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 مستخلص

في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية. وتمثلت  إظهار دور المراجعة المستمرة هدفت الدراسة إلى  

مشكلة الدراسة في أنه ال يتم مراجعة القوائم المالية بصورة دورية ومنتظمة مما جعل معلومات القوائم 

المنهج االستنباطي .اتبعت الدراسة المنهج التاريخي و المالية ال يعتمد عليها من قبل المستخدمين لهذه القوائم

ساعدت إجراءات  و المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة الي النتائج اآلتية:

المراجعة المستمرة مراجع الحسابات في إبداء رأي فني محايد بشأن صدق معلومات القوائم المالية. ساعدت 

معالجتها مما أدي إلى تحقيق جودة معلومات  المراجعة المستمرة على اكتشاف األخطاء فور حدوثها و

.كما أوصت القوائم المالية. أدت إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة الثقة في معلومات القوائم المالية

ضرورة التخطيط السليم للعمل واإلشراف على جمع األدلة الفعلية التي  الدراسة بعدد من التوصيات منها:

 علومات القوائم المالية.تعمل على تحقيق جودة م

 }المراجعة المستمرة ،جودة المعلومات ،القوائم المالية الكلمات المفتاحية:{

 

Abstract: 

 

The study aimed to demonstrate the role of continuous review in achieving the 

quality of financial statement information. The problem of the study was that the 

financial statements are not reviewed periodically and regularly, which made the 

financial statements information unreliable by the users of these lists. The study 
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followed the historical approach, deductive approach, inductive approach and 

descriptive analytical approach. The study reached the following results: The 

continuous audit procedures helped the auditor to express a neutral technical 

opinion regarding the veracity of the financial statements information. The 

continuous review helped to detect errors as soon as they statement information. 

occurred and correct them, which led to achieving the quality of the financial 

statements information. The continuous audit procedures resulted in increased 

confidence in the financial statements information. The study also recommended 

a number of recommendations, including: the necessity of proper planning of 

work and supervision of the collection of actual evidence that works to achieve 

the quality of financial  

  {Keywords: Continuous review, Quality of information, Financial statements  

 مقدمة:

ام متزايد بمفهوم المراجعة المستمرة، أدت التطورات التكنولوجية والبيئة الحالية للمراجعة إلى ظهور اهتم

وبشكل مفاهيمي تعتبر المراجعة المستمرة خدمة تأكيد يكون فيها الوقت بين وقوع األحداث والتأكيد على 

موضوع معين وإصدار رأي المراجع عن عدالة تمثيل القوائم المالية للوضع المالي الحالي للمنشأة في حده 

مرة تتضمن طرق وإجراءات تمكن من اكتشاف األخطاء واالنحرافات األدنى، كما أن المراجعة المست

المحتملة الحدوث من خالل البحث عن صدق وسالمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية بما يساهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

 اوالً:اإلطار المنهجي للدراسة:

 مشكلة الدراسة :

أنه ال يتم مراجعة القوائم المالية بصورة دورية ومنتظمة مما جعل  تمثلت مشكلة الدراسة في

معلومات القوائم المالية ال يعتمد عليها من قبل المستخدمين لهذه القوائم ، من هنا تتجلى أهمية  المراجعة 

المستمرة في أن مراجع الحسابات الذي أصبح بمثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسالمة القوائم 

وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في . المالية ومدى إمكانية االعتماد عليها.خاصة إذا كانت مرفقة بتقرير إيجابي.

 التساؤل  الرئيسي التالي:

 3المراجعة المستمرة في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.ما هو دور 

 :أهمية البحث

األهمية العلمية في أنها تلقي الضوء على الجانب  تأتي أهمية الدراسة  من ناحيتين؛علمية وعملية،تتمثل

النظري والمفاهيمي للمراجعة المستمرة وبيان دورها في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.كما تأتي 
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أهمية الدراسة العملية في أنها تهتم بجودة معلومات القوائم المالية للمساعدة في توافر بيئة أعمال تتسم 

 صداقية و زيادة فعالية الرقابة.بالشفافية و الم

 

 :بحث أهداف ال

 تحقيق ما يلي :الي  ت الدراسةهدف

 في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.إظهار  دور المراجعة المستمرة .1

التعرف على الدور الذي تلعبه  المراجعة المستمرة في  تقديم معلومات مالية ومحاسبية تتميز بالدقة  .2

 .للجهات التي تطلبها

 .تقديم بعض  التوصيات للمساهمة في االرتقاء بمستوى جودة  معلومات القوائم المالية.3

 :فرضيات البحث 

يساهم االلتزام بسياسات وإجراءات المراجعة المستمرة  في )  تستند الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها:

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية(.

 منهجية البحث : 

لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المناهج التالية: المنهج التاريخي: لتتبع الدراسات السابقة التى تمت    

في مجال هذه الدراسة.المنهج االستنباطي: في صياغة فرضيات الدراسة.المنهج االستقرائي: في اختبار 

وتحليل نتائجها خالل أسلوب دراسة فرضيات الدراسة.المنهج الوصفي التحليلي: في الدراسة الميدانية 

 الحالة.

استخدام االستبانة كمصدر أولي ، باإلضافة إلى الكتب والدوريات والرسائل الجامعية  مصادر البحث :

 كمصادر ثانوية.

