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       :مستخلص ال

مرت بها المصارف نتيجة لغياب اداء  التالعبات التىتتمثل مشكلة البحث فى       

، ويهدف هذا المراجعين الداخليين وما ترتب عليه من ضعف في االجراءات الرقابية

،  واقع المراجعة الداخلية فى المصارف السودانية  على الضوء إلقاءالبحث الى 

واستخدم الباحث المنهج االستنباطى عند اختيار مشكلة البحث ووضع الفروض 

للبحث والمنهج التاريخى باالضافة الى التحليل االحصائى الذى تم االعتماد  العلمية

عليه فى الدراسة الميدانية ، يتمثل مجتمع عينة الدراسة فى مجموعة من المحاسبين 

أن والمراجعين باالضافة الى االكاديميين ، ومن ابرز النتائج التى توصل اليها الباحث 

بالفحص الكامل والمنظم للقوائم المالية والسجالت المراجعة المستمرة  تقوم 

إهتمام المؤسسات بادارة المراجعة بضرورة ويوصى الباحث  المحاسبية بصفة دورية

 الداخلية من خالل التدريب الكافى علميآ وعمليآ وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر.

 صارف السودانية.المراجعة المستمرة  ، المراجعة الداخلية ، الم :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The research problem is represented in the manipulations 

experienced by banks as a result of the absence performance of 

internal auditors and the consequent weakness in the control 

procedures. This research aims to shed light on the reality of 

internal audit in Sudanese banks. The researcher used the 
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deductive method when selecting the research problem and 

setting the scientific hypotheses for the research and the 

historical method.The study used the historical method in 

addition to the statistical analysis that was adopted in the field 

study. The study sample consists of a group of accountants and 

auditors as well as academic personnel. One of the most 

prominent findings of the researcher is that the continuous 

review performs full and regular examination of the financial 

statements and accounting records periodically. The researcher 

recommends the need for institutions to pay attention to the 

management of internal audit through adequate training 

scientifically and practically and develop their skills 

continuously. 

Key Words: continuous auditing   , internal auditing  , Sudanese 

banks. 

 :المقدمة 

حيث تساعد في  تلعب وظيفة المراجعة المستمرة دورا هامآ فى نجاح المنشأت         

فحص النشاطات المالية وتقييمها ، االدارية ، والتشغيلية وتزويد أفراد االدارة على 

كل المستويات بالمعلومات الالزمة للمساعدة في تحقيق الضبط والحماية لالصول 

ان األساس الذي تعتمد عليه خدمات المراجعة  .والعمليات التي تقع تحت مسؤليتهم

ن الذي توفره لسالمة العمليات وذلك عن طريق التدقيق المستمرة هو الضما

والمراجعة الهادفة الى تقييم فعالية إدارة المخاطر والضوابط باإلضافة الى سالمة 

فقد تم وضع هذه المعايير لتطوير أعمال المنشأت ،   وجودة التنظيم االداري والداخلي

التي تعتمدها قدرة متفردة وهي ذات طبيعة عملية وليست نظرية حيث أثبتت المنشأت 

على تطوير أعمالها المستمرة ونجاحها في تحقيق أهدافها التي تعتمد بشكل او بآخر 

 . على المراجعة الداخلية

 :مشكلة البحث

هنالك الكثير من التالعبات التى مرت بها المصارف السودانية وما ترتب عليها  

ام بالمراجعة المستمرة وجهود من ضعف في االجراءات الرقابية فقد تزايد االهتم

وجود انظمة المراجعة الداخلية بما يعزز فاعلية االداء للمصارف السودانية ، وكذلك 

المراجعة التقليدية التى التتوافق مع التطور السريع للتكنولوجيا مما يجعل معلوماتها 

ع االخطاء في منع وقووعدم المتابعة المستمرة لفاعلية الضوابط الرقابية غير دقيقة، 
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والغش وكذلك منع المخاطر والتهديدات الخارجية للنظام المحاسبي لذا يمكن تلخيص 

 مشكلة البحث دور المراجعة المستمرة فى تقييم اداء المراجعين الداخليين

 أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من أهمية الدور الذي تقوم به وحدات المراجعة المستمرةً    

لضمان األداء المالي الصحيح في المصارف السيما في ظل كبر حجمها وتعدد 

كما  .أساليبها و من عناصر نظام المراجعة  يستوجب الحاجة الى مراجعة مستمرة 

ع في تطبيق مفهوم المراجعة الداخلية تأتي اهمية البحث في التأكيد على اهمية التوس

في البيئة االقتصادية السودانية واالستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية 

وتطوير مهنة التدقيق وبالتالي تحقيق فاعلية االداء . وبالنظر الى أهمية المراجعة 

ة فى المستمرة في المنظومة الرقابية، يستدعي هذا دراسة دور المراجعة المستمر

تقييم اداء المراجعين الداخليين ) دراسة استطالعية على عينة من المصارف 

 السودانية 

 اهداف البحث: 

 تتمثل اهداف البحث فى االتى:

.تهدف المراجعة المستمرة الى مساعدة االدارة وترشيد قراراتها بإعطاء تأكيدات 1

 مستقلة وموضوعية.

المراجعة المستقلة وتقييم فعالية العمليات  . زيادة وتحسين قيمة العمليات من خالل2

 والضبط وتزويد االدارة بالتحليل الموضوعي واالقتراحات البناءة

 . معرفة واقع المراجعة الداخلية فى المصارف السودانية.3

. بيان الفروق ذات الداللة االحصائية فى أراء المبحوثين حول محاولة الدراسة وفقآ 4

 لمتغيراتهم الشخصية.

