

ABSTRACT 

The study aimed at identifying the effects of internal audit structure on financial transparency, by studying 
four cases including: the responsibility of the board of directors or the audit committee over the internal 
audit function or outsourcing internal audit from the same external auditors or other external auditors. To 
achieve the objectives of the study, a questionnaire was designed and administered to a sample of 100 
external auditor and another of 100 of internal auditors. Descriptive statistics, One- sample Kolmogorov-
Smirnov, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis were used to analyse the data. The conclusions of the study 
showed that, from the view point of the internal auditors, there were no significant differences between the 
various cases of the internal audit structure on the achievement of the financial transparency. On the other 
hand, from the point view of the external auditors, the conclusions showed that there were significant 
differences between the various cases of the internal audit structure on the achievement of the financial 
transparency, and that the best case is when internal audit outsourced from other external auditors. The 
external auditors assumed that this case may result in a high degree of financial transparency and internal 
auditors assumed that it may result in a moderate degree of financial transparency. The study concluded by 
many recommendations including the need for benefiting from external auditors' experience in performing 
the internal audit function. 

Keywords: Internal Audit Structure, Internal Audit Outsourcing, Financial Transparency. 
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