 حدود البحث :

 تمثلت حدد اللحث في اآلتي:

 مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم:الحدود المكانية .1

 م2019العام:الحدود الزمانية .2

 

 

 الدراسات السابقة:

  lampe & Daigle( 2006دراسة )

هدفت الدراسةالى اكتشاف اثر دقة المعلومات التي تقدمها المراجعة المستمرة من خالل أقسام المراجعة 

الداخلية على الطلب عليها من جانب متخذي القرارات ومدى حساسية هذا الطلب للتغيرات في منافع 

افع والفوائد التي وتكاليف المراجعة المستمرة .وقد خلصت الدراسة  الى انه من الصعب قياس كل المن
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تقدمها المراجعة المستمرة لمتخذي القرار والتي تتمثل في تخفيض مستوى المخاطر التي تواجهها المنظمة 

 وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المنظمة.

 ( 2006دراسة:جوهرة )

يتوقف  في أن تحسين المراجعة المستمرة لجودة المعلومات المنشورة اإللكترونية الدراسةتمثلت مشكلة 

علي الكيفية التي تتعامل بها المراجعة المستمرة مع المخاطر والتحديات التي تواجهها في ظل بيئة 

إلى صياغة إطار فكري لعملية المراجعة المستمرة في ظل بيئة  الدراسة. هدفت تكنولوجيا المعلومات

توصلت نة في هذه التقارير،التقارير المعتمدة علي شبكة اإلنترنت بغرض تحسين جودة المعلومات المتضم

إلي وجود تأثير جوهري للمراجعة المستمرة علي جودة المعلومات المنشورة إلكترونيا  وفقا  الدراسة

 لمالءمة المعلومات وإمكانية اإلعتماد علي المعلومات وزمنية المعلومات.

  Yeh and Shen( 2010دراسة )

الى تطوير نموذج إلدارة حياة المراجعة المستمرة للتحقق من موثوقية معلومات التقارير  الدراسةهدف 

المالية المنشورة إلكترونيا  من خالل مراقبة إجراءات وأنشطة نظم العميل في بيئة نظم المحاسبة الفورية 

وتلخيص المعامالت يفيد نموذج المراجعة المستمرة في وجود دقة اكتمال ونشر الى انه  الدراسة.توصلت 

المالية المنشورة إلكترونيا  من خالل مراقبة إجراءات وأنشطة نظم العميل في بيئة نظم المحاسبة الفورية في 

  .التوقيت المناسب

 

 

 م(:2013دراسة : إبراهيم )

في طرح السؤال التالي: ماهو اثر دقة المراجعة المستمرة في التأكيد االيجابي الفوري  الدراسةتمثلت مشكلة 

على جودة المعلومات المحاسبية وتدني فجوة التوقعات الديناميكية، وسرعة التقرير عن قدرة الشركات على 

مداخل  الى توضيح مدى أهمية  دقة المراجعة المستمرة كمدخل منالدراسة االستمرارية؟ ، هدفت 

المراجعة يمكن من خالله التأكيد االيجابي الفورى على جودة المعلومات وسرعة التقرير عن استمرارية 

الشركات وزيادة جودة المراجعة،توصلت الدراسة الى انه تمكن التطورات المتالحقة في تكنولوجيا 

من كافة مستويات األخطاء  المعلومات من استخراج المراجعة المستمرة التي تساعد على المنع والرقابة

 والتالعب والخداع في القوائم والتقارير المالية.

م( 2016دراسة: محمد، )
:
 

تمثلت مشكلة الدراسة في إخفاق مهنة المراجعة والمحاسبة بسبب التقارير المالية المتدنية واالحتيال 

رة إيجاد طرق جديدة لمراجعه والتالعب في القوائم المالية علي الشبكة الدولية للمعلومات أدي اليضرو

معلومات ومعامالت التجارة اإللكترونية، وتقديم الضمانات الكافية للتحقق من سالمة ومصداقية المعلومات 

الواردة في تقارير التجارة اإللكترونية. هدفت الدراسة الي توضيح الدور الفعال الذي تلعبه المراجعة 
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في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية بالمؤسسة. توصلت الدراسة المستمرة في بيئة التجارة اإللكترونية 

 الي أن المراجعة المستمرة في ظل التجارة اإللكترونية تساهم في مالئمة وموثوقية المعلومات المحاسبية.

 :(:2018دراسة سند وعبد هللا)

السريع لتكنولوجيا المعلومات تكمن مشكلة الدراسة في  وجود أنظمة مراجعة تقليدية ال تتوقف مع التطور 

المحاسبية مما افقد المعلومات جودتها وفاعليتها لدى مستخدميها.هدفت الدراسة للتأكد التام من قدرة 

المراجعة المستمرة على تقديم معلومات محاسبية ذات جودة عالية ومالئمة وفعالة تساعد في اتخاذ القرار. 

رة تساهم في تحقيق مالئمة المعلومات المحاسبية كما أن ،توصلت الدراسة الى أن المراجعة المستم

 المراجعة المستمرة تحقق موثوقية للمعلومات المحاسبية .