 رضية البحث:ف

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة المستمرة وتقييم اداء المراجعين 

 الداخليين.

 منهج البحث: 

تحقيق هدف البحث اعتمد المنهج االستقرائي الثبات مدى وصحة فرضية البحث ل  

بالرجوع الى الكتب والمجالت العلمية العربية واألجنبية التي يتضمنها الفكر 

فادة منها في معالجة مشكلة اسبي والمتعلقة بموضوع البحث ، وكيفية االستالمح

، والمنهج التاريخى للدراسات السابقة التى تتعلق بموضوع البحث كما اعتمد البحث

منهج التحليل الوصفي السلوب دراسة الحالة لمعرفة االسس والقواعد المطبقة فى 

 المصارف السودانية.
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 الدراسات السابقة:

سوف يتناول الباحث الدراسات السابقة التى تتعلق بالدور التكاملى للمراجعة المستمرة 

 مع فاعلية جهود المراجعة الداخلية وهى:

 م2006دراسة شادى 

تمثلت مشكلة الدراسة فى تحسين المراجعة المستمرة لجودة المعلومات              

مستمرة مع المخاطر والتحديات التى يتوقف على الكيفية التى تتعامل بها المراجعة ال

تواجهها فى ظل بيئة تكنولوجيا المعلومات ، هدفت هذه الدراسة الى تحديد اجراءات 

ومسئوليات المراجعة المستمرة فى التعامل مع النظم المحاسبية المنتجة للمعلومات ، 

دة وتشير نتائج هذه الدراسة الى وجود تأثير جوهرى للمراجعة المستمرة على جو

 المعلومات وفقآ لخصائص المالئمة وامكانية االعتماد على المعلومات.

يرى الباحث ان هذه الدراسة ركزت على تحسين المراجعة المستمرة لجودة 

المعلومات ولم تتناول دور المراجعة المستمرة فى تقييم المراجعين الداخليين كما 

 تناولتة الدراسة الحالية.

 م2014دراسة: سالم 

هدفت هذه الدراسة الى استخدام مدخل مقترح الستخدام المراجعة المستمرة لتحسين 

كفاءة الفحص الضريبى فى ظل برامج الضرائب الذكية كما هدفت الى استقصاء 

وجهات نظر الممولين لمعرفة دور المراجعة المستمرة فى رفع كفاءة الفحص 

اء اول باول يؤدى الى الضريبى ، توصلت هذه الدراسة الى أن اكتشاف االخط

تخفيض العبء الضريبى على الممول وعادة الثقة بين المجتمع الضريبى وانخفاض 

المنازعات الضريبية والتحول من رقابة الحقة الى رقابة مانعة ، وتوصى هذه 

الدراسة بوضع قواعد وضوابط تطبيق لكل من اجراءات الفحص الخاصة بالمراجعة 

 المستمرة.

هذه الدراسة ركزت على الفحص الضريبى ولم تتناول تقييم اداء يرى الباحث ان 

 المراجعين كما تناولتة هذة الدراسة هذه الدراسة تعتبر اعمق واشمل.

 م:2018دراسة: سند 

تمثلت مشكلة الدراسة فى وجود انظمة مراجعة تقليدية التتوافق مع التطور السريع    

المعلومات جودتها وفاعليتها ، هدفت هذه  لتكنولوجيا المعلومات المحاسبية مما افقد

الدراسة للتاكد التام من قدرة المراجعة المستمرة فى اتخاذ القرار داخل المصرف ، 

توصلت هذه الدراسة الى أن المراجعة المستمرة تساهم فى تحقيق مالئمة المعلومات 

تقليل المحاسبية كما توصى بضرورة تطبيق المراجعة المستمرة النها تعمل على 

التالعب واكتشاف االخطاء ومعالجتها اول باول والتاكد من قيام المراجعة المستمرة 

 بتقييم ادائها كل فترة ورفع تقرير للجهات المعنية لمعالجة نقاط الضعف.
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يرى الباحث أن الدراسة ركزت على المراجعة المستمرة ولم تتناول تقييم اداء 

 لية.المراجعين كما تناولتة الدراسة الحا

 اوآل: االطار النطرى للدراسة:

 المراجعة المستمرة:

وهي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد  :المراجعة المستمرة        

انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب 

حيث يتم المراجع عمله بمراجعة  مع اإلثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية

وليس من الضروري لكي توصف المراجعة  .الحسابات الختامية والميزانية العمومية

بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام 

السنة، فقد يتردد المراجع بين الحين واآلخر كل ثالثة أو كل أربعة شهور مثالً، 

 .لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر، ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة

(Harari 2017.p4) 

 :مزايا المراجعة المستمرة

 هنالك عدة مزايا للمراجعة المستمر تتمثل هده المزايا فى االتى:

 / أن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يمكن المراجع من التعمق1

  .في المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع في التنقيب والبحث والفحص

/ تمكن المراجعة المستمرة من اكتشاف األخطاء والغش إن وجد، بعد حدوثهما 2 

بفترة قصيرة، وعندئٍذ يمكن إصالح الخطأ بسهولة لتوافر ظروفه، كما أن المنشأة 

وأن تضع حد لالختالس، وأن  تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير األكفاء،

