
 

 

 

مذى إمكانية االستفادة من جودة المراجعة الذاخلية في تحذيذ أتعاب المراجع  

 الخارجي
 ســــالوت هحوـد الخِاهٖ: تاسن الطالب

 عصـــام الدٗــي السائح خسّاطد. اشساف : 

 قسـن الوحاسبــــــت - الس٘اس٘ــتكل٘ــــت االقخصاد ّالعلْم 

 6102-الماجستير 

حُِـــدف ُرٍ الدزاست إلٔ الخعسف علٔ هدٓ إهكاً٘ت االسخفادة هي جوْدة الوساجعوت الداخل٘وت توٖ ححدٗود 

أحعوواا الوساجووخ اليووازجٖ الل٘بووٖ ّهووي أجووف ححد٘ووة أُووداف الدزاسووتج حوون اسووخيدام الوووٌِ  الْ ووفٖ 

لوعلْهوواث الوخعلدووت اا طوواز الٌمووسٕج كوووا حوون اسووخيدام االسووخباًت الخحل٘لووٖ للحصووْى علوؤ الب٘اًوواث ّا

كْس٘لت لجوخ الب٘اًاث األّل٘وت هوي عٌ٘وت البحول ّالوخوفلوت توٖ الووساجع٘ي اليوازج٘٘ي الورٗي ٗوازسوْى 

الوٌِووت هووي خووتى هكاحووع الوساجعووت اليازج٘ووت اودٌٗووت طووساالاج ّهووي حوون حفسٗمِووا ّححل٘لِووا ااسووخيدام 

( ّاسخيدام االخخبازاث ّالوعالجاث ا حصائ٘ت الوٌاسبت اِودف الْ وْى SPSSالبسًاه  ا حصائٖ )

ّقود خلصوج الدزاسوت إلؤ إهكاً٘وت االسوخفادة هوي جوْدة  الث ذاث ق٘وت حدعن هْضوْ  الدزاسوتإلٔ دال

الوساجعووت الداخل٘ووت تووٖ ححدٗوود أحعوواا الوساجووخ اليووازجٖ هووي خووتى هْضووْع٘ت الوساجووخ الووداخلٖ 

هِوخَ الوخعلدت ااكخشاف المش ّالختعوعج أٗاواح حس وَ علؤ ّجوْد ّّاسخدتل٘خَج ّخبسحَ ّكفاءحَج 

خلصوج كووا اهوَ اوعواٗ٘س الوساجعوت ّقْاعود ّ داا الوٌِوتج ًمام زقااَ داخل٘ت كفؤ ّتعّاىج ّكرلك الخز

عي ّجْد؛ عتقت عكس٘ت ا٘ي جْدة الوساجعت الداخل٘ت ّأحعاا الوساجخ اليازجٖج إٔ أًوَ كلووا ازحفوخ 

اا الوساجووخ اليووازجٖج هسووخْٓ جووْدة الوساجعووت الداخل٘ووتج كلوووا أدٓ  ذلووك إلوؤ اًيفووا  هسووخْٓ أحعوو

خائ  الخٖ حْ لج إلِ٘ا الدزاستج تئى الباحفت حْ ٖ ااسّزة حعزٗز ّاٌـــاءاح علٔ الٌ ّالعكا  ح٘ح

هْضْع٘ت ّاسخدتل٘ت الوساجخ الداخلٖ ّحس َ علٔ كفاءحَ الوٌِ٘ت لتزحداء اوسوخْاٍ الوٌِوٖج كورلك 

العوف علؤ حعزٗوز دّزٍ الفعّواى توٖ اكخشواف الموش ّالختعوعج كووا حْ وٖ الباحفوت ااوسّزة الخ ك٘ود 

زقااووت داخل٘ووت كفووؤ ّتعّوواىج هؤكوودٍ علوؤ الخووزام الوساجووخ الووداخلٖ اوعوواٗ٘س  علوؤ حس ووَ لْجووْد ًمووام

الوساجعووت الداخل٘ووت ّقْاعوود ّ داا الوٌِووت؛ كووف ذلووك ٗوكووي االسووخفادة هٌووَ تووٖ ححدٗوود أحعوواا الوساجووخ 

 اليازجٖ.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract:    

This study aimed to identify, the extent of the potential benefits from the 

quality of internal audit in determining the fees of the Libyan external 

auditors. To fulfill the aims of this study, the descriptive analytical 

method for data and information on the framework theoretical were used, 

meanwhile for gathering the data, the questionnaire tool also was 

presented to  and used to the external audit offices in Tripoli  to gain their 

opinions The study revealed that the there is an inverse relationship 

between the quality of internal audit and the external auditor’s fees, and 

the level of quality of internal audit; whenever that led to the low level of 

the external auditor’s fees. Based on the findings of this study, the 

researcher recommends many suggestions,  strengthen the objectivity and 

independence of the internal auditor and his commitment to efficiency 

professional are needed by upgrading the professional level, as well as to 

promote effective role in the discovery of fraud and manipulation, also, 

the researcher recommends that emphasis on the use of the internal 

auditor of the system efficient and effective internal control, emphasizing 

the internal auditor’s commitment to the internal audit and the rules and 

ethics standards; all of that can be used in determining the external 

auditor’s fees.                                                 

 

 

 


