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 .خلصالم                                        

ن عدم أجعة  تترتب عليها مخاطر مختلفة و ن ضعف أداء عملية المراأفي  تمثلت مشكلة الدراسة
ن يكون ألي إأثناء عملية المراجعة، قد يؤدي  اكتشاف هذه المخاطر من قبل المراجع الخارجي

ادية التي تتخذ بناءًا على البيانات المالية تقريره غير صحيح، مما يؤثر في جميع القرارات االقتص
للشركات محل المراجعة، لذلك تتجه هذه  الدراسة لمعرفة مدى اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية 
بجودة المراجعة في الواقع العملي لبيئة الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية وذلك لتقليل مخاطر 

لي التعرف على دور جودة المراجعة الداخلية في الحد من ؟. هدفت الدراسة إالمراجعة الخارجية
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، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استمارة االستبانة لجمع مخاطر المراجعة.
، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات مكاتب المراجعة الخارجيةالبيانات من عينة من 

إحصائية بين التزام المراجعين الداخليين بالموضوعية والحد من هنالك عالقة ذات داللة التالية "
هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة " ."مخاطر المراجعة

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المقدرة المهنية ". الداخلية والحد من مخاطر المراجعة
وجود ". توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : .من مخاطر المراجعة للمراجعين الداخليين والحد

ارتباط طردي بين التزام المراجعين الداخليين بالموضوعية والحد من مخاطر المراجعة بمكاتب 
جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة . وجد ان هنالك ارتباط طردي بين المراجعة الخارجية

وجود ارتباط ، بينت نتائج الدراسة لمراجعة بمكاتب المراجعة الخارجيةالداخلية والحد من مخاطر ا
طردي  بين المقدرة المهنية للمراجعين الداخليين والحد من مخاطر المراجعة بمكاتب المراجعة 

االهتمام  بنشر ميثاق  .  بناء على النتائج التي تم التوصل اليها أوصت الدراسة باآلتي: الخارجية
اجعة الداخلية والتأكيد على أهمية موضوعية المراجعين الداخليين  وزيادة االهتمام أخالقيات المر 

العمل على التطبيق السليم لمعايير المراجعة الدولية . بتشجيع المراجعين على االلتزام بالموضوعية
 .من قبل مكاتب المراجعة للمساهمة في الحد من مخاطر المراجعة

اجعة الداخلية،جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية، جودة المر الكلمات المفتاحية: 
 مخاطر المراجعة. التزام المراجعين الداخليين بالموضوعية، المقدرة المهنية للمراجعين الداخلين،

Abstract. 

The problem of the study was that the poor performance of the audit 
process entails various risks, and that the failure to discover these 

risks by the external auditor during the audit process may lead to his 
report being incorrect, which affects all economic decisions that are 

made based on the financial statements of the companies under 
audit. Therefore, this study aims to find out the extent to which the 
external audit institutions are concerned with the quality of the audit 
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in the practical reality of the environment for the professional 
practice of external audit in order to reduce the risks of external 

auditing. The study aimed to identify the role of internal audit quality 
in reducing audit risks. The study adopted the descriptive analytical 
approach and used a questionnaire to collect data from a sample of 
external audit offices. To achieve the study objectives, the following 

hypotheses were tested: “There is a statistically significant 
relationship between the commitment of internal auditors objectivity 
and reduce audit risk. "There is a statistically significant relationship 
between the quality of the implementation of internal audit tasks and 

responsibilities and the reduction of audit risks." There is a 
statistically significant relationship between the professional ability 
of the internal auditors and the reduction of audit risks.” The study 
reached the following results: There is a direct correlation between 
the internal auditors’ commitment to objectivity and the reduction of 
audit risks in external audit offices. It was found that there is a direct 
correlation between the quality of implementation of audit tasks and 

responsibilities. The results of the study showed that there is a 
direct correlation between the professional ability of the internal 

auditors and the reduction of audit risks in the external audit offices. 
Internal auditors and increased interest in encouraging auditors to 

adhere to objectivity Working on the proper application of 
international auditing standards by audit firms to contribute to 

reducing audit risks. 

Keywords: quality of internal audit, quality of implementation of internal 
audit tasks and responsibilities, commitment of internal auditors to 

objectivity, professional ability of internal auditors, audit risk. 
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 لمحور األول: اإلطار المنهجيا
 تمهيد

على تعتبر المخاطرة التي تتضمنها عملية المراجعة من العوامل المهمة التي يتعين 
المراجع أن يأخذها في االعتبار لتحديد قبول مهمة مراجعة جديدة أو االستمرار في 
مهمة قائمة من عدمه أو عند تخطيط عملية المراجعة بعد قبول أداء مهمة المراجعة 

 وعند تصميم إجراءات تنفيذ عملية المراجعة.
ذات الصلة بالمنشاة  كما تمثل مهنة ووظيفة المراجعة المرآة التي تعكس لكافة األطراف

كالمساهمين ، مجلس اإلدارة، الدائنين ، المستثمرين ، البنوك التجارية والمتخصصة، 
والهيئات الحكومية كمصلحة الضرائب، الهيئات النقابية ، وغيرها من األطراف التي 
تتعامل او تعمل بالمنشاة تعكس لها مدي صحة البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم 

لية المعدة ودرجة مصداقيتها وانها تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز الما
 .المالي الحقيقي والصحيح للمنشاة

 مشكلة الدارسة: 
جعة  تترتب عليها مخاطر ن ضعف أداء عملية المراأتمثلت مشكلة الدراسة في 

عملية  ن عدم اكتشاف هذه المخاطر من قبل المراجع الخارجي أثناءأمختلفة و 
المراجعة، قد يؤدي الي ان يكون تقريره غير صحيح، مما يؤثر في جميع القرارات 
االقتصادية التي تتخذ بناءًا على البيانات المالية للشركات محل المراجعة، لذلك تتجه 

في  بجودة المراجعةهذه  الدراسة لمعرفة مدى اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية 
لممارسة المهنية للمراجعة الخارجية وذلك لتقليل مخاطر المراجعة الواقع العملي لبيئة ا

الخارجية وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور 
 في الحد من مخاطر المراجعة: وتتفرع منه التساؤالت اآلتية: جودة المراجعة الخارجية

زام المراجعين الداخليين بالموضوعية هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين الت .1
 .والحد من مخاطر المراجعة؟
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هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة  .2
 الداخلية والحد من مخاطر المراجعة؟.

