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 الملخص. 

تمثلت مشكلة الدراسة  .  جودة التقارير الماليةدور اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية في  تناولت الدراسة  
 ت هدف؟.  وجودة التقارير الماليةما هو اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية    ي اآلتي:رئيسالسؤال  في ال

ح  توضي وجودة التقارير المالية، و دور اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية  الدراسة بصورة أساسية لمعرفة  
الخارجي، و  النظري لإلسناد  الخار اإلطار  المراجعة  التعرف على مدى تطبيق وممارسة اإلسناد  جي ألنشطة 

الماليةالداخلية   التقارير  اآلتية:    .وجودة  الفرضيات  الدراسة  بين  إختبرت  إحصائية  داللة  ذات  هنالك عالقة 
اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة  يساعد    ،اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية

ساعد اإلسناد الخارجي    توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:  .المالية  قاريرالربحية وجودة الت  زيادةالداخلية في  
ساعد اإلسناد الخارجي ألنشطة  لمراجعين الخارجين بخبرات متخصصة،  ألنشطة المراجعة الداخلية في دعم ا

ساعد االسناد  ، وتحسين خدمة المراجعة الداخلية،  المراجعة الداخلية في تخفيض تكاليف المراجعة الداخلية
العامة   المساهمة  في شركات  المالية  التقارير  وجودة  الربحية  زيادة  في  الداخلية  المراجعة  ألنشطة  الخارجي 

شركات المساهمة العامة  ضرورة اهتمام    أوصت الدراسة باآلتي:المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية.  
شركات  ضرورة قيام  ، و لخرطوم لألوراق المالية باإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخليةالمدرجة في سوق ا

االسناد الخارجي ألنشطة المراجعة    بعرض مشاكلالمساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية  
أن تضع ضوابط  مالية  المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق اليجب على شركات  ، و الداخلية
 . االسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخليةمعينة 
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 الكلمات الفتاحية :المراجعة الداخلية ، جودة التقارير.
 
 

Abstract. 
This research investigated the role of outsourcing of internal auditing’s activities in 
the correlation between the earnings management and the quality of financial 
reporting of public firms listed on the Khartoum Stock Exchange. The research 
problem is represented in the following main research question: what is the role of 
outsourcing of internal auditing’s activities in the correlation between the earnings 
management and the quality of financial reporting? The research aimed to identify 
the extent to which the application and practice of the outsourcing of internal 
auditing’s activities affect the correlation between the earnings management and 
the quality of financial reporting of firms. The research also aimed to identify the 
firms’ performance, quality through the senior management’s evaluation of the role 
of outsourcing of internal auditing’s activities in reducing the earnings management 
practices in the financial reporting. The research used the deductive approach, the 
inductive approach, the historical approach, the descriptive analytical approach and 
the statistical approach to effect the case study. The research also used the 
questionnaire method to collect the data. Based on this account, the research has 
reached a number of findings, the most significant of which, are the following: there 
is a correlation that is statistically significant between the outsourcing of internal 
auditing’s activities and the earnings management in the public firms listed on the 
Khartoum Stock Exchange. There is a correlation that is statistically significant 
between the outsourcing of internal auditing’s activities and the quality of financial 
reporting in the public firms listed on the Khartoum Stock Exchange. The 
outsourcing of internal auditing’s activities has helped in the increase of earnings 
and quality of financial reporting in the public firms listed on the Khartoum Stock 
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Exchange. The research concluded with a set of recommendations, including the 
following: the public firms listed on the Khartoum Stock Exchange, should establish 
specific controls over the outsourcing of internal auditing’s activities. 
  
Key words: internal audit, quality of reports. 
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 أواًل: اإلطار المنهجي:
 المقدمة:

ركائز االقتصاااد اهتمت الدول المتقدمة والدول النامية بتطوير المراجعة وتحديثها ألنها ركيزة من  
الوطني في كال مرحلاةف في فترات االنتعااا واالزدهاار وفي أوقاات الركود واالنكمااا، بال وحتى  
خالل األزمات االقتصاااااادية شاااااهد العالم خالل السااااانوات األخيرة العديد من التتيرات والتطويرات  

الشااااركات في العالم، االقتصااااادية والمعلوماتية الهائلة، وكالا االنهيارات المالية التي مساااات كبرى  
مما أدى إلى زيادة االهتمام بمهنة المراجعة الداخلية كأداة رقابة تضاااااااااااامن قدرة الشااااااااااااركات على  
مواكبة الخطى المتساارعة والزخم الهائل من المتتيرات التي يهتم بها العالم، تنشاأ وفيفة المراجع 

داخلي للمنشاااأة بشاااكل يطم ن  الداخلي والمراجعة الداخلية عادة بهدف الضااابط المالي واإلداري ال
المدير العام على حساااااااان سااااااااير عمليات المنشااااااااأة من الناحية النظامية، كما يطم ن  على تقليل  
مالحظاات المراجع الخاارجي عناد حضااااااااااااااورا للمراجعاة  في نهااياة العاام الماالي، فاالمفروض أن 

لمنشااأة بشااكل يقلل  المراجع الداخلي قد قام بدورا في تمهيد األرض و|عداد العدة لسااير عمليات ا
من هالا المالحظات، ومراجع الحسااااااابات الداخلي ليً فرداا واحداا فحسااااااب بل عملية ذات نظام  
متكامل تساامى بالمراجعة الداخلية، وهي تعمل بصاافة أساااسااية لضاامان كفاقة نظم الرقابة المالية 

المحققة    والتشاااااتيلية، وفي الوقت نفسااااا  ضااااامان مدى االلتزام بالساااااياساااااات والخطط واإلجراقات
ألهداف المنشاااأة وحماية أصاااولها ومتابعة أداق العاملين واإلدارة على حد ساااواق، وتعتبر أنشاااطة  
المراجعااة الااداخليااة وفااائت مهمااة  تقع على قمااة هااالا النظااام، كمااا أن دورهااا يفوق التركيز فقط  

لشااركة وكالا  على الجوانب المالية لتشاامل  أيضاااا الجوانب اإلدارية  ومساااهمتها في إضااافة قيمة ل
 تقديمها للخدمات االستشارية.

 مشكلة الدراسة:  
وجودة  تمثلت مشاكلة الدراساة في ساؤال رئيً ما هو اإلساناد الخارجي ألنشاطة المراجعة الداخلية 

؟ وعلى ضاااااوق ما تقدم تتفرل مشاااااكلة الدراساااااة في مجموعة  من التساااااا الت على  التقارير المالية
 النحو التالي:  

 هل لدى إدارة الشركات معرفة وإلمام بمفاهيم اإلسناد الخارجي؟  -1
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هل تؤثر معرفة إدارة الشااااركات بمفاهيم وأساااااليب  اإلسااااناد الخارجي على تطبيق وممارسااااة    -2
 التقارير المالية؟  أنشطة المراجعة الداخلية وجودة  

هل تقوم إدارة الشاااااركات بدراساااااة وتحليل دور اإلساااااناد الخارجي ألنشاااااطة المراجعة الداخلية   -3
 وجودة التقارير المالية؟  

 أهمية الدراسة:  
 يمكن تناول أهمية الدراسة من خالل اآلتي:  

 الهمية العلمية )النظرية(:  
لت دور اإلساااااناد الخارجي ألنشاااااطة المراجعة  ساااااد الفجوة في الدراساااااات المنشاااااورة التي تناو   -1

 الداخلية وجودة التقارير المالية. 
تنبي  الباحثين والمهتمين بإجراق المزيد من البحوث في موضاااااااااااااول دور اإلساااااااااااااناد الخارجي    -2

 ألنشطة المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية.  
ر نظري يمكن أن يساااعد تطبيق  في تقييم  إثراق المكتبة العلمية بتقديم نموذج يعد بمثابة إطا  -3

 دور اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية.  
 الهمية العملية )التطبيقية(:  

تسااااهم الدراسااااة في توضاااايح أهمية دور اإلسااااناد الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية وجودة    -1
 التقارير المالية.

اهم هالا الدراساة في بيان ممارساات اإلساناد الخارجي بشاركات المسااهمة،  من المتوقع أن تسا   -2
ومقادرتا  على تحقيق جودة معلوماات التقاارير الماالياة المصاااااااااااااارقياة ومادى قادرتا  في تحقيق كفااقة 

 وفاعلية أنشطة المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية.  
تحساين جودة معلومات التقارير المالية   إمكانية اساتخدام نتائج وتوصايات الدراساة الحالية في  -3

 في شركات المساهمة. 
 أهداف الدراسة:  

وجودة  تهدف الدراساااة بصاااورة أسااااساااية لمعرفة دور اإلساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية 
 في شركات المساهمة وذلك من خالل األهداف التالية:   التقارير المالية

 خارجي.توضيح اإلطار النظري لإلسناد ال  -1
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جودة  التعرف على مدى تطبيق وممارسااااااااة اإلسااااااااناد الخارجي ألنشااااااااطة المراجعة الداخلية و   -2
 .التقارير المالية

التعرف على جودة األداق في الشااركات من خالل تقييم اإلدارة العليا لدور اإلسااناد الخارجي    -3
 ارير المالية.ألنشطة المراجعة الداخلية في الحد من ممارسات إدارة األرباح في التق

تقديم عدد من التوصايات والمقترحات للشاركات على وج  التحديد، واالقتصااد الدولي بصافة    -4
 عامة، وكاللك تقديم مقترحات لبحوث ودراسات مستقبلية.