تستخلص حقوقها من المختلسين في وقت مبكر، وهذا ال يتوافر في المراجعة النهائية 

 . إذ أن الخطأ والغش ال يمكن اكتشافهما إال بعد نهاية السنة المالية

يرى الباحث أن أداء عمل المراجعين الداخليين  أول بأول بدون تأخير يؤدى الى منع 

  .والمخالفات فى عمل المراجعة ارتكاب الغش

 :عيوب المراجعة المستمرة

 هنالك عدة عيوب للمراجعة المستمر تتمثل هذه العيوب فى االتى:

/ المراجعة المستمرة تجري جنبا إلى جنب مع التقييد في الدفاتر، فإن هذا قد يعطل 1 

لدفاتر التي وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل أيضاً وقت المراجع حيث أن ا

ويمكن تالفي  .يشتغل بها موظفوا الحسابات هي نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها

هذا بإيجاد جو من التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع 

  .األمر الذي يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة ال تعطل أحدهما

بات إلى تغيير األرقام في الدفاتر والمستندات بعد / خشى أن يعمد موظفي الحسا2

 . اعتماد المراجع لها
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تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام  /3

صداقات وعالقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر 

 أيعلى حياد واستقالل المراجع عند إبداء الر

في مجال تكامل المراجعة المستمرة فى تقييم اداء المراجعين الداخليين، فيما يتعلق 

بتاكيد عدالة عرض للتقارير المالية المنشورة فإنه يتم التمييز بين المصطلحات االتية 

(Institute of Internal Audirors,  2006. p2 ) 

ة يستخدمها :وهي طريق Continuous Auditing. المراجعة المستمرة1

المراجعون، الداء انشطة مراجعة، تتم على اساس مستمر، وتتراوح هذه االنشطة من 

التقدير المستمر للرقابة الى التقييم المستمر للمخاطر. وتلعب التكنولوجيا دوراً رئيساً 

 لجعلها خيارا متاحا من خالل االتوماتية.

: وهي عملية إدارية تطبقها  Continuous Monitoring. المتابعة المستمرة2

االلتزام بها وان عمليات المنشأة تتم بفاعلية . المنشأة لتاكيد سياستها واجراءاتها يتم 

وتتضمن انشطة المتابعة المستمرة اختبارات اتوماتية مستمرة لكل عمليات المنشأة 

 طبقا لمجموعة مناسبة من القواعد الرقابية.

: وهي حزمة من االنشطة تقوم بها Continuous Assurance. التأكيد المستمر: 3

المراجعة الداخلية، من اجل التقييم المستقل للضوابط الداخلية، إدارة المخاطر وايضا 

 لتقييم الضوابط االدارية الخاصة بمتابعة االنشطة.

 تكامل المراجعة المستمرة: 

مراقب يرى احد الكتاب ان عالقة التكامل التي يلزم ان تتم بين كل من   

الحسابات، الذي يرتبط بعملية المراجعة المستمرة للتقارير المالية للمنشأة المنشورة 

على شبكة االنترنت، والمراجعة الداخلية بذات المنشأة تعتمد على تقسيم العمل وتحديد 

المسئوليات المراجعية، بصورة تمكن من الوصول الى فاعلية تلك المراجعة المستمرة 

. searcy , 2003, pp,241-245)
  )
. 

ويرى اخر أن إطار عمل مراجعي تتمثل عناصره االساسية فيما يلي) عبد الفتاح ، 

 (69-68م ، ص ص 2010

قيام مراقب الحسابات بدراسة وتقييم نظام المراجعة الداخلية، كنظام فرعي لنظام  .1

والنشر االلكتروني الرقابة الداخلية الشامل، في ظل بيئة التشغيل االلكتروني للبيانات، 

 لمخرجات هذه البيئة والمتمثلة في نشر التقارير المالية للمنشأة على شبكة االنترنت.

قيام مراقب الحسابات بتحديد فاعلية نظام المراجعة الداخلية في المنشأة من خالل  .2

تحديد مخاطر الرقابة التي ينطوى عليها النظام وذلك لدراسة تحديد االعتماد على 

ة الداخلية، في انجاز وتحمل بعض اعباء المراجعة المستمرة ، ويرى الباحث المراجع
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ان ذلك يدخل في نطاق تطبيق اختبارات الرقابة واختبارات االلتزام، وهو يمثل 

 مسئولية اصلية لمراقب الحسابات.

بعد دراسة فاعلية نظام المراجعة الداخلية يتم تحديد امكانية االعتماد على انشطة  .3

راجعة الداخلية، فيما يتعلق بالمتابعة المستمرة لفاعلية الضوابط الرقابية، في تلك الم