هل هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المقدرة المهنية للمراجعين الداخليين  .3
 .المراجعة؟والحد من مخاطر 
 أهداف الدارسة :  

 أهداف الدراسة  : 
 هدفت الدراسة الي تحقيق اآلتي:

بين التزام المراجعين الداخليين بالموضوعية والحد من  التعرف على العالقة  .1
 .مخاطر المراجعة

بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة الداخلية والحد من مخاطر  بيان العالقة .2
 المراجعة

 .المقدرة المهنية للمراجعين الداخليين والحد من مخاطر المراجعة لعالقة بيندراسة ا .3
 فرضيات الدراسة :

 تسعى الدراسة الي اختبار الفرضيات التالية :      
الفرضية األولي: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام المراجعين الداخليين  

 .بالموضوعية والحد من مخاطر المراجعة
ضية الثانية: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات الفر 

 المراجعة الداخلية والحد من مخاطر المراجعة
الفرضية الثالثة: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المقدرة المهنية للمراجعين 

 .الداخليين والحد من مخاطر المراجعة
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 منهجية الدراسة: 
راسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم بوصف وتحليل الدراسة اعتمدت الد

 الميدانية من خالل أسلوب دراسة الحالة. 
 حدود الدراسة:

 .والية الخرطوم -بمكاتب المراجعة الخارجيةالحدود البشرية: العاملين  .1
 م.2022الحدود الزمانية:  .2
 لعاملة بوالية الخرطوم.ا مكاتب المراجعة الخارجيةالحدود المكانية: عينة من  .3

 المحور الثاني: الدراسات السابقة :
مخاطر وأخرى تناولت  جودة المراجعة الداخليةهنالك العديد من الدراسات التي تناولت 

 وسوف يستعرض الباحثان بعض هذه الدراسات على سبيل المثال كما يلى :  المراجعة
 .  Mazza & Tatiana, (2015)دراسة: 

الدراسة في معرفة تأثير وانعكاسات ضوابط المراجعة على عملية جودة تمثلت مشكلة 
المراجعة الداخلية في الشركات االيطالية المدرجة في بورصة ميالنو، هدفت الدراسة 
الى معرفة اثار أوجه القصور فى الضوابط الداخلية على جودة المراجعة الداخلية فى 

ة المراجعة الداخلية ، تكمن اهمية الدراسة الشركات االيطالية من خالل التحقق من جود
في أن نتائجها لها عدة أثار على المنظمات واالكاديميين والمهنيين في البلدان ذات 
البيئة المماثلة اليطاليا وذلك من اجل تفسير سلوك ضوابط المراجعة الداخلية فى 

جع نتائج الشركات المدرجة خارج نطاق البورصات االيطالية ، كما ينبغى ان تش
الدراسة المراجعين الداخليين من معرفة مراحل دورة المراجعة الفعالة، جمعت الدراسة 
البيانات من التقارير السنوية المجمعة للشركات التي تستخدم المعايير الدولية العداد 
التقارير المالية ومن مواقع الشركات على االنترنت وموقع البورصة االيطالية، تمثلت 

المدرجة في بورصة ميالنو ، توصلت  255راسة من الشركات االيطالية ال عينة الد
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الدراسة الى ان معظم المتغيرات المتعلقة بمدخالت المراجعة الداخلية لديها عالقة 
سلبية مع ضوابط المراجعة الداخلية ، وتؤكد النتائج احتمالية اقل الكتشاف ضوابط 

ت التى تتميز بجودة نظام الرقابة الداخلية ، المراجعة الداخلية االكثر حدة في الشركا
واضافت هذه النتائج ادلة على ان استخدام المؤشرات الكمية والنوعية الذي تقترحه 
المعايير لتحديد مستوى االهمية النسبية لمخاطر المراجعة يحسن نوعية المراجعة 

دراسة البلدان الداخلية ، واوصت الدراسة بأن يكون هناك سبيل للبحث المستقبلي في 
 االخرى للقانون العام او القانون المدني للتحقق من متانة نتائج الدراسة .

 .م(2015،) خالد، محمد عليدراسة: 
مشكلة الدراسة في عدم وجود مؤشرات محددة لقياس دور العالقة التعاقدية  تمثلت

ية من خالل لمكاتب المراجعة الخارجية مع العميل في تحقيق فاعلية المراجعة الخارج
تقليل مخاطر المراجعة الخارجية، هدفت الدراسة الى تحديد دور العالقة التعاقدية مع 

والتقرير الشركات عمالء المراجعة في دعم قدرات المراجع الخارجي على اكتشاف  
المخاطر المراجعة الخارجية بهدف تفعيل هذا الدور في بيئة األعمال السودانية، عن 

لى أن هنالك تأثير واضح لطول العالقة التعاقدية بمكاتب المراجعة إ توصلت الدراسة 
 . الخارجية والحد من مخاطر المراجعة الخارجية

 . م(2016،)  شحاتة: دراسة
تمثلت مشكلة الدراسة مطالبة معايير المراجعة الدولية الحديثة المراجعين بإجراء تقييم 

ة وما اذا كان هنالك أثر لقيام منهجي لمستوى مخاطر األعمال في عملية المراجع
المرجع بالتحليل االستراتيجي وتحليل عمليات المنشأة وتقييم األداء وما أثر تطبيق 
منهج مراجعة مخاطر األعمال على تقدير مخاطر المراجعة وجودة عملية المراجعة، 

قدير أثر قيام المراجع بتقييم األداء على تحسين قدرته في ت توضيحهدفت الدراسة إلى  
مخاطر المراجعة توصلت الدراسة إلى أن هنالك تأثير جوهري  لقيام المرتجع بالتحليل 
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االستراتيجي وتحسين قدرته على  تقدير مخاطر المراجعة مقارنة بمنهج مخاطر 
المراجعة التقليدية، كما أن هنالك أثر جوهري لقيام المراجع بالتحليل االستراتيجي وتقييم 

ه على تقدير مخاطر المراجعة مقارنة بمنهج مخاطر المراجعة األداء وتحسين قدرت
التقليدي، أوصت الدراسة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي  المراجعين وتدريبهم على 

 .أحدث المناهج واألساليب الحديثة لمراجعة الحسابات 
 . ,Khan( 2016دارسة: )

الممارسات الجيدة للمراجعة  تمثلت مشكلة الدراسة في قياس األثار المترتبة على  
الداخلية على الممارسات التنظيمية للشركات المتعددة الجنسيات في باكستان وانعكاسها 
على جودة المراجعة الداخلية بالنسبة لهذه الشركات ، هدفت الدراسة الى معرفة العالقة 

ة الجنسيات بين جودة المراجعة الداخلية والحوكمة المؤسسية بالنسبة للشركات المتعدد
في باكستان وتوصلت الدراسة الى حيوية حوكمة الشركات في عملية جودة المراجعة 
الداخلية  ومع ذلك فأن موثوقية المراجعة الداخلية تحدد بشكل رئيسي خصائص ادارة 
حوكمة الشركات ، واوصت الدراسة ان تقوم الحوكمة التنظيمية والمؤسسية في ضوء 

التنفيذيين للمراجعين الداخليين بالحفاظ على تقارير دقيقة وفي لجنة المراجعة والمدراء 
الوقت المناسب وموثوق بها ومستقلة ومن المفترض ان تقوم لجان المراجعة بتطوير 

 االليات الرقابية ووضع السياسات والخطط .
 . م(2018)،  صالح الدين دراسة:

راء مراقبي الحسابات تمثلت مشكلة الدراسة حول ما إذا كان هنالك عالقة بين أ
المتحفظة بشأن عدم من قدرة المنشأة على االستمرار وفشلها وما اذا كانت تؤثر تلك 
اآلراء على قدرة المنشأة على االستمرار وكذلك مدى تأثير األحداث الالحقة لتاريخ 
الميزانية على تقرير مراقب الحسابات وعلى جودة عملية المراجعة  في ضوء استمرارية 
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شأة وما اذا كان هنالك عالقة بين محددات ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات المن
في إطار عالقة بين محددات ترشيد الحكم المهني لمراقب الحسابات في  تقييم  
استمرارية قدرة  المنشأة، هدفت الدراسة إلى بيان إجراءات المراجعة الالزم تنفيذها في 