 ثانياً:اإلطار النظري للدراسة:

 مفهوم المراجعة المستمرة :

المراجعة المستمرة هي أحد المنهجيات التي تمكن المراجعين الحياديين من توفير تأكيد علي أحد    

ضوعات أو المزاعم باستخدام مجموعة من تقارير المراجعين التي يتم إصدارها آنيا  مع أو خالل فترة المو

(. كما 36م،ص 2005قصيرة زمنية بعد حدوث األحداث المرتبطة بتلك الموضوعات أو المزاعم)لطفي،

صورة سلسلة  بأنها: منهجية تمكن المراجع المحايد من توفير تأكيد مكتوب عن عناصر محددة فيعرفت 

من التقارير يتم إصدارها علي نحو متزامن مع أو بعد فترة زمنية قصيرة من وقوع األحداث أو العمليات 

كذلك يمكن تعريفها بأنها : هي عملية تجميع وتقييم ألدلة (.411م،ص 2014التي يتم التقرير عنه)القليطي،

سالمة وتكامل  ىعلي حماية األصول والحفاظ علالمراجعة لتحديد كفاءة نظم المحاسبة الفورية، بما يساعد 

 (.93م،ص 2013البيانات وإعداد قوائم مالية يمكن االعتماد عليها)سرايا وآخرون،

 أهداف المراجعة المستمرة:

إن الهدف األساسي من المراجعة المستمرة ان يبدئ مراقب الحسابات رأيا  فنيا  محايدا  بشأن مدي 

لمالية المنتجة في ظل نظام معلومات محاسبي فوري غير ورقي . صدق المعلومات والتقارير ا

وكذا منح الشركة ختم التصديق المستمر .ويشتق من هذا الهدف العام للمراجعة المستمرة األهداف 

 :(79م، ص2014الفرعية التالية)شحاته،

 إضفاء الصدق المستمر علي اإلفصاح الفوري للشركات عبر االنترنت . .1

المصلحة في الشركة خاصة المساهمين وهيئة سوق المال، بل وكافة زوار موقع مساعدة أصحاب  .2

 الشركة في ممارسة الرقابة الفورية المستمرة علي الشركات .

تحديد مدي كفاءة وفعالية نظم المحاسبة الفورية في حماية األصول ، والحفاظ علي موضوعية  .3

ماد عليها وموثوق فيها ،كما يوضح ختم البيانات ، وإنتاج معلومات مالية صادقة يمكن االعت

 التصديق المستمر علي موقع الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات . 
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يرى الباحثان ان المراجعة المستمرة في األساس تهدف الي الحكم علي صحة وصدق التقارير والقوائم     

 الختالس .المالية المنتجة بنظام معلومات فوري لحماية أصول المنشأة من الغش وا

 مقومات المراجعة المستمرة:

يتطلب تنفيذ عملية المراجعة المستمرة وجود عدة مقومات حتى تحقق الهدف من استخدامها ، وتمثل       

 (:30م،ص2011أهم هذه المقومات ما يلي)راضي،

اختالف توفير بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات للوصول الي البيانات وإمكانية استرجاعها مع  .1

 وتنوع أشكال الملفات والسجالت من خالل مواقع وشبكات معلومات مختلفة.

القيام باختيار أنسب برامج المراجعة  اإللكترونية، وبرامج التقارير االستثنائية والتي توضح وتعكس  .2

 الحاالت االستثنائية والتي تحتاج الي تدخل وتعديل فوري من المراجع لتصحيحها.

راجعون بتحديث وتحديد أساليب المراجعة التقليدية لمراجعة التكنولوجيا المتالحقة يجب أن يقوم الم .3

وذلك بابتكار برامج ونماذج مراجعة جديدة مع إلمامهم التام بتكنولوجيا المعلومات وتطوراتها 

 وانعكاساتها علي مهنة المحاسبة والمراجعة.

العميل بطريقة سريعة وآمنة والتوصل وجود اتصال فعال بين نظام مكتب المراجعة ونظام منشأة  .4

 الدقيق للمعلومات.

توافر تقرير المراجع في الوقت المناسب وبصورة دقيقة بحيث ترسل تقارير المراجعين الي موقع  .5

 الشركة بما يمكن المستخدم من الوصول الفوري للمعلومات. 

 تكنولوجيا المحاسبية.أن يتوافر لدي المراجع درجة عالية من الكفاءة في نظم المعلومات وال .6

أن يمتلك المراجع وسائل أمنة للحصول علي أدلة اإلثبات الضرورية للتأكد من الشيء موضوع  .7

 .(12م،ص2004المراجعة)الديسي،

يرى الباحثان أن مقومات المراجعة المستمرة تتمثل في أن يقوم المراجعون بتحديث أساليب 

 المراجعين درجة عالية من الكفاءة.المراجعة التقليدية و أن يتوفر لدي 

 : مراحل المراجعة المستمرة

 (:94م،ص2014تتمثل مراحل المراجعة المستمرة في اآلتي)كامل وآخرون،

 تخطيط عملية المراجعة بما يتضمن استخدام إجراءات الفحص التحليلي . .1

 األخذ في االعتبار نظم الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر الرقابة . .2

 االختبارات األساسية ا المستمرة والدفترية ا لتفاصيل العمليات.تنفيذ  .3

 تنفيذ االختبارات األساسية ألرصدة الحسابات في نهاية السنة وإجراءات الفحص التحليلي. .4

 إكمال عملية المراجعة وإصدار تقرير المراجعة . .5

 مفهوم جودة المعلومات:
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(بأنها المصطلح الذي يحمل في طياته أبعاد NASTيكي)عرفها المعهد القومي للمقاييس والتكنولوجيااألمر

 13 م(.14م،ص2013المنفعة،والموضوعية، والنزاهة) الساعدي،  زبار،

 معايير جودة معلومات  :

-413م، ص ص 2007فيما يلي عرضا  ألهم معايير جودة المعلومات)مؤيد، محمد الفضل وآخرون،   

414. :). 