 فرضيات الدراسة:  
 بناق على تسا الت مشكلة الدراسة وأهدافها، تقوم الدراسة باختبار الفرضيات التالية: 

هنالك عالقة ذات داللة إحصااااااائية بين اإلسااااااناد الخارجي ألنشااااااطة المراجعة  الفرضييييية الول :  
 .الداخلية وجودة التقارير المالية

الربحية وجودة   زيادةاإلسااااناد الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية في  يساااااعد    الفرضيييية الثانية:
 .المالية التقارير

 حدود الدراسة:
 المكانية: تنحصر الدراسة في سوق الخرطوم لألوراق المالية.الحدود   -1
 م.2021 -2018الحدود الزمانية: تنحصر الدراسة في الفترة   -2
الحدود البشاااااااارية: المراجعين الداخلين وأعضاااااااااق مجلً اإلدارات والمهتمين بالشااااااااأن المالي   -3

 والمحاسبي بشركات المساهمة.
   : لسابقةاإلطار النظري والدراسات اثانيًا: 

 اإلطار النظري لإلسناذ الخارجي للمراجعة الداخلية:
 مفهوم اإلسناد الخارجي للمراجعة الداخلية:

يعرف بصاااااااااافة عامة اإلسااااااااااناد بأن  االتفاق مع طرف أو مورد أو مصاااااااااادر خارجي، على تقديم  
 (.Joy Motos, 1997, p29خدمات كان يتم تقييمها من خالل مصدر أو مورد داخلي)

عرف اإلسناد بأن  عبارة عن عقد مؤسسة ومصدر خارجي لتقديم خدمات المراجعة الداخلية كما  
 (.250م، ص 2012غريب جبر غنام، )
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الدراساااااااات على أن  وحدة خارجية تتعاقد مع المنشاااااااأة لتقديم مهام المراجعة    ىكما خلصااااااات إحد
 (.373م،  ص2014، عارف عبدهللا عبدالكريم) الداخلية

للمفاهيم المختلفة لإلساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية تخل    عراضاسااات تقدم من    مما 
الدارسااااااااااة إلى أن اإلسااااااااااناد الخارجي تعاقد مع أطراف خارجية للأيام بكل أو بجزق من أنشااااااااااطة  
المراجعة الداخلية بدالا من تقديمها داخلياا وذلك لالستفادة من خبرات المصادر الخارجية وبالتالي  

 تقديم خدمات أفضل.
 أهداف اإلسناد الخارجي لنشطة المراجعة الداخلية:

محمد ) يهدف اإلساناد الخارجي ألنشاطة المراجعة الداخلية للمنشااة إلى تحقيق العديد من األهداف
 :(367ص ،م2000، حسني عبدالجليل صبحي

 تحسين نوعية الوفيفة المؤداة. -1
 ات متخصصة.ر تدعيم المراجعين الخارجين بخب   -2
 .للمواردالتخصي  األمثل    -3
 المرونة في أداق الوفائت.  -4
 تحسين تكلفة إدارة المراجعة الداخلية.  -5

 مزايا اإلسناد الخارجي:  
،  أساااااااااااامة عمر حمارة و خرون )  يتميز اإلساااااااااااناد الخارجي ألنشاااااااااااطة المراجعة الداخلية بعدا مزايا أهمها

 :(333م، ص2013
 تحسين خدمة المراجعة الداخلية. -1
 خفيض تكاليف المراجعة الداخلية.ت   -2
 مة لقسم المراجعة الداخلية.اية الت ستقاللضمان توافر اال  -3
 األعمال متعددة الجنسيات وذات النشاط الدولي.  منشآتالتوافق مع طبيعة    -4
 العمالق.  احتياجاتيشكل أداق إدارية يمكن تقود إلى فعالية واضحة أكثر تركز على مقابلة    -5

 اإلسناد الخارجي للمراجعة الداخلية:خطوات 
التي    االعتبااراتيمر مراحال األداق الخاارجي بمجموعاة من الخطوات، ويتضاااااااااااااامن مجموعاة من  

 :(356م، ص2007  ،إبراهيمأشرف محمد )  أهمها نيجب أخالها في الحسبا
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: تحااديااد الهاادف: من الضااااااااااااااروري أن تحاادد المنشاااااااااااااااأة لماااذا تحتاااج إلى التعاااقااد ول الخطوة ال 
 التالية في الحسبان:  االعتباراتارجي، ومن هنا يلزم أخال  الخ 
المنشااأة بشااكل    احتياجات امقدمو الخدمة ال يمكنهم تحديد التكاليف بشااكل دقيق إال إذا عرفو .  1

 محدد.
 تحديد التكاليف التي يتم تحملها في حالة إنشاق إدارة أو قسم للمراجعة الداخلية..  2

توريد الخدمات المطلوبة: تقوم الشااااااركة    تحديد طرف خارجي متخصاااااا  يمكن   الخطوة الثانية:
 . إلى إيقاف التعامل مع المورد الحالي واللجوق إلى  خر للتعاقد مع

المورد في ضااااااااااااااوق    اختيااارمورد الخاادمااة: في هااالا المرحلااة يتم    اختيااارمرحلااة    الخطوة الثيالثية:
 الجودة التي يمكنها تحأيقها من .

الحصاااااااااول على تقارير مكتوي من موردي الخدمة، في هالا المرحلة تتحصااااااااال    ة:الخطوة الرابع
الشاااااااركة من المورد الالي تم التعاقد مع  على تقرير مكتوي يوضاااااااح قي  اإلجراقات التفصااااااايلية  

 لتنفيال العقد.
 بدقة، وقياس مستوى األداق ويتم ذلك كاالتي:  االحتياجات: تحديد  الخطوة الخامسة

 والمس وليات.تحديد القواعد  .1
 تحديد جدول المدفوعات. .2
 المنشأة.  واستبدالحفظ حق المنشأة بطلب تتيير   .3

تساااااتنج الدارساااااة مما سااااابق على المنشاااااأة تحديد األنشاااااطة الداخلية التي تري ضااااارورة إسااااانادها 
ومن ثم إبرام العقاد بين     لمصاااااااااااااااادر خاارجياة ومن ثم تحادياد تكلفاة المورد الخاارجي ومادي خبرتا 

ام الطرفين بالقوانين المنصاوص عليها في العقد ساواق من ناحية األتعاي أو من  الطرفين من التز 
 ناحية الخدمات المقدمة أو من ناحية تسليم التقرير النهائي في المواعيد المحددة في العقد.

 أسباب ودوافع اإلسناد الخارجي للمراجعة الداخلية:
اإلسااااناد الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية تعود دوافع الوحدات االقتصااااادية وراق تبني فلساااافة  

 :(638ص، م2010 ، أحمد حلمي جمعة)  في األتي
بنيان إدارة    اساااتكمالعدم وجود إدارة للمراجعة الداخلية، مثل الشاااركات المنشااا ة حديثاا لحين    -1

 المراجعة الداخلية.
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 عدم فعالية المراجعة الداخلية بالوحدة االقتصادية.  -2
 الوقت والجهد المبالول في أنشطة إدارة المراجعة الداخلية.عدم إنتاجي    -3
 عدم وجود تدريب كافي وفعال المراجعين الداخلين.  -4
 تخفيض تكاليف قسم المراجعة الداخلية بالمنشأة.  -5
 

 شروط اإلسناد الخارجي:
لشاروط يتطلب اإلساناد الخارجي لمهام المراجعة الداخلية في الوحدات االقتصاادية ضارورة توافر ا

 :(140صم، 2014 ، منال حامد فرج)  اآلتية
 قيام عميل المراجعة بتعين عضو كفق باإلدارة يكون مسؤوالا عن وفيفة المراجعة الداخلية. -1
 قيام اإلدارة بتقييم النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق أنشطة المراجعة الداخلية.  -2
إجراقات المراجعااة المنفااالة والنتااائج التي تم التوصااااااااااااااال إليهااا قيااام اإلدارة بتقييم ماادى كفاااقة    -3

 كنتيجة ألداق هالا اإلجراقات.
ت المراجعااة المنفااالة والنتااائج التي تم التوصااااااااااااااال إليهااا اقيااام اإلدارة بتقييم ماادى كفاااقة إجراق  -4