ف على األبعاد المختلفة لمخاطر المراجعة المتعلقة ظل وجود مراقب الحسابات والتعر 
باالستمرارية، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين االحداث الالحقة لتاريخ اعداد 
الميزانية عند إعداد تقرير مراقب الحسابات وبين صحة ارأئه في التقرير عن استمرارية 

بين محددات ترشيد الحكم  المنشأة ،كما توصلت الدراسة إلى أن هنالك عالقة جوهرية
المهني لمراقب الحسابات وبين التقييم السليم لقدرة المنشأة على االستمرار، أوصت 
الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمراقبي الحسابات وذلك لزيادة كفاءة وفاعلية 
عملية المراجعة وتدعيم خطط اإلدارة لتخفيف من عوارض االستمرارية  كما أوصت 

بعقد دورات تثقيفية للجمهور من مستخدمي القوائم المالية وتقارير المراجعة  الدراسة
 .لتوضيح مسؤوليات مراقب الحسابات 

 . م(2019) أميرهمدراسة 
تمثلت مشكلة الدراسة في أن أغلب ادارات المراجعة الداخلية في الوحدات ال تلتزم 

تضييق فجوة التوقعات في بمدخل المراجعة الداخلية المستمرة األمر الذي ال يدعم 
المراجعة الداخلية ، هدفت الدراسة الى اختبار أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل 

توصلت الدراسة الى أن التزام .المراجعة الداخلية المستمرة على جودة المراجعة الداخلية
ءة واتباع المراجع الداخلي لمدخل المراجعة الداخلية المستمرة يؤدي الى زيادة كفا

وفعالية عملية المراجعة. وأوصت الدراسة بالعمل على رفع منحنى التعلم وتنظيم عدد 
ساعات العمل لفريق المراجعة لكي يتمكن من اإللتزام بمتطلبات المراجعة الداخلية 
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لفريق المراجعة لكي يتمكن من اإللتزام بمتطلبات المراجعة الداخلية المستمرة األمر 
 راجعة الداخلية. الذي يزيد من جودة الم

 المحور الثالث: اإلطار النظري لجودة المراجعة
 أواًل: مفهوم جودة المراجعة الداخلية:

عرف مجمع المحاسبين القانونين االمريكين جودة المراجعة بانها تعنى تطبيق المعايير 
واداب وقواعد السلوك المهنى للمراجعة، ويرى اهل االختصاص فى مجال المراجعة 

خلية أن افضل تعريف لجودة المراجعة الداخلية، هو ذلك التعريف الذى ينظر الدا
للجودة على أنها تتمثل فى إلتزام المراجع الداخلى بمعايير الممارسة المهنية وقواعد 

 .(159ص  ،2017لخضر، اوصيف )السلوك المهنى
طاء ُعرفت جودة المراجعة الداخلية بأنها قدرة المراجع على إكتشاف االخكما 

، رياض  عبد الرؤوف ،)والمخالفات الجوهرية فى التقارير المالية واإلفصاح عنها
    .( 190،،ص2016صالح ،  وأشرم،

كما عرفت علي انها التزام المدقق الداخلي بمعايير التدقيق وقواعد السلوك المهني أثناء 
 ..(167م  ص 2012)زوليف ، انعام ، القيام بمهمة التدقيق

المراجعة في ظل  إحدي الدراسات بأنها مستوى التأكيد الذي توفره عمليةكما عرفتها 
 ،  اإلجراءات التي تم أداؤها والتقديرات التي أجريت

) Kadous, K., ",2000 ,  PP: 327-341(. 
كما ٌعرفت  بأنها إحتمال قيام المراجع بإكتشاف األخطاء المادية والغش المتضمن  

عة وأن يقلل عدم تناسق المعلومات بين اإلدارة والمساهمين للقوائم المالية محل المراج
وهي المفهوم العكسي لمخاطر المراجعة أو هي مكمل لخطر المراجعة ، وهو مايعني 
تخفيض مخاطر المراجعة إلي أدني درجة يمكن قبولها في ضوء معيار بذل العناية 

 (.6م، ص 2018يحي ، ، )أبو طالب المهنية المالئمة
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من خالل االستنتاجات السابقة ان جودة المراجعة الداخلية تعني  انحثيتضح للبا
مجموعة من الطرق و األساليب و اإلجراءات التي يتبعها المراجع الداخلي عند قيامه 
بعملية المراجعة لفحص العمليات بدرجة عالية من الجودة والبد ان يكون المراجع 

جعة وفق القواعد والمعايير المهنية الصادرة من مؤهاًل علميًا وعمليًا للقيام بعملية المرا
 الهيئات المختصة بالمراجعة الداخلية. 
 ثانيًا: أهمية جودة المراجعة الداخلية

وتنبع اهمية جودة المراجعة الداخلية بالنسبة ألصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين 
 : (18-1ص ص ، م2014، ،دوارة، سامى)من خالل اآلتي

ان قيام المراجع بعملية ارة المراجعة بالوفاء بمسؤلياتها وإلتزاماتها:. تساعد إد1
المراجعة بكفاءة وفعالية وجودة عالية، ينعكس عليه بالعديد من النتائج اإليجابية لعل 
من أهمها إخالء المسئولية إتجاه االطراف أصحاب المصلحة بأن المراجعة تمت وفقا 

 ة.للمعايير وقواعد واداب وسلوك المهن
إن إدارة المنشاءة هى المسئولة .  إضفاء الثقة والمصداقية للتقاريرالمالية للمنشاءة:2

عن إعداد التقارير المالية، وبالتالى هى حريصة على أن تكون هذه التقارير ذات ثقة 
 ومصداقية إلبراء ذمتها أمام  الوكالء.

يهتم  راتهم االستثمارية:. تساعد البنوك والدائنون والمقرضون اآلخرون فى إتخاذ قرا3
كٌل من البنوك والدائنون والمقرضون بشكل كبير ان تتميز عملية مراجعة التقارير 
المالية بجودة عالية، حيث يقومون على أساسها ببناء قراراتهم االستثمارية  وارتباطاتهم 

 بالمنشاءة.
نخفض فجوة ت.  تساعد المنظمات المهنية فى الرقابة على تضييق فجوة التوقعات:4

التوقعات فى المراجعة بتطبيق معايير الرقابة على الجودة، وإلتزام المراجعين بالمعايير 
 المهنية المتعارف عليها وقواعد السلوك المهنى.
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للجهات الحكومية مصلحة . تساعد الجهات الحكومية فى تحسين االيرادات العامة:5
عالية، ألن ذلك ينعكس على إيرادات كبيرة فى ان تتم عملية المراجعة بجودة وفعالية 

 الخزينة العامة للدولة.
ن اهمية جودة المراجعة الداخلية أصبحت من األهمية أمماسبق  انيستنتج الباحث 

بمكان بسبب االنهيارات والفضائح ألكبر الشركات العالمية، وأضحت مطلبا عاما 
عة، فهى مهمة لكل لتقليل الفجوة بين أصحاب المصلحة والشركات الخاضعة للمراج

 االطراف ذات العالقة والمستفيدة من خدمات المراجعة الداخلية.
 : مقومات جودة المراجعة الداخلية أوالً 

تعتمد المراجعة الداخلية على مجموعة من المقومات والمتطلبات التى يؤدى توفرها 
ومات فى على مساعدتها فى الوصول ألعلى درجات الجودة والفاعلية وتتمثل هذة المق

 اآلتى:
 . االلتزام بمعايير االداء المهني الالزمة .1

)خليل ، محمد اإللمام بالمعلومات الالزمة لتقدير المخاطر واألزمات المتوقعة .2
 .(  99م  ص 2011