منع وقوع االخطاء والغش، وكذلك منع المخاطر والتهديدات الخارجية للنظام 

المحاسبي االلكتروني الفوري، وكذلك حماية خادمة الشبكة، التي يعتمد عليها هذا 

نظام والمتمثلة في التقارير المالية النظام، وكذلك مدى حماية مخرجات هذا ال

المنشورة الكترونياً، من مخاطر الدخول غير المصرح على مصادرها والتالعب فيها 

باي صورة من الصور غير القانونية، اضافة الى ذلك فان نظام المراجعة الداخلية 

يكون مسئوال عن عمليات التاكيد المستمر لسالمة العمليا المحاسبية المرتبطة 

 االحداث االقتصادية للمنشأة خالل الفترة.ب

يقوم مراقب الحسابات، بوضع برنامج المراجعة المستمرة واجراءاته والتي قد  .4

تتشابه في بعض االحيان مع بعض انشطة المراجعة الداخلية الخاصة بالمتابعة 

ة، المستمرة لفاعلية الضوابط الرقابية، والتاكيد المستمر لسالمة العمليات المحاسبي

باالضافة للتاكيد المستمر من سالمة التوجيه المحاسبي لهذه العمليات، طبقا تقضي به 

 . GAAPالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

كذلك يكون مراقب الحسابات مسئوال عن التاكد من عدم الخروج عن متطلبات   

تطبيق . ويرى الباحث ان ذلك يدخل في نطاق IASمعايير المحاسبة الدولية 

االختبارات االساسية في عملية المراجعة، والتي ال تخلف في هدفها عن ذلك الخاص 

بالمراجعات التقليدية، وانما تختلف في طبيعة وتوقيت اجراءها والذي يتم من خالل 

اساليب مراجعة الكترونية تستلزمها بيئة المراجعة المستمرة للتقارير المالية 

 الحال بالتزامن مع وقوع االحداث االقتصادية بالمنشاة. االلكترونية وان تتم بطبيعة

قيام مراقب الحاسبات باصدار تقرير المراجعة المستمرة بصورة دورية وذلك  .5

بعد حصوله على ادلة وقرائن المراجعة الالزمة وكذلك خطابات التاكيد الالزمة من 

للمنشأة والمتضمن االدارة والمدعمة لرايه المهني عن عدالة عرض التقارير المالية 

لتقرير المراجعة والذي يتم نشره مع القوائم المالية للمنشأة على الموقع االلكتروني 

للمنشأة او على الموقع االلكتروني لمكتب مراقب الحسابات من خالل وجود ادلة 

 . Hyperlinkللربط السريع على موقع المنشأة 

 تفعيل المراجعة الداخلية المستمرة:

تركيز مراقب الحسابات فيما يتعلق بتفعيل المراجعة المستمرة للتقارير الواقع ان  

المالية المنشورة الكترونياً، سيكون منصبا في معظمه على اختبارات الرقابة الداخلية 

اكثر من االختبارات االساسية وهذا يعتبر امرا طبيعياً في بيئة تكنولوجيا المعلومات. 

( بعنوان 94المعيار رقم ) AICPAن القانونيين اصدر المجمع االمريكي للمحاسبي



 Doi: 10.33850/ajahs.2020.103212 د. الطيب حامد إدريس موسى

 

ـ ــ ــ  ت

150 

تاثير تكنولوجيا المعلومات على دراسة المراجع للرقابة الداخلية في عملية مراجعة 

م ومن اهم 2001م ليتم العمل به في اول يوليو 2001القوائم المالية وذلك في ابريل 

ما تضمنه ذلك المعيار مايلي
:
 (226م، ص2005) ماجدة ،  

تاثيرات تكنولوجيا المعلومات تكون على الرقابة الداخلية ويجب ان ان معظم  .1

 ينتبه المراجعون الى ضرورة مواجهة متطلبات المراجعة في تلك البيئة.

ان اولوية االهتمام من جانب المراجع يجب ان تكون جودة دليل المراجعة  .2

الى اعادة النظر المستمد من اختبارات الرقابة الداخلية، وبالتالي يحتاج المراجعون 

في استراتيجية اختبارهم للحصول على ادلة حول مدى فعالية الرقابة الداخلية في تلك 

 البيئة.

يحتاج المراجعون الى مهارات خاصة لفهم آلية عمل ادوات تكنولوجيا  .3

 (.273م ، ص2003المعلومات ومن ثم تصميم اختبارات لتلك الرقابة.) خليل ، 

التجارة االلكترونية بصفة عامة وما تتطلبه من نشر يذكر البعض ان نجاح     

للتقارير المالية لمنشآت االعمال وما يستلزم ذلك من وجود مراجعة مستمرة تؤكد 

عدالة عرض تلك التقارير، يعتمد على مشاركة المراجعين الداخليين وبصفة خاصة 

ض المخاطر مراجعي نظم المعلومات وذلك من اجل تفعيل الرقابة الداخلية، وتخفي

والخسائر، حيث ان مراقبي الحسابات يستندون في قراراتهم الخاصة بالمراجعة، على 

اختبارات الرقابة واختبارات االلتزام بها، وتتمثل مسئوليات المراجعيين الداخليين في 

توفير خدمة تاكيد الثقة في الموقع، تصميم ضوابط رقابية واجراءات تاكيد النزاهة 

ت التجارة االكترونية وقواعد البيانات الخاصة بالنظام.والثقة في عميا
 

Adebayo , , 

2010. P.5).
)

 

 (IIA)كما يذكر في هذا المجال الجهود التي قام بها معهد المراجعيين الداخليين    

 The systems of Assurance andمن تطوير نموذج نظم التاكيد والرقابة 

control (SAC) Model االهداف وتخفيض المخاطر وخفض  وذلك للتعامل مع

ماجدة ،  مرجع  ردود االفعال واالستجابات السلبية في بيئة االعمال االلكترونية.)

 (223سابق، ص

 ثانيآ: الدراسة الميدانية:
 مجتمع الدراسة وأساليب جمع البيانات:       

تم جمع بيانات الدراسة عن طريق االستبيان .ويتكون مجتمع عينة الدراسة من 

األكاديميين والمهنيين العاملين في مجال المحاسبة فى السودان ونظراً لكبر حجم 

استبيان على الفئات  100العينة فقد تم استخدام عينة عشوائية بسيطة وتم توزيع عدد 

 التالية .
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ن في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية فئة األكاديميين ويتمثلو -

 الحكومية واألهلية من حملة الدكتوراه والماجستير .