 ت.اكنتيجة ألداق هالا اإلجراق
 نظام الرقابة الداخلية.ك ووعي عمالق المراجعة بمسؤلياتهم والحفاظ على  اإدر   -5

 الموجهة لإلسناد الخارجي لنشطة المراجعة الداخلية:  االنتقادات
يواج  اإلسااااناد الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية العديد من العأبات أو االنتقادات التي يمكن  

 :(441، صم2015 ، ريمون ميالد فؤاد)  عرضها كاالتي
إلتمام أنشااطة المراجعة الداخلية الساايما في   الالزمةالصااعوبة في الحصااول على المعلومات   -1

 السنوات األولي للتعاقد نتيجة عدم فهم طبيعة عمل الشركات الصتيرة والمتوسطة.
 تسريب المعلومات الداخلية إلى أطراف خارج المنشأة.  -2
قيام جهة    باعتبارمحاساااااااابة والمراجعة اإلسااااااااناد كل أنشااااااااطة المراجعة الداخلية إلى مكتب ال  -3

 خارجية بها.
يال فرصاااااااة تكوين فريق مراجعة داخلية من داخل المنشاااااااآت الصاااااااتيرة والمتوساااااااطة قد ضااااااا   -4

 يكتسب المهارات الالزمة مع مرور الوقت.
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 :جودة التقارير الماليةاإلطار النظري ل
 :جودةالمفهوم  

الجودة مفهوم فلسفي واسع يهدف إلى تحقيق التميز في ما تقدمة الوحدة االقتصادية من خدمات  
أو منتجات مثل التقارير المالية والتي تعد بمثابة المنتج النهائي )مخرجات( للنظام المحاسااااااااااااابي  

ام  االقتصاااادية، حيش يشاااب  النظ  واألحداثبيانات المعامالت    مدخالت للوحدة االقتصاااادية والالي 
المحاسااابي بدرجة كبيرة نظام اإلنتاج، حيش يتم تحويل المادة الخام التي تدخل نظام اإلنتاج إلى 
منتج نهائي وبالمثل يتم عمل المعالجات المحاسااااااابية والتساااااااجيل )التشاااااااتيل( لبيانات المعامالت  

ت  رجاواألحداث االقتصااادية )المدخالت( التي تدخل النظام المحاساابي ويتم الحصااول على المخ 
 .(39ص، م2008  ،نهلة محمد السيد ابراهيم) في صورة التقارير المالية

هي تكاامال    الأيماة. أو   ف الجودة في قااموس أكساااااااااااااافورد هي الادرجاة العاالياة من النوعياة أو تعر 
معروفة.   تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو   الخدمة بصااااااورة تمكن من  الخصااااااائ  للمنتج أو 

ويهتم نظام الجودة بالتحديد الشاااااااامل للهيكل التنظيمي وتوزيع المساااااااؤوليات والصاااااااالحيات على  
الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعة ومراقبة وفح    واإلجراقاتالموففين والعمال وإيضااااااااااح األعمال  

 .(169، صم2013، دعاق عبدالوهاي عبدهللا) كل مايرد للمنشاة
بصافة عامة بانها: خاصاية ضارورية ومميزة   Qualityتروني الجودة عرف قاموس ويبساتر اإللك 

 . (246ص م،2012 ، زكريا عبدا السيد) لشخ  ما لشئ ما أو 
كما تعرف الجودة ايضاااا على أنها عمل الشاائ الصااحيح اول مرة بحيش يقابل المعايير المحددة   

 . (48صم، 2006، نعمة حري مشابط) سلفاا 
الجودة بانة يعني بشاااكل عام يعني صاااالحية الشااائ للترض الالي اعد من  كما عرف مصاااطلح   

 .(79،  صم2012 على، يفاتن محمد حمد) اجل 
كما عرفت بانها: مجموعة الخصاااااائ  التي تشااااابع احتياجات العمالق ساااااواق كان المنتج سااااالعة  

 (.86ص م،2014، جازية  يمحمد مجد)  خدمة  و أمادية  
دة هي صاااااافة للصااااااحة والدقة والخلو من العيوي والنق   اسااااااتنتجت الباحثة مما ساااااابق ان الجو 
 للشئ من مجموعة االشياق المتشابهة.
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 مفهوم جودة التقارير المالية:
الدقة التي تنقل بها التقارير المالية معلومات عن العمليات في    تعرف جودة التقارير المالية بانها

الطالل المساااااااتثمرين في األساااااااهم على هالا الشاااااااركة، السااااااايما التدفقات النقدية المتوقعة، وذلك  
المعلومات، كما هو موضاااااااااااح في بيان مفاهيم المحاسااااااااااابة المالية الصاااااااااااادر عن مجلً معاير  

 .(428،  صم2005و خرون، الدين  ياسامة محمد مح) (1المحاسبة المالية رقم )
تماال عن أداق كماا عرفات جودة التقاارير الماالياة باانهاا: تتمثال في توفير معلوماات تعبر بادقاة واك

المنشااااااأة ومركزها المالي بشااااااكل يعكً الواقع االقتصااااااادي للمنشاااااااة، مما يدعم منفعتها لمتخالي  
 . (95، صم2012، جيهان محمود عبدالحميد)القرارات في عملية صنع القرار

الادقاة التي تفصااااااااااااااح بهاا التقاارير الماالياة عن المعلوماات    كماا تعرف جودة التقاارير الماالياة باانهاا 
تي  طة بعمليات الشاااااااركة والسااااااايما المتعلقة بقدرتها على تقدير التدفقات النقدية المتوقعة والالمرتب 

 .(1547ص م،2013 ، كبالن علىمعتز عبدالحميد )  يهتم بها المستثمرون 
تعني الوضاوح والشافاقية وتوافر المعلومات في    علي أنها عرفها االتحاد الدولي للمحللين الماليين

المناساااب، في حين تري اللجنة الخاصاااة بالتقارير المالية المنبثقة عن المجمع األمريكي  التوقيت  
للمحاسااااااابين القانونيين بأن الجودة تعني مدى القدرة على اساااااااتخدام المعلومات في مجال التنبؤ،  

 .(682ص م،2014 ، رشاق حمادة)  ومدي مالئمة المعلومات للهدف من الحصول عليها
التقااارير الماااليااة بااانهااا: توفير القوائم الماااليااة لمعلومااات حأيأيااة وعااادلااة عن األداق عرفاات جودة  

التشااااااااااااااتيلي والمركز الماالي، ويعكً هاالا التعريف أهاداف التقاارير الماالياة المحاددة في منظماات  
حيش يمثل العرض   وهي ات وضااااااااااع معايير المحاساااااااااابة مثل مجلً معايير المحاساااااااااابة الدولية،

للمركز المالي واألداق والتتيرات في المركز المالي لمنشاة معينة أهداف القوائم المالية في  العادل 
 .(86،  صم2011، سحلول علىإلهام محمد أحمد ) فل معايير التقرير المالي الدولي

ايضااااااااا عرفت جودة التقارير بانها: توافر مجموعة من الخصاااااااائ  في المعلومات المحاسااااااابية   
ير المالية، هالا الخصااااااااااااائ  ذات فائدة لمسااااااااااااتخدمي التقارير المالية، وقد حددت  الواردة بالتقار 

القابلية للمقارنة،   التعبير الصاااااااااادق،  معايير المحاسااااااااابة الدولية هدا الخصاااااااااائ  في المالقمة،
 .(277، صم2012 ، سالمة علىصالح حسن ) القابلية للفهم، القابلية للتحقق والتوقيت المناسب
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انها: مصاااااااااااااداقية المعلومات المحاسااااااااااااابية التي تتضااااااااااااامنها التقارير المالية كما عرفها البعض ب 
وماتحققة من منفعة للمساااتخدمين، ولتحقيق ذلك يجب ان تخلو من التحريف والتضاااليل وان تعد  
في ضااااااااااااااوق مجموعااة من المعااايير القااانونيااة والرقااابيااة والمهنيااة والفنيااة، بمااا يحقق الهاادف من  

 .(357،  صم2011ي، سهير الطمنل)  استخدامها
كما عرفها البعض بانها: الصااافات الواجب توفرها في المعلومات المحاسااابية المقدمة في القوائم  

تصاااااابح معلومات محاساااااابية ذات جودة، ويقصااااااد   و أح مفيدة لمتخالي القرار  المالية، حتي تصااااااب 
المفيدة، هالا ن تتسااااام بها المعلومات المحاسااااابية  أالمعلومات تلك الخصاااااائ  التي يجب  بجودة  

الخصاااااااااااااااائ  تكون ذات فااائاادة كبيرة للمسااااااااااااااؤولين عن إعااداد التقااارير الماااليااة في تقييم نوعيااة  
 .(860ص ،م2013، زياد سليمان المطارنة)  المعلومات