تعاون االدارات التنفيذية مع ادارة المراجعة الداخلية والتي تعتبر المراجعة الداخلي  .3
  .( 25م، ص 2013،  )باعجاجة ، سالممتدخل في  شئونها

)المدلل ، اإللتزام بالمتطلبات المصرفية الحرفية واخالقيات مهنة التدقيق الداخلي  .4
 .(75م، ص 2007يوسف ، 

معلومات عن طبيعة نشاط المنشأة و الصناعة التي تنتمي اليها وخصائصها  .5
 ومستوى المنافسة بها المحلية والعالمية. 
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تضارب المصالح التي تنشأ عن تقديم تقارير مهارات ادارة  والتعامل مع مشكلة  .6
االستشارات التي تتضمن توصيات رفع كفاءة اداء بعض اإلدارات و التغلب علي 

 . (121م ص 2007)العبادي ، مصطفى ، اوجه الضعف التي تعاني منها
مما سبق ان اهم مقومات جودة المراجعة هو استقاللية المراجع وان  انيتضح للباحث
برامج المراجعة وتوثيق انشطة المراجعة مهارات التخطيط وادارة وتنفيذ يتوفر لديه 

 والفحص والتقييم واالستشارات وجمع ادلة  االثبات المناسبة و الكافية لكل حالة إلبداء
 رأي محايد حول عدالة القوائم المالية.

 المحور الرابع: اإلطار النظري لمخاطر المراجعة
 ةأواًل: مفهوم مخاطر المراجع

عن معايير المراجعة  47عرف معهد المحاسبين القانونيين األمريكي في النشرة رقم 
بان مخاطر المراجعة هي تلك المخاطر التي يمكن أن تنتج من فشل  المراجع دون 
علمه في تعديل  الرأي الذي يبديه بالشكل المالئم في القوائم المالية  التى بها اخطاء 

 .( .240، ص م2017، ياسر  ،  سند)جوهرية مقصودة وغير مقصودة
( على 39عرفت بناء على المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين طبقًا إلصدار رقم )

أنها تتمثل في األخطاء الهامة الجوهرية في الدفاتر والسجالت المحاسبية والتي تؤثر 
راقب في القوائم المالية ولم يكتشفها مراقب الحسابات، كما عرفت أنها إصدار م

الحسابات رأيًا غير مناسب بشأن القوائم المالية للمنشاة محل المراجعة التي أعدت من 
بيانات ومعلومات محاسبية تحتوى على أخطاء جوهرية هامة نتيجة لفشل إجراءات 
المراجعة التحليلية أو التفصيلية أو نتيجة لفشل إجراءات الرقابة الداخلية في اكتشاف 

ر في مراقب الحسابات سلبيًا في مكاسبه المادية ومكانته تلك األخطاء مما يؤث
 .. (1319-1318م، ص ص 2017الجمال، سارة ، )األدبية
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( أن يبدي المراجع رأيًا 315يقصد بخطر المراجعة كما جاء في المعيار الدولي رقم )
 غير سليم عندما تتضمن القوائم المالية خطأ جوهريًا، إال أنه يمكن النظر إلى الخطر

من زاويتين مختلفتين، الزاوية األولى: الخطر الناجم عن القبول الخاطئ: بمعنى قبول 
القوائم المالية للعميل عن طريق إعطاء تقرير نظيف علمًا بأن هذه القوائم المالية 
تنطوي على تضليل جوهري، والزاوية الثانية: هي الخطر الناجم عن الرفض الخاطئ 

دحدوح، حسين ، )  ة سليمة ويرفضها المراجع بدون حقعندما تكون القوائم المالي
 . (254م، ص 2009وآخرون، 
مخاطر المراجعة ليست موضوعًا  جديدًا بالنسبة لممارس مهنة المراجعة   انيرى الباحث

ولكنها قديمة قدم ظهور مهنة المراجعة باستخدام المعاينات االحصائية، وهي ترتبط 
معايير العمل الميداني  الذي يتطلب من المراجع   حدبالعمل الميداني، وتندرج تحت ا

 تجميع ادلة اثبات كافية  مالئمة ومقنعة  لتأييد  الرأي الذي يبديه  في القوائم المالية . 
 : ثالثًا: انواع مخاطر المراجعة

،  م2008صالح ،  ،)نصروتحديد حجم وطبيعة اجراءات المراجعة  هي كاالتي
 :(. 260ص
 مة :المخاطر المالز  .أ

يطلق  عليه الخطر  احيانًا الخطر الطبيعى او الخطر الحتمي او الفطري او الخطر 
الموروث، ويعتبر هذا الخطر من االخطار الهامة التى يجب على المراجع اخذها في 

االعتبار  عند التخطيط  لعملية المراجعة، نظرًا الن هذا الخطر عادة يكون مالزمًا  
والمراجعة او لطبيعة الوحدة االقتصادية  وال يمكن   لطبيعة العنصر محل الفحص

، ص م2016،  عبد الرحمن، عبدهللا)اكتشافه بواسطة  الرقابة الداخلية لدى العميل
 .. (252-251ص 
 مخاطر الرقابة :ـ .ب

هي المخاطر التى تنتج عن دراسة المراجع  لفاعلية الرقابة الداخلية للمنشاة لقياس 
شل الرقابة االدارية والمحاسبية  في منع وقوع خطأ  جوهري احتمال  حدوث تحريفات ف
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في رصيد حساب فرعي او فئة من العمليات  تجمع وتساعد فيعدم اظهار القيم 
الصحيحة بالقوائم المالية  فعرفت مخاطر الرقابة على انها  قياس يعكس تقدير 

االخطاء عند المراجع  لمدى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع كشف 
 . (62ص  ،م2014)رزق ، عادل، وقوعها

 مخاطر االكتشاف :ـ .ج
هي المخاطر  الخاصة بان المراجع لن يكشف  التحريف الجوهري  الذي يوجد في 
حساب معين، أي ان مخاطر االكتشاف  تعبر عن المخاطر  المتمثلة في كون ان 

عدم وجود تحريف جوهري  اجراءات المراجعة  قد تؤدي بالمراجع  الى نتيجة مؤادها 
في احد االرصدة  او نوع  معين من المعامالت  في الوقت الذي يكون  فيه هذا 
التحريف موجودًا فعاًل  ويكون جوهريا  اذا اجتمع  مع اخطاء في ارصدة اخرى او نوع 

 .. (150، ص م2016)محمود، محمد الفاتح، اخر من المعامالت
ن ضعف االنظمة الرقابة ن مخاطر الرقابة ناتج مإ اآلتي:ان مما سبق يستنتج الباحث

ن مخاطر االكتشاف ناتجة من الفشل في اجرات إ و عدم وجود انظمة رقابة.أالداخلية 
 و العمليات أتشاف االخطاء في ارصدت الحسابات المراجعة واالدلة المستخدمة في اك

 سابعًا: جودة المراجعة الداخلية  وخفض مخاطر المراجعة:
جودة المراجعة الداخلية مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الرأي الفني تعتبر 

المهني للمراجع والذي يؤدي إلى إشباع حاجات مستخدمي القوائم المالية وذلك في 
حدود العملية االقتصادية لبيئة المراجعة، كما عرفت أيضًا بانها أداء عملية المراجعة 