يمكن التعبير عن جودة بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات،أي بدرجة تمثيل المعلومات لكل .الدقة:1

 من الماضي والحاضر والمستقبل.الشك كلما زادت دقة المعلومات كلما زادت جودتها. 

 تتمثل المنفعة في عنصرين هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها. . المنفعة:2

 ة عن مدي تحقيق المنشأة ألهدافها من خالل موارد محددة.تعبر الفاعلي.الفاعلية:3

 أن جودة المعلومات  تتمثل في مدي قدرتها التنبؤية وتخفيض حالة عدم التأكد..التنبؤ:4

 يقصد بالكفاءة تحقيق أهداف المنشأة بأقل استخدام ممكن للمورد.  .الكفاءة :5

المناسبة التي يجب أن تتوفر لدي متخذ القرار)المبيض يقصد بهذا المعيار كمية المعلومات .الكمية:6

 (،388وآخرون،د.ت،ص

أن الظروف البيئية المحيطة بالمنشأت سريعة التغير ، وتستلزم من القائمين علي إدارة الحداثة:.7

هذه المنشأت أن يكونوا علي علم أوال بأول بكل ما يطرأ عليها من تغيرات .والقرار المبني علي  

 (.388متقادمة  غالبا ما يفشل. )المبيض وآخرون،د.ت،صمعلومات 

 مفهوم القوائم المالية:

تعتبر القوائم المالية الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي عن المؤسسة ،حيث ينظر إلى المعلومات الواردة فيها  

التعرف على التغيرات أو بأنها تقيس المركز المالي للمؤسسة وأدائه االمالي وتدفقاتها النقدية،ويمكن كذلك 

في المركز المالي وحقوق الملكية والتي تعتبرالدعامة الرئيسيةالتي تقوم عليها المؤسسة، كذلك تعتبر القوائم 

المالية حجر الزاوية التي تقوم عليها عملية اتخاذا لقرارات،وهي نتاج النشاط المعلوماتي في المؤسسة خالل 

ائم المالية،كذلك تعتبر ملخصا كميا للعمليات واألحداث المالية وتأثيراتها الفترة المالية التي تتعلق بها القو

(.كما عرفت القوائم المالية 193م،ص2008على أصول والتزامات المؤسسة وحقوق ملكيتها)الجعارات،

بأنها كشوفات تحوي بيانات محاسبية مالية تعكس واقع المنشأة ونتيجة نشاطها التشغيلي وقد أعدت بموجب 

بادئ المحاسبية المقبولة قبوال  عاما ،إذن هي إحدى الوسائل األساسية لتوصيل المعلومات المالية إلى الم

(.وعلى القوائم أن تحوي المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بالوحدة 5،ص 1994مستخدميها.)حالق،

بجداول وتقارير لإلفصاح أكثر عن  للفترة المحاسبية التي تعبر عنها القوائم المالية، ويمكن إلحاق القوائم

إذن القوائم المالية (walgenbach& other,1985, p 430).المعلومات لكي تصل إلى مستخدميها كاملة

وسيلة المحاسبة في توصيل المعلومات،والتي تم إعدادها وتجميعها في الحسابات المالية وبصورة دورية 

 (.97،ص 2002منتظمة.)الدسوقي،
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 المالية:أنواع القوائم 

 األساسية: سيركز الباحثان في هذه الدراسة على القوائم المالية 

تهدف قائمة الدخل إلى مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات واألعباء التي تساهم في تحقيق .قائمة الدخل:1

أو خسارة  اإليرادات وذلك عن فترة زمنية معينة، ومحصلة هذه المقابلة هو مقدار ما تحققه المنشأة من ربح

خالل هذه الفترة، ولقد إهتم المحللون الماليون بقائمة الدخل نظرا  ألهميتها في بيان المقدرة الكسبية للمنشأة 

ومدى استمرارها في تحقيق هذه األرباح، كما إهتم بها المستثمرون لتحديد العائد من وراء استثماراتهم وكذا 

سداد التزاماتها سواء قصيرة األجل أو طويلة  الدائنون والبنوك لتحديد مقدرة المنشأة على

 (.19-15م،ص ص2015األجل)راضي،

ان قائمة المركز المالي )الميزانية( عبارة عن تصوير للوضع المالي أو .قائمة المركز المالي )الميزانية(:2

يات قائمة الحالة المالية للمنشأة وذلك في لحظة زمني معينة هي تاريخ إعداد القائمة. وعليه فان محتو

المركز المالي هي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا  بمصطلح األرصدة تمييزا  لها عن التدفقات أو التيارات 

التي تمثل مكونات القوائم األخرى مثل :الدخل والتدفقات النقدية.من هذا يتضح عناصر القوائم المالية ثالثة 

 (:123م،ص 2009هي)ابراهيم،

 المركز المالي وهي تشمل األصول والخصوم وحقوق الملكية. أ.األرصدة: وتظهر في قائمة

 ب.تدفقات داخلية: وهذه تشمل إيرادات والمصروفات ويتم اإلفصاح عنها في قائمة الدخل.

 ج.تدفقات نقدية: وهذه تشمل عناصر المتحصالت والمدفوعات ويتم اإلفصاح عنا في قائمة التدفق النقدي. 