ن تقدم التقارير المالية بصاااورة عادلة أن جودة التقارير المالية تعني  أمما سااابق    ةساااتنتج الباحث ت  
 للمنشاة دون وجود خلل جوهري يؤثر على عدالة تلك التقارير.الوضع االقتصادي 

 خصائص جودة التقارير المالية:
على الرغم من تركيز بعض الهي اات والمنظماات المهنياة على أهمياة التقاارير عاالياة الجودة اال   

المحاساااااابي تتمثل في كيفية قياس الجودة  األديان احدي المشاااااااكل األساااااااسااااااية التي توجد في  
على مااادى تحققهاااا، الن التقييم العملي للجودة يتضاااااااااااااامن قطعااااا مااادى وفااااق المعلوماااات    للحكم

المحاساااااااااااااابية ألهداف عدد كبير من المسااااااااااااااتخدمين ذوي االحتياجات المتعددة والمتباينة وتكمن  
صااااعوبة التقييم في ان إدراك وتحقق الجودة ال يتباين فحسااااب بين مجموعات المسااااتخدمين ذوي  

 .يضاا بين المستخدمين داخل نفً المجموعةأل و التفضيالت المختلفة ب 
ن التوافق على مؤشاااااااار لأياس وتقييم مسااااااااتوى جودة التقارير المالية سااااااااوف يساااااااااعد الجهات  أ 

نحو المعالجات والطرق والساااااااياساااااااات    االتجااالمسااااااا ولة عن وضاااااااع المعايير المحاسااااااابية على  
عالوة على ذلك فإن مؤشر قياس   ةداد تقارير مالية ذات جودة عالي المحاسبية التي من شانها إع

وتقييم مساااااااااااااتوى جودة المعلومات المحاسااااااااااااابية الواردة بالتقارير المالية يعد بمثابة أداة كاشااااااااااااافة 
هناق فرح محمود عوض  )  للممارساااااااات المحاسااااااابية الخاط ة وبما يؤدي إلى تخفيض تلك الممارساااااااات

 . (91ص، م2016، الكريم
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خصاااااائ  ومعايير يتم على ضاااااوئها قياس وتقييم مساااااتوى جودة  مما تقدم يتبين ضااااارورة تحديد  
التقارير المالية بدقة وشاااااافاقية، وقد تناولت المعايير المحاساااااابية الخصااااااائ  النوعية للمعلومات  
المحاسااابية الواردة بالتقارير المالية والتي تعد من خصاااائ  جودة التقارير المالية وتتضااامن هالا 

 :(278صم، 2011، مةسال علىصالح حسن ) الخصائ  مايلي
يقصااااااااد بها وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين القرار موضااااااااول الدراسااااااااة،    المالئمة:  -1

 القرار. افالمعلومات المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على أحداث تتيير في اتجا
العمليااات  حتي تكون المعلومااات الماااليااة موثوقااة يجااب أن تعبر بصااااااااااااااادق عن    الموثوقيية:  -2

 التي حدثت في المنشأة والظواهر الواجب أن تعبر عنها وتصورها.    ى المالية واألحداث األخر 
تحقيق صااااااافة الموثوقية في المعلومات المحاسااااااابية يجب توفر الصااااااافات النوعية الفرعية    ألجل 

 : (44، صم2009ي، الشام على ياكرم يح) التالية
يقصااااد بخاصااااية الصاااادق في التعبير وجود درجة عالية من التطابق بين  الصيييدي في التعب ر:   -1

المقاييً )المعلومات( وبين الظواهر المراد التقرير عنها. فالعبرة هنا بصدق تمثيل المضمون أو  
  (.202صم، 1990عباس مهدي الشيرازي، ) الشكلالجوهر وليً مجرد  

ز المتعمد الهادف لتحقيق نتيجة محددة مسااااااااابقاع أو تشاااااااااجيع  يقصاااااااااد بها يياي التحي :  الحياد  -2
ساااااالوك محدد المالئمة، وتتطلب تلك الخاصااااااية ضاااااارورة التخل  من مفهوم الحيطة والحالر أو  

 التحفظ والالي يقود إلى التحيز.
: تعني درجة االتفاق بين األفراد المسااااااااااتقلين والمطلعين الالين يقومون بعملية  قابلية التحقق -3

 الأياس باستخدام نفً أساليب الأياس.
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 ثالثًا: الدراسات السابقة: 
 :م(2016دراسة، سمر خالد محمد عل ، )

تمثلت مشااااااكلة الدراسااااااة في السااااااؤالأ إلى أي مدى يوجد أثر لإلسااااااناد الخارجي لمهام المراجعة  
الااداخليين والخااارجيين ذ وإذا الااداخليااة على جودة المراجعااة الخااارجيااة من وجهااة نظر المراجعين  

وجد هالا األثر كيف يمكن تفسااااايرا ؟ يتمثل هدف البحش الرئيساااااي في قياس وتفساااااير أثر عملية  
تم التوصال إلى النتائج  .  اإلساناد الخارجي لمهام المراجعة الداخلية على جودة المراجعة الخارجية
المراجع الااداخلي والمراجع التاااليااة: عاادم وجود فروق معنويااة ذات داللااة إحصااااااااااااااااائيااة بين  راق  

عادم وجود فروق معنوياة ذات داللاة  ،  الخاارجي تجااا اإلساااااااااااااانااد الكلي أماا عن اإلساااااااااااااانااد الجزئي
إحصااااائية بين  راق المراجع الداخلي والمراجع الخارجي تجاا مؤشاااارات جودة المراجعة )المرتبطة  

أوصااااااااااات الدراساااااااااااة  .  (المرتبطة بالمنشاااااااااااأة محل المراجعة  -المرتبطة بفريق المراجعة  -بالمكتب
بتطبيقها مما يؤدي إلى   اإللزامبالسااااااااعي نحو إصاااااااادار معايير للمراجعة الداخلية المصااااااااريةذ مع  

تحساين مساتوى أداق المصاادر المختلفة لتقديم مهام المراجعة الداخلية واالساتفادة منها في تحقيق  
 قيمة مضافة لمنظمات األعمال.

 :م(2017)  المخالفي،محمد من ر سرحان   :دراسة
يمكن تلخي  مشااااكلة البحش في االسااااتفسااااارات، ماهي دوافع ومزايا ومخاطر اإلسااااناد الخارجي  
ألنشاااااااااطة تكنولوجيا المعلومات على هيكل الرقابة الداخلية؟، ما انعكاساااااااااات اإلساااااااااناد الخارجي  

ي للبحش في  يتمثل الهدف الرئيساااااا   .ألنشااااااطة تكنولوجيا المعلومات على هيكل الرقابة الداخلية ؟
تحديد أثر اإلساااناد الخارجي ألنشاااطة تكنولوجيا المعلومات على عناصااار هيكل الرقابة الداخلية،  
تحديد طبيعة اإلسااناد الخارجي ألنشااطة تكنولوجيا المعلومات ومخاطرا، تعتمد الدراسااة المنهجين  

ة حول وجود  وجهات النظر في عينة الدراساا   اتفاقوتوصاال البحش إلى   االسااتقرائي واالسااتنباطي.
وجهات النظر أن هناك أثر    اتفاقمخاطر لإلسااااااااااااناد الخارجي ألنشااااااااااااطة تكنولوجيا المعلومات،  

،  لإلسااااناد الخارجي ألنشااااط  تكنولوجيا المعلومات على عناصاااار هيكل الرقابة الداخلية الخمسااااة
ارة يوصااي الباحش على المنشااآت التي تعتمد اسااتراتيجية اإلسااناد الخارجي، إنشاااق نظام فعال إلد

المخاطر المصاااااااحبة لعمليات اإلسااااااناد الخارجي ألنشااااااطة تكنولوجيا المعلومات، ضاااااارورة التزام 
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المنشآت التي تعتمد استراتيجية اإلسناد الخارجي ألنشطة تكنولوجيا المعلومات بإنشاق السياسات  
 واإلجراقات الالزمة لتقييم وتعزيز مساقلة المنشأة الخدمية.  