هنية وقواعد وأداب السلوك المهني الصادرة عن بكفاءة وفعالية وفقًا للمعايير الم
المنظمات المهنية وضوابط رقابة الجودة مع اإلفصاح عنه األخطاء والمخلفات بما 

عيسى، زين ، )  يحقق لألطراف ذات الصلة األهداف المتوقعة من عملية المراجعة
 .. (367م، ص 2016
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ات اكتشاف التحريفات الهامة ن جودة عملية المراجعة تحتم على الفرد مراقب الحسابإ
 والتقرير عنه

وهي الدرجة التي من خاللها (.220-219م، ص ص 2018صقر، يحيى ، )  
يستطيع مراقب الحسابات تطبيق كل من معايير السلوك والمعايير الفنية والمتطلبات 

عبد )الالزمة ألداء مهمامه المهنية األخرى بحيث تتضمن المقاييس الفنية واالخالقية
وكذلك المحافظة على المعرفة والمهارات المهنية  (.92م، ص  2012لغفار، داليا ، ا

صحاب العمل على الخدمة المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حصول العمالء أو أ
الكفؤة، وذلك من خالل تأدية المهام بكل اجتهاد وعناية وفقًا للمعايير الفنية والمهنية 

 ( . 106م، ص 2009جمعة، أحمد ، )  المعمول بها عند تقديم الخدمات المهنية
بين أي الوفاء بالمعايير وقواعد السلوك المهني التي وضعها االتحاد الدولي للمحاس

باعتبار هذه المعايير تمثل مستويات الجودة التي يمكن قبولها في فحص القوائم المالية 
وأداء خدمات المراجعة األخرى أما قواعد السلوك المهني فهي تمثل مستويات الجودة 

  فيما يتعلق بالسلوك المهني للمراجع القانوني

)Konrath Larry, , 1989, P. 111. ) 
وظيفة المراجعة الداخلية هيئة مؤهله من الموظفين تعمل علي  لذلك البد أن تؤدي

الفحص اإلنتقادي المنظم و التقييم المستمر للخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل 
الرقابة الداخلية وأداء اإلدارات واألقسام المختلفة بهدف التحقق من مدى اإللتزام بهذه 

)الحسبان  فاءتها وأداء اإلدارات واألقسام.السياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة ومدى ك
 (5م، ص2008، عبدهللا 

والبد ان تكون هذه العملية منتظمة ومستمرة ومستقلة داخل الوحدة االقتصادية وأن تهتم 
بفحص وتقييم األداء المحاسبي والمالي للتحقق من الدقة والسالمة والكفاءة بغرض 

م، 2015)عبدهللا، أبوبكر  ،  هدافها.خدمة اإلدارة في عملية الرقابة وتحقيق أ 
  . (.12ص
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 تقديره مع الرقابة لمخاطرلمخاطر المراجعة بداًء من تقديره  المراجع تقدير ويؤثر
 بها القيام يتم التى الجوهرية االجراءات ومدى التوقيت طبيعة على المالزمة للمخاطر

 . مقبول منخفض مستوى  الى المراجعة مخاطر تقليل وبالتالى االكتشاف مخاطر لتقليل
 رقم الدولية المراجعة معايير لجنه عن الصادر" 2"  رقم الدولى المراجعة معيار ويعبر

 التقديرية المستويات دراسة المراجع على(  الداخلية والرقابة المخاطر تقدير" ) 400"
 االجراءات ومدى وتوقيت طبيعة تحديد لغرض الرقابة ومخاطر المالزمة للمخاطر

 .مقبول ادنى مستوى  الى المراجعة مخاطر وتحقيق المطلوبة هريةالجو 
 : الصدد هذا فى االتى مراعاة المراجع على ان بالذكر الجدير

 طبيعة االجراءات الجوهرية . .أ
 من بدالً  الفترة نهاية فى باالجراءات القيام مثالً  ، الجوهرية االجراءات توقيت .ب

 . مبكر موعد فى اجراءها
 " . اكبر بحجم عينة استعمال"  لجوهريةا االجراءات مدى .ج

 الرقابة ومخاطر المالزمة أو الضمنية المخاطر عكس على فإنه ذلك وعلى
 اإلكتشاف عدم مخاطر فإن ، المراجع ينشيئها أو فيها يتحكم ال اللتين الداخلية

 الكافية اإلثبات أدلة تجميع عن مسئوالً  يكون  حيث ، فيها التحكم للمراجع يمكن
 المخاطر هذه في والتحكم إدارة على قادراً  جعلهت التى

 يذكر المخاطر هذه في للوقوع بالمراجع تؤدي التى األساليب عن البحث مجال وفي   
 مرحلة في سواء فعالة غير مراجعة إجراءات بتطبيق ترتبط األسباب هذه أن البعض

 . تنفيذها مرحلة في أو المراجعة لعملية التخطيط
أن جودة المراجعة الداخلية من األمور المهمة التي تسهم في خفض  انيستخلص الباحث

مخاطر المراجعة الخارجية، ومن المعروف أن المراجعة الخارجية قد تحولت في 
اختبارية تعتمد على العينات،  العصر الحديث من مراجعة تفصيلية كاملة إلى مراجعة
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، وذلك سعيًا لتخفيض تكلفة وذلك بسبب كبر حجم المشروعات وتعدد عملياتها وتعقدها
المراجعة لكل ذلك أصبح المراجع الخارجي يعتمد على المراجع الداخلية لتجنب تكرار 

 الجهود ألداء نفس العمل.
 إن وجود إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية يحقق مجموعة من المنافع والفوائد أهمها:

المستمرة من قبل المراجع تجنب التكاليف المرتفعة التي تتطلبها عملية المراجعة  .أ
 الخارجي.

 التأكد دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية، باإلضافة إلى تقيد الوحدات. .ب
التأكد من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية، باإلضافة إلى تقيد الوحدات  .ج

 كفاءة.المحاسبية المختلفة بالتعليمات المحددة إلعداد هذه التقارير بكل دقة و 
 المحور الخامس: الدراسة الميدانية:

 إجراءات الدراسة الميدانية  أواًل:
إجراءات الدراسة الميدانية التي اشتملت علي التخطيط للدراسة موضحا  انيتناول الباحث

اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تصميم استبانة الدراسة الميدانية وواصفا لمجتمع 
اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة وتقييم أدوات  وعينة الدراسة واألساليب

 القياس وذلك على النحو التالي:
 ثانيا: وصف مجتمع وعينة الدراسة :

 :مجتمع الدراسة .1
مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم، وتم استهداف كل من يتكون مجتمع الدراسة 

ين تحت التدريب ومدراء مكاتب من المراجع الرئيسي ومساعد المراجع والمراجع
 المراجعة ومالك او شريك مكتب مراجعة.
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 عينة الدراسة وخصائصها : .2
وتمَّ اختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة الطبقية العشوائية، حيث تم توزيع عدد 

( إستبانة على أن يشمل التوزيع جميع المستويات الموضحة في مجتمع البحث 200)
 ( إستبانة سليمة تم استخدامها في التحليل بيانها كاآلتي:174وتم استرجاع )

 (1جدول)
 االستبيانات الموزعة والمعادة

ــــان ــــ  النسبة العدد البيـــ
 %87 174 استبيانات تم إعادتها بعد تعبئتها كاملة

 %13 26 استبيانات لم يتم إعادتها
 - - استبيانات غير مكتملة )ناقصة(

 %100 200 ات الموزعةإجمالي االستبيان
 م .2022، الدراسة الميدانية،  انالمصدر: إعداد الباحث                   

من االستبيانات الموزعة  وهذا  %87من الجدول أعاله يتضح أن معدل االستجابة بلغ 
 المعدل جيد جدًا.