توضح قائمة التغيرات في حقوق الملكية كافة التغيرات في مكونات ملكية:.قائمة التغيرات في حقوق ال3

رأس المال المدفوع باإلضافة الى التغيرات في رقم صافي األرباح المحتجزة االمرحلةا بمعنى أنها تغطي 

 (.223م،ص 1990كافة مصادر التغير في حقوق الملكية خالل الفترة المالية)الشيرازي،

تهدف هذه القائمة اساسا  الى تقديم المعلومات عن النقدية المحصلة والمنصرفة قدي:.قائمة التدفق الن4

خالل الفترة المالية، كما أنها تعد أداة مفيدة تمكن المستثمرين والمقرضين من تقييم مدى قدرة المنشأة على 

 (.106ص م،2001توليد التدفقات النقدية المستقبلية سواء من حيث  توقيتها أو كميتها)الوابل،

 مستخدمو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات:

ومن األطراف المستفيدة من معلومات  .تتعدد األطراف المستفيدة من المعلومات التي تقدمها القوائم المالية،

 .(:15م،ص 2009القوائم المالية نجد)بدوي،
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قرار الشراء أو االحتفاظ يحتاج المستثمرون لمعلومات تعينهم على اتخاذ  : المستثمرون .1

باالستثمار أو البيع،كما أن المالك يهتمون بالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة الوحدة 

 االقتصادية على توزيع األرباح.

يهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعده معلى تحديد مقدرة الوحدة  : المقرضون .2

 بها عند االستحقاق. االقتصادية على سداد قروضهم والفوائد المتعلقة

يهتم الموردون والدائنون اآلخرون  : الموردون والدائنون التجاريون اآلخرون .3

 بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق.

يهتم  العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خصوصا عندما يكون لهم  العمالء: .4

 ارتباط طويل المدى معها أو االعتماد عليها في توريد احتياجاتهم.

هم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحية المنشأة من أج لمعرفة قدرة  : العاملون .5

 فع التقاعد وتوفير فرص العمل.المنشأة على دفع التعويضات،المكافآت،منا

تهتم بعملية توزيع الموارد وبالتالي أنشطة الوحدة  الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها: .6

االقتصادية، كما يتطلبون معلومات من أجل تنظيم هذه األنشطة، وتحديد السياسات 

الضريبية،وكذلك استخدام تلك المعلومات كأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات 

 خرى.أ

تؤثر الوحدات االقتصادية على قرار الجمهور بطرق مختلفة،كما يمكن للقوائم المالية أن تفيد الجمهور:

 .الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول االتجاهات والتطورات الحديثة في نماء المنشأة وتنوع أنشطتها

 أهمية فحص ومراجعة القوائم المالية:

 (:592م،ص2005المالية إلى مايلي )سرايا،ترجع أهمية فحص ومراجعة القوائم 

 تعتبر هذه القوائم األداة الرئيسية إلظهار نتيجة النشاط او المركز المالي للمؤسسة .1

توضح وتظهر هذه القوائم وخاصة قائمة الدخل نتيجة النشاط من أرباح وخسائر وبالتوالي  .2

 تحديد مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين وغيرهم.

ذه القوائم إدارة المؤسسة في مجال تقييم أداء المؤسسة خالل السنة  عن طريق تساعد ه .3

 .دراسة وتحليل النتائج التي تظهرها والبيانات التي تحتويها

 تحظى هذه القوائم باهتمام األطراف المتعددة من مستخدميها في مجاالت مختلفة .4

 عدد من السنوات المتتاليةتصلح هذه القوائم في مجال إجراء المقارنات لنفس المؤسسة ل .5

تعتبر القوائم وسيلة االتصال الرئيسية للمؤسسة بالبيئة الخارجية من خالل إنها األداة  .6

الرئيسية لإلفصاح المحاسبي لمختلف البيانات،من أهمها ما يتعلق بتلبية احتياجات سوق 

 المال والمتعاملين في األوراق المالية.

 القوائم المالية: دور المراجع في مجال فحص ومراجعة
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إن الهدف األساسي من مراجعة القوائم المالية هو إبداء رأي حول عدالة ومصداقية القوائم المالية للوضع 

المالي السائد،وطبقا للمبادئ و المعايير المتعارف عليها،حيث تقتصر مسؤولية المراجع على قيام بواجبات 

اإلثباتات واألدلة والقرائن التي تساعد في الوصول إلى  القانونية تجاه المؤسسة وذلك بالحصول على كافة

 .قناعة حول مدى عدالة وصحة البيانات المنشورة تبعا  لمعايير المراجعة المتعارف عليها

م،ص 2005يتمثل دور المراجع في مجال فحص ومراجعة القوائم المالية في النواحي التالية)سرايا،

 :(517-512ص

 ق من صحة ودقة البيانات التي تحتويها هذه القوائم.ينبغي على المراجع التحق .1

 ينبغي على المراجع فحص ومراجعة تبويب هذه القوائم. .2

على المراجع أن يتحقق من استيفاء التوقيعات المختلفة من قبل المسؤولين عن إعداد هذه  .3

 .القوائم واعتمادها

نتيجة وجود خطأ معين تم  في حالة وجود تعديل أو تغير في أي عنصر من عناصر هذه القوائم .4

اكتشافه أثناء المراجعة في لزم على المراجع التحقق من تصحيح هذا الخطأ و إعداد القائمة أو 

 .التقرير الذي يتضمن هذا التعديل أو التغيير بعد  عملية التصحيح

على المراجع فحص ومراجعة أي أرصدة منقولة من قوائم السنة السابقة وبصفة خاصة  .5

 العمومية مع فحص وتحليل أي تعديالت تمت عليها خالل السنة الميزانية

على المراجع التحقق من أن عدد القوائم والتقارير الالزمة والمالئمة قد تم إعدادها كحد أدنى  .6

 للعدد المطلوب والذي يحقق األهداف المطلوبة من هذه القوائم.