 :م(2018ل  ، ريم أحمد محمد عل ،)صالح حامد محمد ع  :دراسة
 واإلساناد المراجعة لجان خبرة بين عالقة هنالك هل:التالية التساا الت الدراساة فيتمثلت مشاكلة 

 واإلساااناد المراجعة لجان اساااتقاللية بين عالقة هنالك هل.الداخلية؟ المراجعة ألنشاااطة الخارجي
 واإلساااناد المراجعة لجان سااالطات بين عالقة هنالك هل. الداخلية؟ المراجعة ألنشاااطة الخارجي
هدفت هالا الدراسااااااااة إلى معرفة العالقة بين خبرة لجان    .الداخلية؟ المراجعة ألنشااااااااطة الخارجي

المراجعة واإلسااااااااااناد الخارجي ألنشااااااااااطة المراجعة الداخلية، تحليل العالقة بين اسااااااااااتقاللية لجان  
توصااالت الدراساااة لعدة نتائج تمثلت في   .يةالمراجعة واإلساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخل

 مجلً وقت ترشااااايد إلى يؤدي بالشاااااركات المراجعة لجان وجودإثبات فرضاااااياتها الثالثة ، أن 
  .التكرار تجنبا المراجعة بلجنة مناقشاتها سابق التي الموضاوعات  تفاصايل عن بالبعد وذلك اإلدارة
 حجم االجتماعات، انتظام الخبرة، االسااتقاللية، في المراجعة لجنة فاعلية خصااائ  أهم تتمثل

 األنشاااطة جميع إدارة في الشااااملة الجودة مداخل تبني الخارجي اإلساااناد مزايا من،   اللجنة تلك
الداخلية ، أوصاااااااات الدراسااااااااة بضاااااااارورة توفر الخبرة والكفاقة بأعضاااااااااق لجنة    المراجعة وخدمات

المراجعة وأن يكون لدي المتعاقد الخارجي لخدمة المراجعة الداخلية تفهمات لر ية الشركة ور ية  
 ذلك ينعكً حتي المراجعة لجنة أعضاااق اسااتقالل ضاارورة ،ورسااالة قساام المراجعة الداخلية بها

 .يؤدونها تيال المهام على يجاباإ
 :منهج وإجراءات الدراسة  رابعًا:

 منهج الدراسة:
اعتمدت الدراساااااة على المنهج الوصااااافي التحليلي الالي يعتمد على دراساااااة الظاهرة كما توجد في  
الواقع ويهتم بوصااااااافها وصااااااافاا دقيقاا ويعبر عنها تعبيراا كيفياا وكمياا ذ فالتعبير الكيفي يصااااااات لنا 

خصائصها ذ أما التعبير الكمي قيعطينا وصفاا رقمياا يوضح مقدار هالا الظاهرة  الظاهرة ويوضح  
أو حجمهاا ودرجاات ارتبااطهاا مع الظواهر األخري بااإلضااااااااااااااافاة إلى ذلاك فاأن اسااااااااااااااتخادام المنهج  
الوصااااافي التحليلي يتالقم وطبيعة المشاااااكلة موضاااااول الدراساااااة والتي تلقي الضاااااوق على جوانبها  

والتحليال المركزذ والفهم العميق لظروفهاا ذ ولجمع المعلوماات التي  المختلفاة عناد طريق الساااااااااااااارد  
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تزيد من توضااااااااايح أبعادها المختلفة. ويعتبر هالا المنهج من أكثر المناهج اساااااااااتخداماا في العلوم 
االجتماعية واإلنساااااااااااانية ذ ويمتاز عن بأية المناهج بتتبع  للظاهرة المدروساااااااااااة عن طريق جمع  

الظاهرة حيش يتمكن الباحش من دراساااااااة أبعادها المختلفة وأسااااااابابها  كبير من المعلومات تتعلق ب 
وتطوراتها والعالقات بداخلها ذ كما يمكن الباحش من وضااااااااااع مقترحات وحلول مع اختبار لمدي  

 صحتها من أجل الوصول إلى نتائج".
 مجتمع وع نة الدراسة:

لألوراق المالية حيش تم اختيار  يتكون مجتمع الدراسااااااااة من البنوك المدرجة في سااااااااوق الخرطوم  
سااااات  منها وهي )بنك الخرطومذ بنك قيصااااال اإلساااااالميذ البنك الفرنسااااايذ بنك امدرمان الوطنيذ  

و تمَّ اختيار مفردات عينة الدراسااااااااااة من مجتمع الموضااااااااااح في الفقرة    .بنك العمالذ بنك المزارل(
ني اختيار عدد من الحاالت أو  " والتي تعلوي العينة القصاااديَّة أو العمديةالساااابقة عن طريق أسااا 

(  170) " حيش تم توزيع عددالدراساااة األفراد على أسااااس أنهم يحققون غرضاااا أو بعض أغراض
( اساااااتمارة 150اساااااتمارة على مجتمع الدراساااااة الموضاااااح في الفقرة الساااااابقة وتم اساااااترجال عدد )

 (%.88.2بنسبة استرجال بلتت )
 :أداة الدراسة

تعد االسااااااااااتبانة أكثر المصااااااااااادر األولية للحصااااااااااول على البيانات وتعرف بأنها أداة ذات أبعاد   
وعبارات تسااااااتخدم للحصااااااول على المعلومات من الوحدات المبحوثة ذ وأتبعت الباحثة الخطوات  

 التالية لبناق االستبانة:
منها في بناق   االطالل على الدراساااااات الساااااابقة ذات الصااااالة بموضاااااول الدراساااااة واالساااااتفادة  .1

 االستبانة وصياغة عباراتها.
 تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها فروض الدراسة..  2
 تحديد العبارات التي تقع تحت كل محور ..  3
 تم عرض األداة على المشرف واألخال بمقترحات  وتعديالت  األولية.  .4
ن ذ وفي ضااااااااااااااوق أراق تم عرض أداة الدراسااااااااااااااة على المحكمين من األكاديميين المختصااااااااااااااي   .5

المحكمين تم تعديل بعض العبارات من حيش الحالف واإلضااااافة لتسااااتقر االسااااتبانة في صااااورتها  
 النهائية.
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 :صدي أداة الدراسة
يقصااااد بصاااادق أو صااااالحية أداة الأياس أنها قدرة األداق على قياس ما صااااممت من أجل  وبناق  

ياس ساااواق كانت  داة من أخطاق الأعلى نظرية الأياس الصاااحيح تعني الصاااالحية التامة خلو األ
ذ كما يقصاد بالصادق شامول االساتقصااق لكل العناصار التي يجب أن تدخل  عشاوائية أو منتظمة

 في التحليل من ناحية ذ ووضوح فقراتها من ناحية أخري بحيش تكون مفهومة لكل من يستخدمها 
 خامسًا: عرض ومناقشة النتائج:

داللة إحصيييائية ب إل اإلسيييناد الخارجي لنشيييطة المراجعة  هنالك عالقة ذات الفرضيييية الول :  
 الداخلية وجودة التقارير المالية

 الوصفي لعبارات محور الفرضية الول  التحل ل اإلحصائي (1)جدول

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 االستجابة

 tقيمة  
مستوى 
 الداللة 

 الترت ب

1 
الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية يساااااعد على معرفة اإلسااااناد 

 المخاطر التي تعيق شفاقية التقارير المالية.
ماااارتاااافااااعاااااااة   0.64 4.52

 جدا

28.99 0.000 1 

2 
معرفة في  يساااااااعد اإلسااااااناد الخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخلية  

 جودة التقارير. تواج  التيالمخاطر 
ماااارتاااافااااعاااااااة   710. 4.35

 جدا

23.10 0.000 4 

3 
جودة  في زيادةاإلساناد الخارجي ألنشاطة المراجعة الداخلية  يساهم 

 .التقارير المالية
ماااارتاااافااااعاااااااة   750. 4.34

 جدا

21.90 0.000 5 

يزياد من تفعيال  اإلساااااااااااااانااد الخاارجي ألنشااااااااااااااطاة المراجعاة الاداخلياة  4
 نجاح جودة التقارير المالية. فيلها دور فعال   التياالمكانيات 

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.79 4.31
 جدا

20.38 0.000 6 

 في تفعيلاإلسااااااااناد الخارجي ألنشااااااااطة المراجعة الداخلية  يسااااااااهم   5
 الداخلية. وإدارة المراجعة المنشأةقنوات اتصال بين إدارة 

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.77 4.29
 جدا

20.43 0.000 8 

منشاااااأة دعم إدارة الي اإلساااااناد الخارجي ألنشاااااطة المراجعة الداخلية   6
 .التامةستقاللية اال في

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.83 4.22
 جدا

18.08 0.000 10 

معرفة إدارة  من اإلساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية يزيد   7
  المالية.  ساعد على تطوير أداق جودة التقاريرمما ي  منشاةال

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.78 4.30
 جدا

20.32 0.000 7 

8 
اإلسااااااااناد الخارجي ألنشااااااااطة  و بين إدارة البنك  ما العالقة  تساااااااااعد 

أداق مساااااااااااا وليات  الخاصااااااااااااة   فيالمراجعة الداخلية مجلً اإلدارة  
 المالية بتحسين جودة التقارير

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.73 4.28
 جدا

21.36 0.000 9 

يساااااااعد على توفر الخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخلية اإلسااااااناد  9
 .للتحقق من مصداقية التقارير المالية الالزمةاالدلة 

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.72 4.35
 جدا

22.80 0.000 4 
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 االستجابة

 tقيمة  
مستوى 
 الداللة 

 الترت ب

الخارجي ألنشاطة المراجعة الداخلية من تفعيل إدارة  اإلساناد يساهم  10
 التفتيش بالمنشأة.