 فئة مراجعي الحسابات . -

فئة المديرين الماليين ورؤوسا األقسام المحاسبية في المؤسسات المالية  -

 ة سليمة .السودانية باعتبارهم األكثر التزاما ومطالبة بإعداد البيانات المالية بطريق

 أساليب جمع البيانات :

إضافة إلى المراجع والبحوث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجالت العلمية 

ذات الصلة بالموضوع قام الباحث بتصميم استبيان خاص بهذه الدراسة باالستناد إلى 

 اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة وتم توزيعها على عينة الدراسة .

  ل البيانات واختبار الفروضية:تحلي 

 عرض البيانات: 

 ( يوضح المؤهل لعينة الدراسة1جدول )

 النسبة  المئوية )%( العدد المؤهل

 30.0 32 بكالوريوس

 2.5 9 دبلوم عالي

 42.5 38 ماجستير

 25.0 27 دكتوراه

 100.0 100 المجموع

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث ،

 ( : يعرض بيانات المؤهل لعينة الدراسة1)شكل 

 
 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث                                   

يوضح المؤهل األكاديمي ألفراد العينة نجد أن اغلب افراد العينة من حملة     

% فيما بلغ عدد حملة 42,5بنسبة قدرها   39الماجستير حيث بلغ عددهم 
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% فيما بلغ 25,5بنسبة  25% وحملة درجة الدكتوراه 30بنسبة  29البكالوريوس 

 % .2.5بنسبة قدرها  7عدد حملة الدبلوم العالي 

 يوضح الوظيفة لعينة الدراسة . (2جدول )

 النسبة )%( العدد الوظيفة

 37,5 40 أكاديمي

 62,5 60 مهني

 100,0 100 المجموع

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث                                     

 ( : يعرض بيانات الوظيفة لعينة الدراسة2شكل )

 
 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث ،                                        

يوضح مجال عمل عينة الدراسة حيث تم تقسيم العينة الى فئتين فئة األكاديميين وبلغ 

وبنسبة قدرها  60% وفئة المهنيين وبلغ عددهم 37,5بنسبة قدرها  40عددهم 

62,5. % 

 الخبرة لعينة الدراسة .(: يوضح 3جدول )

 النسبة )%( العدد سنوات الخبرة

 38,8 36 6أقل من 

6 – 10 29 30,0 

11 – 15 17 15,0 

 16,2 18 فأكثر 16

 100,0 100 المجموع

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث ،                             

 

 

مهني

62.5%

أكاديمي

37.5%
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 الدراسة(: يعرض بيانات الخبرة لعينة 3شكل )

 
 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث                                    

 31سنوات بلغ عددهم  6أقل من  يوضح الخبرة العلمية ألفراد العينة وكانت كاألتي

 15 – 11% من 30بنسبة قدرها  24بلغ عددهم  10-6% من  38,8بنسبة قدرها 

بنسبة قدرها  13فأكثر بلغ عددهم  16% من 15بنسبة قدرها 12سنة بلغ عددهم 

16,2. % 

 ( : يوضح مجال العمل لعينة الدراسة .4جدول )

 النسبة )%( العدد الوظيفة

 37,5 40 أكاديمي

 62,5 60 مهني

 100,0 100 المجموع

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث                    

 ( : يعرض بيانات مجال العمل لعينة الدراسة4شكل )

 
 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث 
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شخص  53الدراسة بلغ عدد الذين يعملون في القطاع العام يوضح مجال عمل عينة 

بنسبة قدرها  47% فيما بلغ عدد الذين يعملون في القطاع الخاص 53,8بنسبة قدرها 

46,2% 

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية إلجابات المبحوثين5جدول )

 ( نجد أّن:5من الجدول )

ذات داللة إحصائية بين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة

 المراجعة المستمرة وتقييم اداء المراجعين الداخليين.
رقم 

 العبارة
 العبارة

اوافق 

 بشدة
 محايد اوافق

ال 

 اوافق

ال اوافق 

 بشدة

1 

تردد المراجع بصورة متكررة على المنشأة 

قد يؤدي إلى قيام صداقات وعالقات شخصية 

والخاضعين لها بين القائمين بعملية المراجعة 

مما يؤثر على حياد واستقالل المراجع عند 

 .إبداء الرأي

53 

47.5% 

47 

51.5

% 

0 0 0 

2 

يمكن توسيع نطاق عمل المراجعة المستمرة 

عن طريق المشاركة فى تنفيذ الخطط 

 والبرامج.

58 

60% 

42 

40

% 

0 0 0 

3 

بالتأكيد من أن التقارير  يقوم المراجع الداخلى

المالية قد تم االفصاح عنها بدقة وشفافية فى 

 الوقت المناسب.

46 

45% 

54 

55

% 

0 0 0 

4 

توافر الخبرة الكافية لدى المراجع الداخلى 

عن طبيعة االعمال التى يمارسها لتكامل 

 العالقة مع المراجعة المستمرة.

58 

60% 

 

42 

40

% 

 

0 0 0 

5 
الداخلى بالتقييم والتحليل من يقوم المراجع 

 خالل مستندات رسمية او غير ذلك.

38 

32% 

62 

65

% 

0 0 0 

6 
يتمتع نشاط المراجعين الداخليين 

 باالستقاللية.