 ثالثاً:الدراسة الميدانية:

 تصميم استمارة البحث: 

لمعرفة  الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذا البحث قام الباحث بتصميم استبانه من أجل

)دور المراجعة المستمرة في تحقيق  جودة معلومات القوائم المالية( دراسة ميدانية علي مكات  المراجعة 

يدانية وتتميز بإمكانية واالستبانة هي من الوسائل المعروفة لجمع المعلومات المالخارجية بوالية الخرطوم.

 جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة البحث ويتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة.

 صدق وثبات الداء :

الثبات يعنى االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فهو 

وافقة في كل مرة يتم فيها إعادة المقياس . وكلما ذادت يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج مت

درجة الثبات واستقرار األداة كلما ذادت الثقة فيه. الختبار مدى توافر الثبات واالتساق الداخلي بين 

(  وتعتبر القيمة  Alpha- cronbachاإلجابات على األسئلة تم احتساب معامل المصداقية ألفا كرونباخ ) 

 %60يا  لمعامل ألفا كرونباخ المقبولة إحصائ
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اتبع الباحثون الختبار الثبات طريقة معامل كرونباخ الفا وكان الثبات كما هو موضح بالجدول 

 : التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( معامل ثبات إلفا كرونباخ لعبارات الفرضية :1الجدول )

 قيمةمعامل إلفا كرونباخ العبارة

مراجع الحسابات بإبداء تساعد إجراءات المراجعة المستمرة -1

 رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية
0.75 

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف األخطاء فور حدوثها  -2

 و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات القوائم المالية
0.72 

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على تخفيض تكلفة أداء  -3

 مما يسهم في تحقيق جودة معلومات القوائم الماليةأعمال المراجعة 
0.73 

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة الثقة في القوائم  -4

 المالية
0.70 

تدعم إجراءات المراجعة المستمرة تقرير المراجع في الوقت  -5

 المناسب و بصورة مناسبة
0.72 

حماية األصول وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي -6

 تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم المالية
0.71 

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات واالختبارات في ان واحد -7

 مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية
0.67 

 0.66تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في توصيل معلومات  -8
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 معلومات القوائم الماليةمؤكدة مما يساهم في تحقيق جودة 

 0.73 معامل الثبات للمحور ككل 

  

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 

( أكبر الفرضية ( نتائج اختبار الثبات أن قيم إلفا كرونباخ  لجميع عبارات )1يتضح من الجدول )

مقبولة من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل %( وتعني هذه القيم توافر درجة 60من )

عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة إلفا كرونباخ للمقياس الكلى 

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث لقياس 0.73)

تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق )الفرضية ( عبارات

 أهداف البحث وتحليل نتائجها. 

 السالي  اإلحصائية المستخدمة في البحث:

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة الميدانية:

 . السالي  اإلحصائية الوصفية1

ستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تم ا

 تركيبة مجتمع البحث وتوزيعه وقد تضمنت األساليب التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة.

 . الوسط الحسابي:2

لعبارة  5تم إعطاء الوزن تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات البحث حيث 

لعبارة   1لعبارة  ال أوافق والوزن  2لعبارة محايد  والوزن  3لعبارة أوافق والوزن  4أوافق بشدة والوزن 

 ال أوافق بشدة.

 .االنحراف المعياري:3

تم استخدامه لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس األهمية النسبية  لعبارات محور 

 ة.اإلستبان

 .استخدام اختبار)مربع كآي(:4

% ويعني ذلك 5تم استخدام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفرضية الدراسة عند مستوى معنوية 

%، أو 5انه إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية المصاحبة لمربع كآي المحسوبة عند مستوى معنوية اقل من 

ر من قيمة مربع كأي الجدولية يرفض فرض العدم ويكون الفرض إذا كانت قيمة مربع كأي المحسوبة أكب

البديل ) فرض البحث( صحيحا . أما إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية المصاحبة لمربع كآي عند مستوى 

%، أو إذا كانت قيمة مربع كأي المحسوبة أقل من قيمة كأي الجدولية فذلك معناه قبول 5معنوية اكبر من 

 لتالي يكون الفرض البديل) فرض البحث( غير صحيح.فرض العدم وبا
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 :. اختبار ألفا كرونباخ5

وتم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات البحث  للتحقق من صدق األداة, ويعد المقياس جيدا  ومالئما  

 (.0.60إذا زادت قيمة ألفا كرونباخ عن )

 مجتمع وعينة الدراسة :

ة من مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم.أما عينة الدراسة فقد تم يتكون مجتمع الدراسة الحالي

( استمارة استبيان على 50اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، حث قام الباحثان بتوزيع عدد)

%( تقريبا  من 100( فردا  أي ما نسبته )50المستهدفين بعدد استمارة لكل مكتب، واستجاب)

 ث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة.المستهدفين،حي

 تحليل واختبار الفرضيات :

في هذا الجانب سيتناول الباحثون قياس وتحليل البيانات التي وردت في فرضية الدراسة   وذلك على النحو 

 التالي: 

تحقيق جودة معلومات القوائم يساهم االلتزام بسياسات وإجراءات المراجعة المستمرة  في اختبار الفرضية :