ماااارتاااافااااعاااااااة   0.67 4.39
 جدا

25.30 0.000 2 

 
 4.33 إجمالي العبارات

0.74 
مييرتييفييعييييية  

 جدا
22.26 0.000 

 

 م2021المصدر: إعداد الباحثة مإل نتائج بيانات الدراسة لم دانية 
 
 

 ما يلي:  (1يالحظ من الجدول )
( وهالا النتيجة  3/ المتوساط الحساابي لجميع العبارات اكبر من الوساط الفرضاي للدراساة )1

اإلسااااااااااااناد الخارجي ألنشااااااااااااطة المراجعة  بين   الدراسااااااااااااة على العالقةتدل على موافقة أفراد عينة  
بمسااااااااااااااتوي اسااااااااااااااتجااباة مرتفعاة جادا حياش حققات جميع العباارات    الاداخلياة وجودة التقاارير الماالياة

 (.0.74( وبانحراف معياري )4.33متوسطاا عام مقدارا )
لية يساااااااعد اإلسااااااناد الخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخ )  / ويالحظ من الجدول أن العبارة2

( جااقت في المرتباة األولي من حياش  على معرفاة المخااطر التي تعيق شاااااااااااااافااقياة التقاارير الماالياة
( بانحراف  4.51األهمية النساااااااابية حيش بلإ متوسااااااااط إجابات أفراد عينة الدراسااااااااة على العبارة )

اجعة  الخارجي ألنشااااااااااطة المر اإلسااااااااااناد يسااااااااااهم  ( تليها في المرتبة الثانية العبارة )0.64معياري )
 (.0.67( وانحراف معياري )4.39( بمتوسط حسابي )الداخلية من تفعيل إدارة التفتيش بالمنشأة

اإلساااااااااااناد الخارجي ألنشاااااااااااطة المراجعة الداخلية / أما المرتبة األخيرة فقد جاقت العبارة )3
( وبانحراف معياري  4.22( حيش بلإ متوساااااااااااطها )التامةساااااااااااتقاللية  اال منشاااااااااااأة فيدعم إدارة الي 
(0.83.) 

/ ويبين الجاادول وجود فروق ذات داللااة إحصاااااااااااااااائيااة لجميع العبااارات وذلااك من خالل  4
(  22.26( لاااداللاااة الفروق إلجماااالي العباااارات )Tبلتااات قيماااة )  حياااشلاااداللاااة الفروق    Tاختباااار  

( وعلية فأن ذلك يشاااير  0.05( وهالا الأيمة أقل من مساااتوى المعنوية )0.000بمساااتوي معنوية )
داللة إحصااائية بين إجابات أفراد العينة ولصااالح الموافقين بدرجة اسااتجابة   إلى وجود فروق ذات
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اإلساااااااااااااانااد الخاارجي ألنشااااااااااااااطاة المراجعاة الاداخلياة وجودة التقاارير بين    مرتفعاة جادا على العالقاة
 .المالية

إجمالي العبارات التي تعبر عن فرضاية   يوافقون  الدراساة عينة أفراد معظم(  1)  الجدول منيتضاح  
حيش بلتت نساابة    اإليجابي االتجاا في تساايرفي جميع العبارات   إجابتهم يالحظ أن حيشالدراسااة  

( % وهالا النساااااااابة تدل  90.2الموافقة اإلجمالية من التوزيع التكراري لعبارات الفرضااااااااية الثانية )
 جابة مرتفعة جدا.بمستوي است  الفرضية ومضمون  محتوي  على على الموافقة

للدراسة   الفرضي الحسابي الوسط من أكبر الفرضية لجميع عبارات الحسابي الوسط كما يالحظ أن
 أي اإليجابي االتجاا في تساااير العبارات هالا نحو  الدراساااة عينة أفراد اتجاا أن إلى يشاااير وهالا  (3)

بلإ المتوسااااااااط العام لجميع  حيش   الفرضااااااااية عبارات جميع على الدراسااااااااة عينة أفراد موافقة يعني
 (.  0.74) ( بانحراف معياري 4.33العبارات )

السااااابقة يتم قبول فرضااااية الدراسااااة  بناق على نتائج التحليل اإلحصااااائي الموضااااحة في العبارات  
هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية )  والتي نصت

 في جميع العبارات بمستوي استجابة مرتفعة جدا.    (وجودة التقارير المالية
 
 

  الربحية وجودة التقارير زيادةاإلسييييناد الخارجي لنشييييطة المراجعة الداخلية في  الفرضييييية الثانية: يسيييياعد  
 :المالية
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 صفي لعبارات محور الفرضية الثانية التحل ل اإلحصائي الو  (2)جدول

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 االستجابة

 tقيمة  
مستوى 
 الداللة 

 الترت ب

1 

الخارجي لنشييييييطة المراجعة الداخلية يسيييييياعد اإلسييييييناد  
المراجعية اليداخليية داخيل المنشيييييييييمة مإل التيم يد مإل تطب ق 

 القواعد التي تسهم في زيادة جودة التقارير.

 1 0.000 22.95 مرتفعة جدا 0.74 4.39

2 

الخارجي لنشييييييطة المراجعة الداخلية اإلسييييييناد يسيييييياعد 
لإلدارة المنشيييييييييمة مإل معرفية ييافية الصيييييييييالحييات الالزمة  

 لتقديم التقارير المالية في الوقت المناسب.

 7 0.000 18.84 مرتفعة جدا 0.79 4.22

3 
الخارجي لنشييييطة المراجعة الداخلية مإل  اإلسييييناد   يسييييهم

 المالية.زيادة مالئمة المعلومات 
 8 0.000 19.57 مرتفعة جدا 750. 4.20

4 
الخارجي لنشيييطة المراجعة الداخلية مإل اإلسيييناد يسييياهم 

تحق ق مسيييييتوى يافي ل رباخ مإل خالل ضيييييمان العدالة  
 للمعلومات الواردة في التقارير المالية.

 10 0.000 18.62 مرتفعة جدا 780. 4.19

المراجعية اليداخليية الخيارجي لنشيييييييييطية  اإلسييييييييينياد  يقوم   5
 بالشراف عل  مسؤولية إدارة المنشمة في ضمان الربحية 

 9 0.000 17.06 مرتفعة جدا 0.86 4.19

الخارجي لنشييييطة المراجعة الداخلية يعمل عل  اإلسييييناد  6
 الحد مإل التالعب المعتمد في التقارير المالية.

 2 0.000 22.97 مرتفعة جدا 0.71 4.33

7 
الخارجي لنشيييطة المراجعة الداخلية مإل  اإلسيييناد يسييياعد  

مراجعة سييييييياسييييييات إدارة المخاطر مما يسييييييهم في زيادة 
 جودة التقارير المالية بالمنشمة.

 3 0.000 24.01 مرتفعة جدا 0.66 4.30

الخارجي لنشييييطة المراجعة الداخلية سييييبب في اإلسييييناد  8
 المالية.زيادة حياد المعلومات الواردة في التقارير 

 5 0.000 20.61 مرتفعة جدا 0.76 4.28

9 
الخارجي لنشييييطة المراجعة الداخلية عل  اإلسييييناد يعمل 

حماية السيييجالت المحاسيييبية مإل ال ييييان ، مما  نعك  
 عل  حقيقة معلومات التقارير المالية.

 6 0.000 21.12 مرتفعة جدا 0.72 4.25

10 
المراجعة الداخلية يسيييييياعد الخارجي لنشييييييطة  اإلسييييييناد  

محتويييات التقرير، ممييا  نعك  عل  زيييادة مصييييييييييداقييية  
 التقارير المالية في المنشمة.