 تحليل البيانات الشخصية:ثانيًا:
ي، التخصص العلمي، المؤهل المهني، اشتملت على الخصائص التالية )المؤهل العلم

المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة( وفيما يلي التوزيع التكراري إلجابات الوحدات 
 المبحوثة والذي يعكس الخصائص األولية لعينة الدراسة:
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  (2الجدول)
 تحليل البيانات الشخصية

 النسبة التكرار الفئة 

 التخصص العلمي

 48.9% 85 محاسبة 
 %16.7 29 الية ومصرفيةدراسات م

 %6.3 11 نظم معلومات محاسبية 
 %5.7 10 إدارة األعمال 

 %12.1 21 اقتصاد
 %10.3 18 أخرى 

 المؤهل العلمي

 54% 94 بكالوريوس
 %7.5 13 دبلوم عالي

 %27.6 48 ماجستير
 %9.8 17 دكتوراة 
 %1.1 2 أخرى 

 المؤهل المهني

 %1.1 2 ن البريطانيةزمالة المحاسبين القانونيي
 %0.6 1 زمالة المحاسبين القانونيين األمريكية

 %0.6 1 زمالة المحاسبين القانونيين العربية
 36.2% 63 زمالة المحاسبين القانونيين السودانية

 %46 80 زمالة أخرى 
 %15.5  27 ال توجد زمالة

 المسمى الوظيفي

 %24.8 43 مساعد مراجع
 %34.5 60 مراجع رئيسي

 %20.1 35 مراجع تحت التدريب 
 %5.7 10 مدير مكتب مراجعة

 %11.5 20 مالك أو شريك مكتب مراجعة
 %3.4 6 أخرى 

 سنوات الخبرة

 %13.2 23 سنوات فأقل 5
 19.5% 34 سنة 6-10

 20.7% 36 سنة 11-15
 24.1% 42 سنة 16-20
 22.4% 39 سنة فأكثر 21
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 م2022حثان، باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، المصدر: اعداد البا
اإلحصاءات الوصفية )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لعبارات ثالثًا: 

 الفرضيات:
الفرضية األولي: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام المراجعين الداخليين 

 .بالموضوعية والحد من مخاطر المراجعة

 (3جدول)
 صاءات الوصفية لعبارات الفرضية األولياإلح

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

يتم وضع إجراءات لإلفصاح والتعامل مع أي حاالت يتم فيها التأثير على موضوعية  .1
 .المراجعين الداخليين

 مرتفعة جدا 58. 4.5

 مرتفعة جدا 63. 4.3 د على أهمية موضوعية المراجعين الداخليينيتم نشر ميثاق أخالقيات المراجعة الداخلية والتأكي .2
إتباع أسلوب التناوب بين المراجعين عند تنفيذ مهام المراجعة المتكررة يحد من مخاطر  .3

 المراجعة
 مرتفعة جدا 63. 4.1

 فعة جدامرت 65. 4.2 التأكد من الضغوط  التي تؤثر على األداء المهني للمراجع يحد من مخاطر المراجعة .4
مناقشة المخاطر التي قد تؤثر على موضوعية المراجعين الداخليين خالل مرحلة التخطيط  يتم .5

 .لمهمة المراجعة
 مرتفعة جدا 76. 4

يتم اعتماد طرق تحديد واختيار العينات بحيث يتم مراجعة العينات التي تم اختيارها من قبل  .6
 مدراء المراجعة

 مرتفعة جدا 63. 4.4

 مرتفعة جدا 64. 4.4 .ب مستمر وتوعية في مجال موضوعية المراجعين الداخليينهنالك تدري .7
 م 2022المصدر : إعداد الباحث ، الدراسة الميدانية ،              

 ما يلي: (3)يتضح من الجدول رقم 
( بانحراف 4.5بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) .1

مة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على ( وهذه القي58.معياري)
 العبارة األولي.
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( بانحراف 4.3بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون بشدة على 63.معياري)

 العبارة الثانية.
( بانحراف 4.1اسة للعبارة الثالثة )بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدر  .3

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 63.معياري)
 الثالثة.

( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 65.معياري)

 لعبارة الرابعة.ا
( بانحراف 4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ) .5

( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 76.معياري)
 الخامسة.

( بانحراف 4.4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
ة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على ( وهذه القيم63.معياري)

 العبارة السادسة.
( بانحراف 4.4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) .7

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 64.معياري)
 العبارة السابعة.
لة إحصائية بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات هنالك عالقة ذات دال  الفرضية الثانية:

 المراجعة الداخلية والحد من مخاطر المراجعة
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 (4جدول)
 الفرضية الثانيةاإلحصاءات الوصفية لعبارات 

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

التزام المراجعين الداخليين بجودة تنفيذ العمل  الميداني يساهم في  .1
 حد من مخاطر المراجعةال

 مرتفعة جدا 61. 4.3

يتم التأكد من تنفيذ مهام المراجعة الداخلية بما يتفق مع معايير  .2
 المراجعة الداخلية

 مرتفعة 90. 3.8

تطبيق برامج جودة المراجعة الداخلية يساهم في الحد من مخاطر  .3
 المراجعة 

 مرتفعة جدا 67. 4.2

مراجعة الداخلية يساهم في الحد عمل لجان المراجعة بتقييم عمل ال .4
 من مخاطر المراجعة

 مرتفعة جدا 58. 4.2

يقدم مكتبكم االستشارات في ضوء االستراتيجية العامة للمنشأة  .5
 محل المراجعة.

 مرتفعة جدا 69. 4.2

يتم اتباع الوسائل واإلجراءات لضمان تنفيذ عملية المراجعة بدرجة  .6
 عالية من الجودة.

 امرتفعة جد 60. 4.3

يتم التأكد من جودة العمل الرقابي وفقا للمعايير واإلجراءات  .7
 الرقابية.

 مرتفعة جدا 80. 4

 م 2022، الدراسة الميدانية ،  انالمصدر : إعداد الباحث                

 ما يلي: (4)يتضح من الجدول رقم 
 ( بانحراف4.3بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولي ) .1

( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على 61.معياري)
 العبارة األولي.

( بانحراف 3.8بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية ) .2
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 90.معياري)
 الثانية.
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( بانحراف 4.2ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) بلغت قيمة المتوسط  .3
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 67.معياري)

 العبارة الثالثة.
( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4

ينة موافقون بشدة على ( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد الع58.معياري)
 العبارة الرابعة.

( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ) .5
( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على 69.معياري)

 العبارة الخامسة.
انحراف ( ب4.3بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 60.معياري)
 العبارة السادسة.

( بانحراف 4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة ) .7
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 80.معياري)
 السابعة.
ثة: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين المقدرة المهنية للمراجعين الفرضية الثال

 .الداخليين والحد من مخاطر المراجعة
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 (5جدول)
 اإلحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الثالثة

 الوسط الحسابي العبارات
االنحراف 
 درجة الموافقة المعياري 

 تفعة جدامر  73. 4 يوجد مراجعون داخليون لديهم خبرات كافية. .1

 مرتفعة جدا 66. 4.2 بالمكتب.تتوفر تقنيات مراجعة داخلية حديثة  .2

 مرتفعة جدا 72. 4.1 يوجد برنامج مستمر لتدريب وتطوير المراجعين الداخليين. .3

 مرتفعة جدا 67. 4.2 المراجعون الداخليون ملمون بمعايير المراجعة الداخلية المستخدمة. .4

بمهارات االتصال الفعال والسلوك  يوجد مراجعون داخليون يتمتعون  .5
 مرتفعة جدا 71. 4.2 االيجابي.