45 

43.75% 

55 

56.2

5% 

0 0 0 

7 

يحرص المراجع الداخلى على متابعة 

تتعلق بمعايير المراجعة  التطورات التى

 الداخلية ويستند عليها عند اداء عمله

46 

45% 

54 

55

% 

0 0 0 

8 
التزام المراجع الداخلى بالمعايير المعنية 

 لعملية المراجعة الداخلية.

50 

50% 

50 

50

% 

0 0 0 

9 

االهتمام بالمتابعة المستمرة لفاعلية الضوابط 

الرقابية، في منع وقوع االخطاء والغش، 

وكذلك منع المخاطر والتهديدات الخارجية 

 للنظام المحاسبي

53 

53.75% 

47 

46.2

5% 

0 0 0 
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10 

يشترط فيمن يقوم بعملية المراجعة المستمرة 

أن يكون شخص مهنى يقوم بتعزيز العالقة 

 مع المراجعة الداخلية

49 

48.75% 

51 

51.2

5% 

0 0 0 

11 

تقوم المراجعة المستمرة بالتحقيقات الداخلية 

للمجاالت التى يوجد فيها غش او مخالفات 

 غير قانونية.

46 

45% 

54 

55

% 

0 0 0 

12 

نظام المراجعة الداخلية يكون مسئوآل عن 

عمليات التأكيد المستمر لسالمة العمليات 

 المحاسبية خالل الفترة.

54 

55% 

46 

45

% 

0 0 0 

13 
الشفافية واالفصاح المتبادل بين المراجع 

 الداخلى والمنشأة

43 

41.25% 

57 

58.7

5% 

0 0 0 

14 

توفر المؤهالت العلمية والعملية للمراجع 

الداخلى مما يساهم فى تحسين االجراءات 

الالزمة لتكامل العالقة بين المراجعة 

 المستمرة والداخلية.

60 

62.5% 

40 

37.5

% 

0 0 0 

15 
المراجعين الداخليين بالحياد والنزاهة يلتزم 

 عند أداء مهامهم.

49 

48.75% 

51 

51.2

5% 

0 0 0 

16 
يتم توفير كافة االمكانيات الالزمة للمراجع 

 الداخلى ليقوم بعملة بالشكل المطلوب.

54 

55% 

46 

45

% 

0 0 0 

17 

تقوم المراجعة المستمرة بالفحص الكامل 

المحاسبية والمنظم للقوائم المالية والسجالت 

 بصفة دورية.

60 

62.5% 

40 

37,5

% 

0 0 0 

18 

تعتبر تقارير المراجع الداخى من اهم 

الوسائل التى تعتمد عليها المصارف 

 السودانية

46 

45% 

54 

55

% 

0 0 0 

19 

يعمل المراجع الداخلى على تصميم برامج 

يوفر تأكيد معقول عن اكتشاف التحريفات 

 الجوهرية.

43 

41.25% 

57 

58.7

5% 

0 0 0 

20 

المراجع الداخلى قادر على إبدأ رايه الفنى 

بشكل موضوعى دون الخضوع لمصلحة 

 شخصية.

58 

60% 

42 

40

% 

0 0 0 

21 
يتم فحص وتقييم خطة عمل المراجعة 

 الداخلية التابعة لمجلس االدارة.

48 

47.5% 

52 

51.5

% 

0 0 0 

22 
المطلوبة  يلتزم المراجع الداخلى باالجراءات

 لتنفيذ عملياتها حسب دليل االجراءات.

54 

55% 

46 

45

% 

0 0 0 

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث، 
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تردد المراجع بصورة متكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام رأي العينة حول  -

يؤثر صداقات وعالقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما 

من أفراد العينة يوافقون  53. نجد أن على حياد واستقالل المراجع عند إبداء الرأي

من أفراد العينة يوافقون على ذلك وبنسبة  47% بينما 47,5بشدة وبنسبة قدرها 

 % .51,5قدرها 

يمكن توسيع نطاق عمل المراجعة المستمرة عن طريق كما أن رأي العينة حول  -

% 60من أفراد العينة وبنسبة قدرها  58.نجد أن الخطط والبرامجالمشاركة فى تنفيذ 

 % يوافقون على ذلك .40منهم وبنسبة قدرها  42يوافقون بشدة على ذلك بينما 

فى قيام المراجع الداخلى بالتأكيد من أن التقارير المالية قد تم االفصاح ورأي العينة  -

اد العينة يوافقون وبشدة على ذلك من أفر 46.عنها بدقة وشفافية فى الوقت المناسب

 % .55منهم يوافقون على ذلك وبنسبة قدرها  54% بينما 45بنسبة قدرها 

توافر الخبرة الكافية لدى المراجع الداخلى عن أضف لذلك أن رأي العينة حول  -

من  58أن .نجدطبيعة االعمال التى يمارسها لتكامل العالقة مع المراجعة المستمرة

منهم  42% بينم 60أفراد العينة يوافقون على وجود هذه العالقة وبنسبة قدرها 

 % 40يوافقون بشدة وبنسبة قدرها 

يقوم المراجع الداخلى بالتقييم والتحليل من خالل ويتضح أيضا من الجدول أن  -

سبة من أفراد العينة يوافقون على ذلك وبن 62. نجد أن مستندات رسمية او غير ذلك

 % .35منهم يوافقون بشدة على ذلك وبنسبة قدرها  38% بينما 65قدرها 

يتمتع % يوافقون على أن 56,25من أفراد العينة وبنسبة قدرها  55كما يتضح أن  -

% 42,75منهم وبنسبة قدرها  45. بينما نشاط المراجعين الداخليين باالستقاللية

 يوافقون بشدة على ذلك .