 5 0.000 25.08 مرتفعة جدا 63. 4.28

  0.000 21.08 مرتفعة جدا 0.74 4.26 إجمالي العبارات 

 م2021المصدر: إعداد الباحثة مإل نتائج بيانات الدراسة لم دانية 
 ما يلي:  (2الجدول )يالحظ من  
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( وهالا النتيجة  3/ المتوساط الحساابي لجميع العبارات اكبر من الوساط الفرضاي للدراساة )1
اإلساااااناد الخارجي ألنشاااااطة المراجعة الداخلية في  تدل على موافقة أفراد عينة الدراساااااة على دور 

بمسااااااتوي اسااااااتجابة مرتفعة جدا حيش حققت جميع العبارات   المالية الربحية وجودة التقارير زيادة
 (.0.74( وبانحراف معياري )4.26طاا عام مقدارا )متوس

الخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخلية يساااااااعد اإلسااااااناد  )  / ويالحظ من الجدول أن العبارة2
المراجعاة الاداخلياة داخال المنشاااااااااااااااأة من التاأكاد من تطبيق القواعاد التي تسااااااااااااااهم في زياادة جودة  

لنسااااااااابية حيش بلإ متوساااااااااط إجابات أفراد  ( جاقت في المرتبة األولي من حيش األهمية االتقارير
( تليهاا في المرتباة الثاانياة العباارة  0.74( باانحراف معيااري )4.39عيناة الادراسااااااااااااااة على العباارة )

الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية يعمل على الحد من التالعب المعتمد في التقارير اإلساااناد )
 (.0.71( وانحراف معياري )4.33( بمتوسط حسابي )المالية
الخارجي ألنشااااااااااطة المراجعة اإلسااااااااااناد يساااااااااااهم / أما المرتبة األخيرة فقد جاقت العبارة )3

الاداخلياة من تحقيق مسااااااااااااااتوى كاافي لألربااح من خالل ضااااااااااااااماان العادالاة للمعلوماات الواردة في  
 (.0.78( وبانحراف معياري )4.19( حيش بلإ متوسطها )التقارير المالية

داللااة إحصاااااااااااااااائيااة لجميع العبااارات وذلااك من خالل    / ويبين الجاادول وجود فروق ذات4
(  21.08( لاااداللاااة الفروق إلجماااالي العباااارات )Tبلتااات قيماااة )  حياااشلاااداللاااة الفروق    Tاختباااار  

( وعلية فأن ذلك يشاااير  0.05( وهالا الأيمة أقل من مساااتوى المعنوية )0.000بمساااتوي معنوية )
إلى وجود فروق ذات داللة إحصااائية بين إجابات أفراد العينة ولصااالح الموافقين بدرجة اسااتجابة  

الربحية وجودة   زيادةاإلساااااااااااااناد الخارجي ألنشاااااااااااااطة المراجعة الداخلية في  مرتفعة جدا على دور  
 .المالية تقاريرال

إجمالي العبارات التي تعبر عن فرضاية   يوافقون  الدراساة عينة أفراد معظم(  2)  الجدول منيتضاح  
حيش بلتت    اإليجابي االتجاا في تسايرفي جميع العبارات   إجابتهم يالحظ أن حيشالدراساة الثالثة 

( % وهالا النسااااابة  89.3ة )نسااااابة الموافقة اإلجمالية من التوزيع التكراري لعبارات الفرضاااااية الثالث 
 بمستوي استجابة مرتفعة جدا. الفرضية ومضمون  محتوي  على تدل على الموافقة

 الفرضااااي  الحسااااابي الوسااااط من أكبر الفرضااااية لجميع عبارات الحسااااابي الوسااااط أن كما يالحظ   
 االتجاا في تسااااااير العبارات هالا نحو  الدراسااااااة عينة أفراد اتجاا أن إلى يشااااااير وهالا  (3)للدراسااااااة  
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حيش بلإ المتوسااط العام  الفرضااية عبارات جميع على الدراسااة عينة أفراد موافقة يعني أي اإليجابي
باااانحراف  4.39لجميع العباااارات ) وبنااااق على نتاااائج التحليااال اإلحصااااااااااااااااائي  (.  0.74معيااااري)( 

 اإلسااااناد يساااااعد  الموضااااحة في العبارات السااااابقة يتم قبول فرضااااية الدراسااااة الثالثة والتي نصاااات)
في جميع العبارات    المالية  الربحية وجودة التقارير  زيادةالخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخلية في  

 . بمستوي استجابة مرتفعة جداا 
 النتائج والتوصيات:  سادسًا:
 النتائج: 

توصالت )الباحثة( من خالل اإلطار النظري والدراساة الميدانية إلي مجموعةم من النتائج تتلخ   
 في اآلتي:   

ساااااااعد اإلسااااااناد الخارجي ألنشااااااطة المراجعة الداخلية في دعم المراجعين الخارجين بخبرات    -1
 متخصصة.

ة في ساااااااوق  سااااااااهم اإلساااااااناد الخارجي ألنشاااااااطة المراجعة الداخلية إدارات شاااااااركات المدرج   -2
الخرطوم لألوراق المالية في على االختصاااااااااصااااااااات الرئيسااااااااية بدالا من التركيز على األنشااااااااطة  

 الروتينية.
حقق اإلساااااااااااااناد الخارجي ألنشاااااااااااااطة المراجعة الداخلية االساااااااااااااتقالل التنظيمي والفني إلدارة   -3

 المراجعة الداخلية.
ض تكاليف المراجعة الداخلية،  سااااعد اإلساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية في تخفي   -4

 وتحسين خدمة المراجعة الداخلية.
سااااااعدت التقارير المالية في توصااااايل المعلومات المالية عن األحداث االقتصاااااادية بصاااااورة   -5

عادلة لألطراف الخارجية لكي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم، وتشمل التقارير المالية القوائم المالية 
هاا وخطااي مجلً اإلدارة الموجهاة للمساااااااااااااااهمين وتقرير المراجع مع االيضاااااااااااااااحاات المرفقاة مع

 القانوني عن صحة وعدالة القوائم المالية.
سااااعد االساااناد الخارجي ألنشاااطة المراجعة الداخلية في زيادة الربحية وجودة التقارير المالية   -6

 في شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية.  
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سااااااااااااااااهماات التقااارير الماااليااة في تحقيق عاادالااة التوزيع للعااائااد والمخاااطر بين المتعاااملين في    -7
 السوق المالي.

 ثانيًا: التوصيات:  
 بناقا على النتائج التي توصلت إليها )الباحثة( فأنها توصي باآلتي:  

المالية باإلساناد  شاركات المسااهمة العامة المدرجة في ساوق الخرطوم لألوراق ضارورة اهتمام    -1
 .الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية

المسااااااااهمة العامة المدرجة في ساااااااوق الخرطوم لألوراق المالية ضااااااارورة فهم الأيادات العليا    -2
زيادة الربحية  لما ل  من مقدرة عالية في  االسااااااااااناد الخارجي ألنشااااااااااطة المراجعة الداخلية ألهمية  

 .وجودة التقارير المالية
بعرض  شااااركات المساااااهمة العامة المدرجة في سااااوق الخرطوم لألوراق المالية يام  ضاااارورة ق  -3

 .االسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخلية  مشاكل
أن تضااااع  المساااااهمة العامة المدرجة في سااااوق الخرطوم لألوراق المالية يجب على شااااركات   -4

 .االسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخليةضوابط معينة  
المساااااهمة العامة المدرجة في سااااوق الخرطوم لألوراق د الندوات والمؤتمرات في شااااركات عق  -5

عن طريق االساااااااتعانة بالخبراق والمساااااااتشاااااااارين وإجراق اختبارات من أجل إلمام الموففين  المالية 
 . االسناد الخارجي ألنشطة المراجعة الداخليةبجميع أوج   

 قائمة المراجع:
− Joy Motos, Outsourcing Internal, CPA MSCPA on line.org, spring 

1997,p29 

أحماااد حلمي جمعاااة،  تاااأثير التطور في المعاااايير الااادولياااة للتااادقيق في قرار اعتمااااد المااادقق  −
الخارجي على عمل التدقيق الداخلي في الشاااركات المسااااهمة العامة األردنية: دراساااة تحليلية  

لية التجارة،  جامعة عين شاامً العدد الرابع، ميدانية،  المجلة العلمية لالقتصاااد والتجارة،  ك
 638م، ص2010

أساامة عمر حمارة،  و خرون،   ثر كفاقة المدقق الخارجي في اكتشااف ممارساات المحاسابة  −
اإلبداعية وفقاا معايير العمل الميداني الدولية وأثرة على مصااااااااااداقية المعلومات المحاساااااااااابية،   
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م(،   2013جامعة القاهرة: العدد الساااااااااااااادس،    مجلة المحاسااااااااااااابة المصااااااااااااارية،  كلية التجارة،
 .333ص

اسااامة محمد محي الدين عوض واحمد على غازي صااقر و انتصااار عاصاام حسااين الدالي،   −
مرونة المعايير المحاسااااابية واثرها على جودة التقارير المالية،  )المنصاااااورة:المجلة المصااااارية 

د الثامن والثالثون، العدد الثاني،  للدراسااااااات التجارية، جامعة المنصااااااورة، كلية التجارة، المجل
 .428(،  ص2005

أشاااااااااااااارف محمااد إبراهيم،  ر يااة تحليليااة انتقااادات لألداق الخااارجي للمراجعااة الااداخليااة كااأحااد   −
مصاااادر حصاااول منشاااآت األعمال على خدمات المراجعة الداخلية،  مجلة الدراساااات المالية 

 .356م(،  ص2007ثالشوالتجارية،  كلية التجارة،  جامعة بن سويف،  العدد ال

اكرم يحي على الشاااامي، أثر الخصاااائ  النوعية للمعلومات المحاسااابية على جودة التقارير  −
المالية للبنوك التجارية العاملة في الجمهورية اليمنية، )رساالة ماجساتير غير منشاورة، جامعة  

 .44(، ص2009الشرق االوسط للدراسات العليا، كلية األعمال،  

على ساااااااااحلول،  تقييم تأثير االختالفات في هياكل ملكية الشاااااااااركات على   إلهام محمد أحمد −
جودة التقارير المالية،  )حلوان: رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة حلوان،  كلية التجارة،   