 مرتفعة جدا 71. 4.3 يعمل مكتبكم على إقامة مؤتمرات للمراجعة الداخلية .6

 مرتفعة جدا 61. 4.1 لدى المراجعون االلمام الكافي بنوع الصناعات التي ينتمي اليها العميل .7

 م 2022الدراسة الميدانية ، ،  انالمصدر : إعداد الباحث             

 ما يلي: (5)يتضح من الجدول رقم 
( بانحراف 4بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى ) .1

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 73.معياري)
 األولي.

( بانحراف 4.2ية )بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثان .2
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة  موافقون بشدة على 66.معياري)

 العبارة الثانية.
( بانحراف 4.1بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة ) .3

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 72.معياري)
 الثالثة.
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( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) .4
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 67.معياري)

 العبارة الرابعة.
( بانحراف 4.2بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة ) .5

أن معظم أفراد العينة موافقون بشدة على  ( وهذه القيمة تدل على71.معياري)
 العبارة الخامسة.

( بانحراف 4.3بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة ) .6
( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون بشدة على 71.معياري)

 العبارة السادسة.
( بانحراف 4.1رة السابعة )بلغت قيمة المتوسط  ألفراد عينة الدراسة للعبا .7

( وهذه القيمة تدل على أن معظم إفراد العينة موافقون على العبارة 61.معياري)
 السابعة.
 الخاتمــــــة:

 أواًل: النتائج:
بعد عرض اإلطار النظري وإجراء الدراسة الميدانية توصل الباحث إلي النتائج 

 اآلتية:
 أ/ النتائج من الجانب النظري:

لمراجعة  الداخلية من أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة تعد جودة ا .1
والمراجعة، ويعد البحث عن سبل واليات لمحاولة تحقيقها والوصول الى درجة 

 عالية من الجودة من أهم مطالب المهنيين والمجتمع المالی ككل.
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ان من أهم األسباب التي دعت الي  جودة المراجعة الداخلية هو توفير أعلى  .2
مستوى ممكن الحتمالية اكتشاف المراجع المخالفات التي قد توجد بالقوائم المالية 

 والتقرير عنها. 
ان  مخاطر المراجعة تتمثل في عدم تعبير المراجع عن تحفظه بخصوص   .3

 اوضاع مالية تشتمل  على مخالفات او اخطاء مهمة.
في المراجع  لذلك ان وجود مخاطر للمراجعة من شانها ان توثر على ثقة العميل   .4

فان قبول المراجع لمستوى معين من هذه المخاطر من شانه ان يقلل منها ويزيد 
 من درجة قبوله للراي الذى يبديه عن القوائم المالية.

أن جودة المراجعة الداخلية من األمور المهمة التي تسهم في خفض مخاطر  .5
دة في التقارير المالية، المراجعة وذلك من خالل التأكد من دقة المعلومات الوار 

باإلضافة إلى تقيد الوحدات المحاسبية المختلفة بالتعليمات المحددة إلعداد هذه 
 التقارير بكل دقة وكفاءة.

 ب/ النتائج من الجانب الميداني:
أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط طردي بين التزام المراجعين الداخليين  .6

 ة بمكاتب المراجعة الخارجيةبالموضوعية والحد من مخاطر المراجع
أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين جودة تنفيذ مهام ومسؤوليات المراجعة  .7

 الداخلية والحد من مخاطر المراجعة بمكاتب المراجعة الخارجية
بينت نتائج الدراسة وجود ارتباط طردي  بين المقدرة المهنية للمراجعين الداخليين  .8

 ة بمكاتب المراجعة الخارجيةوالحد من مخاطر المراجع
أظهرت نتائج الدراسة ان مكاتب المراجعة تهتم بوضع إجراءات لإلفصاح والتعامل  .9

 .مع أي حاالت يتم فيها التأثير على موضوعية المراجعين الداخليين
إن إتباع أسلوب التناوب بين المراجعين عند تنفيذ مهام المراجعة المتكررة يحد  .10

 من مخاطر المراجعة
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ام لجان المراجعة بتقييم عمل المراجعة الداخلية يساهم في الحد من مخاطر قي .11
 المراجعة

 ثانيًا: التوصيات
 على  ضوء النتائج التي تم التوصل اليها يوصي الباحث باآلتي:

السعي الجاد الي تفعيل عناصر جودة  المراجعة الداخلية لما لهما من دور فعال  .1
 في تخفيض مخاطر المراجعة. 

مناقشة المخاطر التي قد تؤثر على موضوعية المراجعين الداخليين ة االهتمام بزياد .2
 .خالل مرحلة التخطيط لمهمة المراجعة

االهتمام  بنشر ميثاق أخالقيات المراجعة الداخلية والتأكيد على أهمية موضوعية  .3
 عيةالمراجعين الداخليين  وزيادة االهتمام بتشجيع المراجعين على االلتزام بالموضو 

اعتماد طرق تحديد واختيار العينات بحيث يتم مراجعة العينات التي تم اختيارها من  .4
 قبل مدراء المراجعة

 ان يتمتع المراجعون الداخليون بمهارات االتصال الفعال والسلوك االيجابي. .5
العمل على التطبيق السليم لمعايير المراجعة الدولية من قبل مكاتب المراجعة  .6

 حد من مخاطر المراجعةللمساهمة في ال
توفير مراجعين متخصصين في النظم اإللكترونية والبرامج المحاسبية لتوفير  .7

 إجراءات التحقق السليم بشكل يحد من مخاطر المراجعة
زيادة االهتمام بتطوير الموارد البشرية بمكتب المراجعة من خالل زيادة استخدام  .8

 التكنولوجيا لتطوير مهارات المراجعين
جهات المنظمة لمهنة المراجعة العمل على  تحفيز العاملين بمكاتب على ال .9

  .المراجعة للمساهمة في نزاهة المراجع الخارجي في أداء واجباته ومسؤولياته
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 ثالثًا: الدراسات ببحوث مستقبلية: 
اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات ودورها في الحد من مخاطر المراجعة وتقييم قدرة  .1

 االستمرارية.المنشاة على 
االتجاهات المعاصرة للمراجعة الخارجية ودورها  في جودة مهنة المراجعة ودعم  .2

 استقاللية المراجعين.
 