يحرص المراجع الداخلى على متابعة التطورات التى تتعلق ن رأي العينة حول أ -

من أفراد العينة  54.نجد أنبمعايير المراجعة الداخلية ويستند عليها عند اداء عمله

من أفراد العينة يوافقون بشدة على  46% بينما 55يوافقون على ذلك وبنسبة قدرها 

 % .45ذلك وبنسبة 

التزام المراجع الداخلى بالمعايير المعنية ة على أن يوافقون بشد 50من أفراد العينة  -

من أفراد العينة يوافقون على  50% بينما 50. بنسبة قدرها لعملية المراجعة الداخلية

 % .50ذلك بنسبة قدرها 

االهتمام بالمتابعة المستمرة لفاعلية أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

االخطاء والغش، وكذلك منع المخاطر والتهديدات  الضوابط الرقابية، في منع وقوع

 الخارجية للنظام المحاسبي
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من  47% فيما يوافق 53,75منهم بذلك وبنسبة قدرها  53. وذلك من خالل إجابة 

 % .46,25أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها 

تمرة يشترط فيمن يقوم بعملية المراجعة المسيوافقون على أن  51من أفراد العينة  -

. ذلك وبنسبة قدرها أن يكون شخص مهنى يقوم بتعزيز العالقة مع المراجعة الداخلية

 % .48,75منهم يوافقون بشدة بنسبة قدرها  49% بينما 51,25

تقوم المراجعة المستمرة % يرون أن 55من أفراد عينة البحث وبنسبة قدرها  54 -

 46بينما  او مخالفات غير قانونيةبالتحقيقات الداخلية للمجاالت التى يوجد فيها غش 

 % .45يوافقون بشدة على ذلك وبنسبة قدرها 

نظام المراجعة % يوافقون بشدة على ان 55من أفراد العينة وبنسبة قدرها  54 -

الداخلية يكون مسئوآل عن عمليات التأكيد المستمر لسالمة العمليات المحاسبية خالل 

 % .45وافقون على ذلك بنسبة قدرها من أفراد العينة ي 46. بينما الفترة

الشفافية واالفصاح % يوافقون على أن 58,75من أفراد العينة وبنسبة قدرها  57 -

منهم يوافقون بشدة على ذلك وبنسبة  43بينما  المتبادل بين المراجع الداخلى والمنشأة

 % .41,25قدرها 

ية والعملية للمراجع توفر المؤهالت العلمأغلب أفراد العينة يوافقون على أن  -

الداخلى مما يساهم فى تحسين االجراءات الالزمة لتكامل العالقة بين المراجعة 

 المستمرة والداخلية.

% يوافقون بشدة على ذلك 62,5من أفراد العينة وبنسبة قدرها  60. حيث نجد أن 

 –% . 37,5من أفراد العينة يوافقون على ذلك وبنسبة قدرها  40بينما 

يلتزم المراجعين الداخليين بالحياد والنزاهة أفراد العينة يوافقون بشدة على أن أغلب  -

% فيما 48,75منهم بذلك وبنسبة قدرها  49. وذلك من خالل إجابةعند أداء مهامهم.

 %  51,25من أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها  51يوافق 

االمكانيات الالزمة للمراجع  يتم توفير كافةأغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على  -

منهم بذلك وبنسبة  54. وذلك من خالل إجابة  الداخلى ليقوم بعملة بالشكل المطلوب

 % 45من أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها 46% فيما يوافق  55قدرها 

تقوم المراجعة المستمرة بالفحص الكامل أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

 60. وذلك من خالل إجابة لقوائم المالية والسجالت المحاسبية بصفة دوريةوالمنظم ل

من أفراد العينة على ذلك وبنسبة  40% فيما يوافق 62,5منهم بذلك وبنسبة قدرها 

 %  37,5قدرها 

تعتبر تقارير المراجع الداخى من اهم أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن -

منهم بذلك 46. وذلك من خالل إجابة لمصارف السودانيةالوسائل التى تعتمد عليها ا

 %  55من أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها  54%فيما يوافق 45وبنسبة قدرها
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يعمل المراجع الداخلى على تصميم برامج أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

منهم  43ل إجابة . وذلك من خاليوفر تأكيد معقول عن اكتشاف التحريفات الجوهرية

من أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها  57% فيما يوافق 41,25بذلك وبنسبة قدرها 

58,75  % 

المراجع الداخلى قادر على إبدأ رايه الفنى أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

منهم 58وذلك من خالل إجابة بشكل موضوعى دون الخضوع لمصلحة شخصية.

من أفراد العينة على ذلك وبنسبة  42% فيما يوافق 60قدرها بذلك وبنسبة 

 % 40قدرها

يتم فحص وتقييم خطة عمل المراجعة أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

منهم بذلك وبنسبة قدرها  48. وذلك من خالل إجابة الداخلية التابعة لمجلس االدارة

 %  51,5وبنسبة قدرها  من أفراد العينة على ذلك52% فيما يوافق 47,5

يلتزم المراجع الداخلى باالجراءات أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن  -

منهم بذلك 54. وذلك من خالل إجابة المطلوبة لتنفيذ عملياتها حسب دليل االجراءات

 %  45من أفراد العينة على ذلك وبنسبة قدرها   46%  فيما يوافق 55وبنسبة قدرها 

 الفرضية:اختبارات 

 .0,05سوف يتم اختبار فرضية هذه الدراسة عند مستوى معنوية 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجعة  

 المستمرة وتقييم اداء المراجعين الداخليين.