 المالية

 

 

 

 

 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول عبارات الفرضية  (2الجدول )

 المقياس العبارة
ألوافق 

 بشدة
 أوافق محايد ألوافق

أوافق 

 بشدة
 المجموع

تساعد إجراءات المراجعة -1

المستمرة مراجع الحسابات بإبداء 

رأي فني محايد بشأن صدق 

 القوائم المالية

 50 25 23 1 - 1 التكرار

 100 50 46 2 - 2 النسبة%

تساعد المراجعة المستمرة على  -2

اكتشاف األخطاء فور حدوثها و 

معالجتها مما ينعكس علي جودة 

 معلومات القوائم المالية

 50 21 27 2 - - التكرار

 100 42 54 4 - - النسبة%

 50 14 25 6 4 1 التكرارتساعد إجراءات المراجعة  -3



52 
 

المستمرة على تخفيض تكلفة أداء 

أعمال المراجعة مما يسهم في 

تحقيق جودة معلومات القوائم 

 المالية

 100 28 24 7 8 2 النسبة%

تؤدى إجراءات المراجعة  -4

المستمرة إلي زيادة الثقة في 

 معلومات القوائم المالية

 50 21 25 4 - - التكرار

 100 42 50 8 - - النسبة%

تدعم إجراءات المراجعة  -5

المستمرة تقرير المراجع في 

 الوقت المناسب و بصورة مناسبة

 50 18 28 3 - 1 التكرار

 100 36 56 6 - 2 النسبة%

وجود إجراءات و سياسات -6

محاسبية تهدف إلي حماية األصول 

تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم 

 المالية

 50 21 24 3 2 - التكرار

 100 42 48 6 4 - النسبة%

تتسم المراجعة المستمرة -7

باإلجراءات واالختبارات في ان 

واحد مما يساهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية

 50 17 27 4 1 1 التكرار

 100 34 54 8 2 2 النسبة%

تساعد إجراءات المراجعة  -8

المستمرة في توصيل معلومات 

تحقيق جودة مؤكدة ما يساهم في 

 معلومات القوائم المالية

 50 16 28 5 1 - التكرار

 100 32 56 10 2 - النسبة%

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

   

 يلي: ( ما 2)يتضح من الجدول

أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن إجراءات المراجعة المستمرة تساعد مراجع الحسابات  .1

%(, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك 96)بلغتبإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية 

 %(.0%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)4)
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بة من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة المستمرة تساعد على اكتشاف األخطاء فور أعلى نس .2

%(, بينما نسبة غير 96حدوثها و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات القوائم المالية )

 %(.4( آما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)0الموافقين علي ذلك)

سبة من أفراد العينة يوافقون على إن إجراءات المراجعة المستمرة تساعد على تخفيض تكلفة أعلى ن .3

%( , بينما 83أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحسين جودة معلومات القوائم المالية بلغت )

%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت 10نسبة غير الموافقين علي ذلك)

 %(.7سبتهم)ن

إجراءات المراجعة المستمرة تؤدى إلي زيادة الثقة في ان أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  .4

%( , إما إفراد العينة الذين 0%(, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك)92معلومات القوائم المالية )

 %(.8لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

العينة يوافقون على أن إجراءات المراجعة المستمرة تقرير تدعم المراجع في أعلى نسبة من أفراد  .5

%(,إما أفراد 2, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك )%(92) الوقت المناسب و بصورة مناسبة

 %(.6العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

جراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي حماية أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن وجود إ .6

بينما نسبة غير الموافقين علي  %(,90)األصول تؤدى إلي صداق وعدالة معلومات القوائم المالية 

 %(.6%( , إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)4ذلك)

تمرة تتسم باإلجراءات واالختبارات في أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة المس .7

%( , بينما نسبة غير الموافقين 88ان واحد مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية  )

 %(.8%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )4علي ذلك )

المراجعة المستمرة تساعد في توصيل أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن إجراءات  .8

%( , بينما نسبة غير الموافقين علي 88معلومات مؤكدة ما يساهم في تحسين جودة القوائم المالية )

 %(.10إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)، %(2ذلك )
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 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتي

 ب
 النتيجة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع -1

الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم 

 المالية

 أوافق بشدة 1 0.733 4.42

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف  -2

األخطاء فور حدوثها و معالجتها مما ينعكس علي 
 أوافق بشدة 2 0.57 4.38
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 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية3جدول)

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 ما يلي: (الجدول3)يتضح من الجدول 

( وهذه 3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي ) التي تعبر عن عبارات الفرضيةإن جميع العبارات  .1

 تعبر عن الفرضية. النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع العبارات 

أهم عبارة من عبارات الفرضية هي العبارة )تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع الحسابات  .2

رة بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية( حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبا

( وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة)تساعد إجراءات 0.57( وبانحراف معياري )4.38)

المراجعة المستمرة على تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحقيق جودة معلومات 

 (. 0.97( بانحراف معياري )3.92القوائم المالية(, حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون بشدة على جميع 4.24ميع العبارات )كما بلغ متوسط ج .3

(، مما يدل على تمركز القيم حول وسطها 0.74العبارات التي تقيس الفرضية ، بانحراف معياري )

 الحسابي.