 المراجع:

 Mazza & Tatiana  ، Tatiana Azzal. Mazza Stefano,     (2015 

).. Effects of Internal Audit Quality on the Severity and 

Persistence of Controls Deficiencies )، International Journal of 

Auditing ،Vol.19No3  

 العالقة التعاقدية ،   م( 2015، ) ، حسن عبدهللا خالد محمد علي صالح حامد

الخرطوم : بمكتب المراجعة الخارجية وأثرها في الحد من مخاطر المراجعة ،

  1كلية النيل األبيض ، مجلة النيل األبيض ، العدد

 أستخدام لجنة مراجعة مخاطر األعمال ،  م ( 2016،)  رس شحاتهفراس محمد فا

جامعة عين شمس ، كلية  : ، القاهرةفي تطوير نموذج تقدير مخاطر المراجعة

 التجارة ، رسالة دكتوارة في المحاسبة ، غير منشورة 

 Khan، Ajab Khan. (2016). Relationship of Internal Audit 

Quality and Corporate Governance Measures of 

Multinationals،(MNCs) of Pakistan،sarhad Journal of 

Management Sciences،Vol2,No 1,  

 إطار مقترح لتقدير مخاطر المراجعة في ،  م ( 2018،) سارة طارق صالح الدين

، القاهرة : جامعة عين شمس ، كلية  المنشأة استمراريةضوء التقارير عن 

 .رسالة ماجستير في المحاسبة ، غير منشورة  الدراسات العليا ،

  تقييم أثر التزام المراجع الداخلي بمدخل ، (م2019)،اميرهم ، جيهان عادل
جامعة بورسعيد، كلية بورسعيد: ، المراجعة المستمرة على جودة المراجعة الداخلية

 .غير منشورة التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة
  طبيعة العالقة بين جودة التـدقيق الـداخلى وحوكمـة (، 2017)  ،لخضر، اوصييف

، طبيعــة العمــل 2100الشــركات، إداة المخــاطر والرقابــة الداخليــة فــى  ــل المعيــار
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 جامعة محمد ابوضياف، مجلية العليوم االقتصيادية والتسيير والعليوم التجاريية،:المسيلة
 .17العدد

 ، ف جـودة المراجعـة تـاثير اخـتال،  (2016(، صالح  ، وأشرم،رياض  عبد الرؤوف
جامعية حليب ،مجلية بحيوث  :،حليب على عدم تماثل المعلومات فى االسواق الماليـة

 . 10جامعة حلب، العدد
 اثــر  تيبيــق الحاكميــة المؤسســية فــي  ،م ( 2012، )زولييف ، انعييام محسين حسيين

،  القياهرة : جامعية بورسيعيد ، كليية التجيارة ، مجلية البحيوث  جودة التدقيق الـداخلي
 . 2، العدد  13لية و التجارية ، المجلد الما

 Kadous, K,)2000 (., "The Effects of Audit Quality and 
Consequence Severity on Juror Evaluation of Auditor 
Responsibility for Plaintiff Losses", The Accounting Review, 
Vol. 75, No. 3. 

  ، اإلسناد الخاارجي لوااا ا المراجعاة ع اي أثر م( ، 2018)أبو طالب يحي محمد

 . 585، القاهرة : نادي التجارة ، مجلة المال والتجارة  ، العدد  جودة المراجعة

 ــــان ، (م2014 )،دوارة، سييييامى ــــام  أم ــــى ه ــــة عل ــــة الخارجي ــــر جــــودة المراجع أث
ــة المســتثمر فــى  ــل تيبيــق اســاليب المحاســبة اإلبداعيــة،  :، حلييبدراســة ميداني

 .ية االقتصاد، رسالة ماجستير فى المحاسبة غير منشورةجامعة حلب، كل
  تيــوير دور المراجعــة الداخليــة كنشــا   ،م (2011،  ) إبييراميمخلييل ، محمييد احمييد

مضـي  للييمــة للحــد مــن أثــار المخــاطر واألزمــات الماليــة علــي منظمــات االعمــال 
الدراسيات و ،القياهرة : جامعية بنهيا، كليية التجيارة ، مجلية  في ضوء حوكمة الشركات
 . 2، العدد  2البحوث التجارية ، المجلد 

 ــــة  م( ، 2013،) باعجاجيييية ، سييييالم سييييعيد ــــة قيم ــــة الداخلي ــــدا اضــــافة المراجع م
،  القيياهرة: ، جامعية حليوان ، كلييية التجيارة وادارة االعمييال ، المجلية العلمييية  للمنشـةة

 . 1، الجزء 3للبحوث و الدراسات  التجارية ، العدد 
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  دور و يفـة التـدقيق الـداخلي فـي ضـبط  ،م(2007،) سيف سيعيد يوسيفالميدلل ، يو
، غييييييزة :  الجامعييييية االسيييييالمية ، كلييييييية التجيييييارة ، رسييييييالة  االداء المـــــالي و االداري 

 .ماجستير في المحاسبة و التمويل غير منشورة 
 دور المراجـع الــداخلي فـي اضـافة الييمــة  ،م(2007،)  العبيادي ، مصيطفى حسيين

ـــق حو  ـــل تيبي ـــة الشـــركاتوتفعي ، القييياهرة : جامعييية بنهيييا ، كليييية التجيييارة ، مجلييية كم
 . 1، العدد 1الدراسات و البحوث التجارية ، المجلد 

 الخبرة المهنية للمراجع الخارجي في ، ( م2017،)محمد، ياسر  تاج السر سند
،الخرطوم : جامعة النيلين ، كلية  تقويم بعض العوامل المرتبية بمخاطر المراجعة

  . 27، العدد  7، مجلة الدراسات العليا ،المجلد  التجارة

 تةثير مخاطر المراجعة على م(، 2017،)الجمال، سارة طارق صالح الدين محمد
القاهرة: جامعة عين شمس،  تقرير مراقب الحسابات في ضور استمرارية المنشةة،

 . 4كلية التجارة، مجلة علمية، العدد 

 مراجعة الحسابات م(، 2009)وسف ، دحدوح، حسين أحمد ، القاضي، حسين ي
 .، عمان: دار الثقافةالمتقدمة لإلطار النظري واإلجراءات العملية

 بنغازي : دار الكتب  نظرية المراجعة، ( م2008،)صالح محمد   ،نصر ،
  .الوطنية

  الدور الحوكمي   (،م2016) احمد ، حسن، عبد الرحمن ، الرحمن، عبدهللاعبد
، الخرطوم : جامعة النيلين ،  كتشاف مخاطر المراجعةللمراجع  الخارجي في ا

كلية  التجارة ، دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن كلية التجارة ، العدد 
2. 
 القاهرة  العملية  الحديثة للمؤسسات المالية اإلدارة ،( م2014،) رزق ، عادل  ،

 : دار طيبة للنشر والتوزيع 
 عمان : دار المراجعة التدقيق الشرعي ، ( م2016،) محمود ، محمد الفاتح ،

 .الجنان للنشر والتوزيع 
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 مخاطر مهنة المراجعة على جودة المراجعة   م(،2016)زين، عيسى، زين يونس
، الجزائر: دراسة تحليلية ألداء عينة من المراجعين الخارجيين في الجزائر –

 .11دد جامعة الشهيد حمه الخضر الوادي، مجلة رؤي االقتصادية، الع

  ،مفهوم وإطار جودة المراجعة من منظور م(،2018)صقر، يحيى على أحمد
  .، القاهرة: جامعة عين شمس ، كلية التجارة، مجلة الفكر المحاسبيتحليلي

 قياس وتفسير أثر دليل أداب ، م(2012،) عبد الغفار، داليا فتحي حامد
القاهرة: جامعة  ،وسلوكيات المهنة على جودة الحكم المهني لمراقب الحسابات

 .عين شمس ، كلية التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة غير منشورة

  ،تيور معايير التدقيق والتةكيد الدولية وقواعد م(، 2009) جمعة، أحمد حلمي
 .)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيعأخالقيات العمل، 

 Konrath Larry, )1989), Auditing Conpcept and Application 

A Risk Analysis Approach, (New York: West Publishing St, 
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