 ( : يوضح اختبارات فرضية الدراسة .6جدول )

المتوسط 

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

27 40,20 2,66 44,39 79 0,000 

 م2019المصدر: بيانات االستبيان ، إعداد الباحث ،

( أقل من مستوى المعنوية 0,000من الجدول أعاله نجد أن القيمة االحتمالية تساوي )

ً الوسط الحسابي أكبر من المتوسط الفرضي ، وذلك يعني صحة 0,05) ( وأيضا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد عالقة ذات داللة الفرضية المذكورة ، 

 اء المراجعين الداخليين.إحصائية بين المراجعة المستمرة وتقييم اد

 النتائج والتوصيات:

 اوآل:النتائج:

 من خالل التحليالت النظرية والعملية للدراسة فإن الباحث توصل الى النتائج التالية:

 توفر المؤهالت العلمية والعملية للمراجع الداخلى مما يساهم فى/ اثبتت الدراسة أن 1

 .تحسين االجراءات الالزمة لتكامل العالقة بين المراجعة المستمرة والداخلية
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تعتبر تقارير المراجع أغلب أفراد العينة يوافقون بشدة على أن / اثبتت الدراسة أن 2

 .الداخى من اهم الوسائل التى تعتمد عليها المصارف السودانية

لفحص الكامل والمنظم للقوائم المالية المراجعة المستمرة  تقوم با/ اثبتت الدراسة أن 3

منهم بذلك وبنسبة  60. وذلك من خالل إجابة والسجالت المحاسبية بصفة دورية

 % 62,5قدرها 

المراجع الداخلى يحرص على متابعة التطورات التى تتعلق / اثبتت الدراسة أن 4

 .بمعايير المراجعة الداخلية ويستند عليها عند اداء عمله

تردد المراجع بصورة متكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام درسة أن / اثبتت ال5

صداقات وعالقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر 

 .على حياد واستقالل المراجع عند إبداء الرأي

 ثانيآ: التوصيات:

 االتى:من خالل التحليالت النظرية والعملية للدراسة فإن الباحث يوصى ب

/ ضرورة إهتمام المؤسسات بادارة المراجعة الداخلية من خالل التدريب الكافى 1

 علميآ وعمليآ وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر .

 / يجب أن يكون فى كل فرع من فروع البنك مراجع واحد على االقل للمتابعة.2

لقوائم المالية / يجب تكوين لجان المراجعة الداخلية لضمان االفصاح والشمولية فى ا3

 بالمصارف السودانية.

/ لضمان فاعلية االجراءات القانونية واللوائح داخل المصرف يجب ان تكون لجان 4

 للمراجعة الداخلية بمجالس االدارة بالمصارف السودانية.

/ يجب تعميق ثقافة االلتزام بالقوانين والمبادى والمعايير المتفق عليها بالمصارف 5

 السودانية.

جراء المزيد من الدراسات والبحوث فى دور المراجعة المستمرة فى تقييم اداء / ا6

 المراجعين الداخليين.
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 المراجع:

 اوآل: المراجع باللغة العربية:

طاهر على سالم ، مدخل مقترح الستخدام المراجعة المستمرة فى تحسين كفاءة 

ظل برامج الضرائب الذكية ، كلية التجارة ،  الفحص الضريبى االلكترونى فى

 م.2014جامعة قناة السويس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

ياسر تاج السر محمد سند ، وجدى ناجى الطيب ، اثر المراجعة المستمرة فى جودة 

 م.2018المعلومات المحاسبية ، كلية التجارة ، جامعة النيلين ، 

مراجعة المستمرة فى تحسين جودة المعلومات شادى ابراهيم جوهرة ، دور ال

المنشورة الكترونيآ لخدمة متخذى القرارات ، دراسة ميدانية فى القطاع 

 م.2006المصرفى ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، 

 -المعايير -المفاهيم –عبد اللطيف محمد خليل ،  المراجعة مدخل معاصر 

 م. 2003المسئوليات، )القاهرة: شركة ناس للطباعة، 

ماجدة حسين ابراهيم،  تطور اساليب الرقابة الداخلية في مجال التجارة االلكترونية،) 

معة عين جا -مجلة الفكر المحاسبي، قسم المحاسبة والمراجعة ، كلية التجارة

 .226م (، ص2005شمس ، العدد الثاني ، السنة التاسعة 

دور المعايير المحاسبية فى الحد من االثار السلبية ‘ عبد الرحمن عبد الفتاح محمد 

للمحاسبة االبداعية على موثوقية البيانات بالقوائم المالية، جامعة القاهرة ، مجلة 

 م .2010،  10، العدد  14الفكر المحاسبى ، المجلد 

 ثانيآ: المراجع االجنبية:

Institute of Internal Auditors, continuous Auditing: Implications 

of Assurance Monitoring and Risk Assessment 2006.   

searcy , Dewayne. L.And  wood  roof , jon. B, Continuous 

Auditing: Leveraging technology the CPA journal 2003. 

Adebayo , Arunola  olufunmilola , "Developing  a theory of 

Auditing in the electronic  business environment " p.h. D, 

virgina  common weath  university , 2010. 

mahomed elhrari, Advanced Financial Accountant , Libyan Post, 

Telecomm cation and IT Holding Company.  
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