 .86(،  ص2011

جيهان محمود عبدالحميد، تقييم أثر اسااااااااااتخدام الأيمة التقدية المضااااااااااافة على جودة التقارير  −
(،   2012حلوان:رسااااااااااااالة ماجسااااااااااااتير غير منشااااااااااااورة، جامعة حلوان، كلية التجارة، المالية، )

 .95ص

دعااق عبادالوهااي عبادهللا،  اطاار مقترح لتحقيق الجودة في التقاارير الماالياة من خالل تفعيال   −
هيكل الرقابة الداخلية طبقاا للمتطلبات الحديثة،  )رسااااااالة دكتوراة غير منشااااااورة، جامعة عين  

 .169(،  ص2013الدراسات العليا، -رةشمً، كلية التجا

رشااااااااق حمادة،  قياس أثر اإلفصااااااااح االختياري في جودة التقلرير المالية،  )المجلة األردنية   −
 .682( ص2014في إدارة األعمال،  العدد الرابع،  المجلد العاشر،  
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 ريمون ميالد فؤاد،  قيااااس أثر التعهاااد ألنشااااااااااااااطاااة المراجعاااة الاااداخلياااة على جودة األربااااح −
المحاسااااابية،  مجلة الفكر المحاسااااابي ،  كلية التجارة،  جامعة عين شااااامً، ،  العدد الرابع،   

 .441م(،  ص2015

زكريا عبدا الساايد،  أثر القدرة المالية لدي أعضاااق لجان المراجع على جودة التقارير المالية،  −
(  2012بع، )عين شامً:مجلة الفكر المحاسابي، كلية التجارة، جامعة عين شامً، العدد الرا

 .246ص

زياد ساليمان المطارنة، دور اخالقيات مهنة التدقيق في اكتشااف أسااليب المحاسابة االبداعية   −
واثر ذلك على جودة التقارير المالية،  )األردن: يالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني عشر 

األردنية، كلية االقتصااد لألعمال،  راس المال البشاري في اقتصااد المعرفة،  جامعة الزيتونة  
 .860(،  ص2013والعلوم االدارية، ابريل  

سمر خالد محمد على ،  ثأثير اإلسناد الخارجي لمهام وفائت المراجعة الداخلية على جودة  −
قساااام  -كلية التجارة  -المراجعة : دراسااااة ميدانية : الفكر المحاساااابي ،  جامعة عين شاااامً  

 . 183-1عدد الرابع ،  ص ص  ال 20المحاسبة والمراجعة ،  مجلد  

سااااهير الطمنلي،  دور الحاكمية المؤسااااسااااية في تحقيق جودة المعلومات المحاساااابية للتقارير  −
الماااليااة،  )بنهااا: مجلااة الاادراساااااااااااااااات والبحوث التجاااريااة،  كليااة التجااارة ببنهااا،  العاادد االول،   

 .357(،  ص2011المجلد الثاني،  
لجان المراجعة ودورها في اإلساااااااااااااناد   على ،   صاااااااااااااالح حامد محمد على ،  ريم أحمد محمد −

: دراساااة    الخارجي ألنشااااطة المراجعة الداخلية بالتطبيق على عينة من المصااااارف السااااودانية
العدد   12ميدانية : مجلة الدراسااااات العليا ،  جامعة النيلين ،  كلية الدراسااااات العليا،  مجلد  

 .190 -171ص ص  م، 2018الثامن واألربعون ،  

ن على ساااااااالمة،  مؤشااااااار مقترح لأياس وتقييم مساااااااتوى جودة التقارير المالية،   صاااااااالح حسااااااا  −
)عين شااااامً: مجلة الفكر المحاسااااابي،  كلية التجارة،  جامعة عين شااااامً،  العدد الثاني ،   

 .277(،  ص2012الجزق الثاني،  
م(،   2014عاااارف عبااادهللا عبااادالكريم،  المراجعاااة المتقااادماااة،  )القااااهرة: الااادار الجاااامعياااة،   −

 .373ص
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عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، )الكويت:ذات السالسل للطباعة والنشر،   −
 . 202م(، ص1990

غرياب جبر غناام،  محاددات اختياار مصااااااااااااااادر الحصااااااااااااااول على خادماات المراجعاة الاداخلية   −
وتأثيرها على جودة المراجعة الداخلية،  مجلة المحاساااااااابة المصاااااااارية،  كلية التجارة،  جامعة  

 .250م(،  ص2012-4العدد القاهرة، 
فاتن محمد حمدي على،  تقييم المداخل الحديثة في بناق معايير المحاسابة واثرها على جودة  −

(،   2012التقارير المالية، )حلوان:رساااااالة دكتوراة غير منشاااااورة، جامعة حلوان، كلية التجارة، 
 .79ص

هاز نشااااااار وتوزيع  محمد حساااااااني عبدالجليل صااااااابحي،  دراساااااااات في المراجعة،  )القاهرة: ج  −
 .367م(،   2000الكتاي الجامعي،  

محمد مجدي جازية،  العالقة بين تطور معايير المحاسبة وجودة التقارير المالية في البنوك،    −
 86( ص2014)طنطا: رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة طنطا، كلية التجارة، 

لجان المراجعة في تحقيق  محمد محمد عبدالقادر الديسطي،  إطار مقترح لمحددات مساهمة   −
جودة التقرير المالي، )المنصااااورة: المجلة المصاااارية للدراسااااات التجارية،  جامعة المنصااااورة، 

 .54( ص2005كلية التجارة،  المجلد التاسع والعشرون،  العدد االول،  

انعكاساااااااااااات اإلساااااااااااناد الخارجي ألنشاااااااااااطة تكنولوجيا  ،   محمد منير سااااااااااارحان المخالفي ،   −
: دراسااااة منشااااورة : المجلة العلمية للدراسااااات التجارية  ى هيكل الرقابة الداخليةالمعلومات عل

العادد الرابع ،     8كلياة التجاارة بااإلساااااااااااااامااعيلياة ،  مجلاد    -والبي ياة ،  جاامعاة قنااة السااااااااااااااويً  
 ،  مصر .  496 -454ص ص  م ،  2017

رير المالية معتز عبدالحميد على كبالن،  أثر اسااااااااااتخدام حوكمة الشااااااااااركات على جودة التقا −
المنشاااااورة للشاااااركات المساااااجلة بساااااوق االوراق المالية الليبي،  )عين شااااامً: المجلة العلمية 

لالقتصاااااااااااااااد والتجاارة،  جاامعاة عين شاااااااااااااامً،  كلياة التجاارة،  العادد الثااني،  المجلاد الثاالاش،   
 .1547( ص2013ابريل  
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المراجعة الداخلية على جودة منال حامد فرج،  أثر اختيار المصاااااااااادر الخارجي ألداق وفيفة   −
المراجعة وتخفيض تكاليف أدائها،  دراساااااة ميدانية،  المجلة العلمية للتجارة،  جامعة طنطا،   

 .140م(،  ص2014، 3العدد

ناصاااااااار محمد على المجهلي، خصااااااااائ  المعلومات المحاساااااااابية واثرها في اتخاذ القرارات،   −
اتنة، كلية العلوم االقتصاااادية وعلوم ب -)رساااالة ماجساااتير غير منشاااورة، جامعة الحاج لخضااار

 .56(ص2009-2008التسيير،  

نعمة حري مشاااااااابط،  دراساااااااة تحليلية للعالقة بين التكوين األخالقي والسااااااالوكي للمحاساااااااب  −
وجودة التقارير المالية،  )اإلساااكندرية: رساااالة دكتوراة غير منشاااورة، جامعة اإلساااكندرية، كلية  

 .48( ص2006التجارة، 
يد ابراهيم،  تأثير جودة التقارير المالية على قرارات االساااااااااتثمار في االوراق نهلة محمد السااااااااا  −

 39(،  ص2008المالية،  )رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمً، كلية التجارة، 

(  2002الهادي ادم محمد ابراهيم،  نظرية المحاسبة،  )الخرطوم،  مطبعة جي تاون،   −
 .59ص

اثر اإلفصاااااااااااااااح عن المعلوماات القطااعياة على جودة التقاارير  هباة عبادالعااطي محماد رزق،   −
الماااالياااة، )رسااااااااااااااااالاااة دكتوراة غير منشااااااااااااااورة، جاااامعاااة حلوان، كلياااة التجاااارة وإدارة األعماااال،  

 .87(ص2011
هناااق فرح محمود عوض الكريم، أثر نظااام التقاادير الااالاتي للضااااااااااااااريبااة على جودة التقااارير  −

(، 2016عة النيلين، كلية الدراساااااااات العليا، المالية، )رساااااااالة ماجساااااااتير غير منشاااااااورة، جام
 .91ص

 
 
 

 