 (اختبار مربع كأي  لعبارات الفرضية4الجدول )

 النتيجةالتفسيالداللة درجات مربع كأي  العبارة

 جودة معلومات القوائم المالية

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على  -3

تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق 8 0.97 3.92

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة  -4

 الثقة في القوائم المالية
 أوافق بشدة 3 0.62 4.34

إجراءات المراجعة المستمرة تقرير  تدعم -5

 المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة
 أوافقبشدة 5 0.74 4.24

وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي -6

حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم 

 المالية

 أوافق بشدة 4 0.76 4.28

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات -7

واالختبارات في ان واحد مما يساهم في تحقيق 

 جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق 7 0.81 4.16

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في توصيل  -8

معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية

 أوافق 6 0.69 4.18

 أوافق بشدة  0.74 4.24 المتوسط للمحور ككل
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 ر اإلحصائية الحرية المحسوبة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع -1

الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق 

 القوائم المالية

 دالة 0.000 3 42.48
أوافق 

 بشدة

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف  -2

األخطاء فور حدوثها و معالجتها مما ينعكس 

 الماليةعلي جودة معلومات القوائم 

 دالة 0.000 2 20.44
أوافق 

 بشدة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على  -3

تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم 

 في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 4 33.80

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي  -4

 زيادة الثقة في القوائم المالية
 دالة 0.001 2 14.92

أوافق 

 بشدة

تدعم إجراءات المراجعة المستمرة تقرير  -5

 المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة
 أوافقبشدة دالة 0.000 3 39.44

وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف -6

إلي حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة 

 القوائم المالية

 دالة 0.000 3 32.40
 أوافق

 بشدة

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات -7

واالختبارات في ان واحد مما يساهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 4 53.60

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في  -8

توصيل معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق 

 جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 3 2.28

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 (ما يلي:4رقم)يتضح من الجدول 

( عند 42.48بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة األولى ) .1

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5)( وهي أقل من 0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة علي ان إجراءات 

 المراجعة المستمرة تساعد مراجع الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية.



57 
 

( عند 20.44عينة البحث للعبارة الثانية )بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد  .2

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )2درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن المراجعة 

ا و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات المستمرة تساعد على اكتشاف األخطاء فور حدوثه

 القوائم المالية.

( عند 33.8بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الثالثة ) .3

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4درجات حرية )

إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن إجراءات وجود فروق ذات داللة 

المراجعة المستمرة تساعد على تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية.

( عند 14.92بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الرابعة ) .4

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.001( ومستوى داللة إحصائية )2درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن إجراءات 

 المراجعة المستمرة تؤدي إلي زيادة الثقة في معلومات القوائم المالية.

( عند 39.44مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الخامسة ) بلغت قيمة .5

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن إجراءات 

 لمراجعة المستمرة تدعم تقرير المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة.ا

( عند 32.40بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة السادسة ) .6

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

ت داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على وجود إجراءات وجود فروق ذا

 و سياسات محاسبية تهدف إلي حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة معلومات القوائم المالية.

( عند 53.60بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة السابعة ) .7

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4رجات حرية )د

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن المراجعة 

المستمرة تتسم باإلجراءات واالختبارات في ان واحد مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم 

 المالية.

( عند 2.28بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الثامنة ) .8

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )
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إجراءات المراجعة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 المستمرة  تساعد في توصيل معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

فإن ذلك يدل على وجود فروق معنوية  0.05بما أن جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية 

الموافقين والموافقين بشدة، نرفض ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، وكانت جميعها لصالح 

فرض العدم ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بسياسات و إجراءات 

 المراجعة المستمرة و تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

 : النتائج

محايد بشأن ساعدت إجراءات المراجعة المستمرة مراجع الحسابات في إبداء رأي فني  .1

 صدق القوائم المالية.

ساعدت المراجعة المستمرة على اكتشاف األخطاء فور حدوثها و معالجتها مما أدي الى  .2

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

 أدت إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة الثقة في معلومات القوائم المالية  .3

 المراجع في الوقت المناسب.تدعم إجراءات المراجعة المستمرة تقرير  .4

 : التوصيات

ضرورة التخطيط السليم للعمل واإلشراف على جمع األدلة الفعلية التي تعمل على تحقيق  .1

 جودة معلومات القوائم المالية.

 العمل على تفعيل المراجعة المستمرة في كافة المنشآت السودانية. .2

المستمرة لضمان جودة معلومات تأهيل وتدريب المراجعين وعقد دورات  في المراجعة  .3

 القوائم المالية.

 المراجع:

(. دورالمراجعة المستمرة في تحسين جودة المعلومات المنشورة 2006جوهرة،شادي إبراهيم.) .1

إلكترونيا لخدمة متخذي القرارات،رسالة  ماجستير في المحاسبة  غير منشورة، جامعة عين شمس 

 .،كلية التجارة

م(. اثر دقة المراجعة االلكترونية المستمرة في تدني فجوة 2013إبراهيم،رضا توفيق عبده.) .2

التوقعات الديناميكية وزيادة جودة المراجعة في البيئة المعاصرة، القاهرة: جامعة بورسعيد، مجلة 

 . 2، العدد 4البحوث المالية والتجارية،المجلد 

عة المستمرة في ظل التجارة اإللكترونية ودورها في م(.المراج2016محمد،الخير صالح السماني. .3

تحقيق جودة المعلومات المحاسبية،رسالة ماجستير في المحاسبة،غير منشورة، جامعه النيلين، كلية 

 الدراسات العليا.
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