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 المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية فً النظامين التقليدي وااللكترونً وأثرها على مخاطر المراجعة .

 

Auditing on usage of statistical sampling in the traditional and electronic 

systems and their impact on Auditing risks 
 

 د / صديق سبيل  آدم منصورإعداد : 

 تاذ مساعدأس

 للعلوم والتكنولوجياكلية النيل األبيض 

 العلوم اإلدارية برنامج

 مستخلص البحث :

تناول البحث المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في النظامين التقميدؼ وااللكتروني وأثرىا عمى مخاطر المراجعة , وتمثمت 
كبيراا في حجم وكمية العمميات الحسابية الخاضعة لممراجعة ,  مشكمة البحث في أن اتساع وكبر حجم المنشآت قد أحدث تحوالا 

فازداد حجميا بصورة الفتة رغم أن فترة المراجعة محدودة , وأدػ كثرة العمميات الحسابية في تمك المنشآت وتشابكيا إلى زيادة 
 حجم المخاطر فييا . 

باطي . كما توصل البحث إلى أىم النتائج وىي : كمما زادت استخدم الباحث  المنيج الوصفي ، التاريخي ، االستقرائي واالستن
جودة المراجعة الداخمية والضبط الداخمي قمت مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية.وكذلك يفضل المراجعون 

 الخارجيون المراجعة الشاممة عمى المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية . 
اآلتية : وىي االعتماد عمى أساليب الضبط الداخمي واستخدام العينات اإلحصائية في  كما توصل البحث إلى التوصيات

المنشآت الكبرػ وفق النظام اإللكتروني المتبع ، إضافة إلى تفعيل دور المراجعة الداخمية لتضطمع بدورىا كامال في مراجعة 
 األنشطة المحاسبية داخل المنشآت والمؤسسات الكبرػ .

تم إثبات فرضيات الدراسة جميعيا . كما تم  ختم الدراسة بمجموعة من التوصيات والتي ليا عالقة مباشرة خالصة البحث : 
 بالدراسة عمى وجو العموم .

Abstract 

This research tackles the audit on usage of statistical sampling and its impact on audit risks in 

the traditional and electronic system . 

The research's problem focuses on : That nowadays institutions and firms have been expanded , 

therefore accounting transactions have been widened and became so huge in its size , although the 

time allowed for completing the audit programme is limited , hence accordingly numerous errors 

have been detected and that created many risks which have been risen also according to that size 

.The research followed the descriptive , historical , conductive and deductive methods to collect 

data and prepare the hypotheses and to make schedules .  

The research targeted on the following results : when we perform extra quality of internal audit 

and internal check that will reduce audit risks when applying statistical sampling . Hence external 

auditors prefer performing full audit than the statistical sampling  audit .  
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The research has conducted the following recommendations: to rely on internal check 

procedures besides the usage of statistical sampling in auditing the big institutions and firms 

according to the electronic system used , besides performing internal audit to access the important 

accounting activities in the big institutions and firms .  

The conclusions arrived at have accepted the three hypotheses . Finally the study is conducted 

with recommendations relevant to the findings of the study in general .     

 

 

 مقدمة :
تعتبر المراجعة نتاجاا منطقياا لمفكر الجمعي لعمم المحاسبة وخالصة التجارب في ىذا المجال , إذ تقوم المراجعة عمى بناء 

 تتسع جدره لتشمل النظامين اليدوؼ وااللكتروني في المنشآت والمؤسسات وكل القطاعات االقتصادية ذات العالقة بيا 
ن خالل ىذين النظامين اليدوؼ وااللكتروني لتسيم بفاعمية في إنفاذ برنامج المراجعة بالصورة وتتدفق المعمومات المحاسبية م

 المطموبة .
ورغم الكم اليائل من المعمومات المحاسبية في المنشآت والمؤسسات إال أن ىناك الكثير من المخاطر التي تطرأ عند التطبيق 

 صائية بيا .وفق النظامين اليدوؼ وااللكتروني  لمعينات اإلح
 فما ىي المخاطر التي تجابو المراجعة عند استخدام العينات اإلحصائية بالمنشآت السودانية ؟

 وما ىي العالقة بين حجم العينات ومستوػ مخاطر المراجعة ؟
 ىذه األسئمة وغيرىا ىي ما يحاول اإلجابة عميو من خالل الواقع المتطور في المنشآت السودانية .

دانية بعضيا يطبق النظام اليدوؼ المحاسبي تطبيقاا كامالا , وبعضيا يطبق النظام االلكتروني تطبيقاا كامالا أيضاا فالمنشآت السو 
, ويقوم نظام الضبط الداخمي بتحميل العينات اإلحصائية تحميالا دقيقاا كامالا , وتتبع العمميات الحسابية داخل العينات اإلحصائية 

لقاء الضوء عمييا فان ذلك يساعد في تحميل , فإذا قام نظام الضبط الد اخمي بأداء دوره كامالا في تحميل العينات اإلحصائية وا 
 العينة بصورة واضحة وجمية .

ن استخدام البرامج التطبيقية الجاىزة في المعمومات المحوسبة في تحديد حجم العينات يقمل من مخاطر العينات اإلحصائية  وا 
 لدقة العالية وموثقة وىي نتائج قد تكون صحيحة إذا تمت إجراءاتيا بالطرق الصحيحة .ألن تمك البرامج تمتاز با

 مشكمة البحث :
 تتمثل مشكمة البحث في اآلتي :

الشك أن اتساع وكبر حجم المنشآت في عالم اليوم قد أحدث تحوالا كبيراا في حجم وكمية العمميات الحسابية الخاضعة 
ة الفتة رغم أن فترة المراجعة محدودة , وأدػ كثرة العمميات الحسابية في تمك المنشآت وتشابكيا لممراجعة , فازداد حجميا بصور 

إلى زيادة حجم المخاطر فييا . فمنشأة عمالقة مثل شركة سكر كنانة مثالا يتم إدخال عدد كبير من القيود والعمميات الحسابية 
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قان . ومن خالل ىذه البيئة الحسابية المتحركة ظيرت مشكمة استيعاب ىذا يومياا , وتحتاج عمميات اإلدخال ىذه إلى الدقة واإلت
 الكم اليائل من المعمومات من خالل النظامين التقميدؼ 

 ) اليدوؼ ( والنظام االلكتروني الحديث . فإلى أؼ مدػ يساىم النظامان التقميدؼ وااللكتروني في تقميل حجم المخاطر ؟
 أىمية البحث 

  -مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية بالمنشآت السودانية ، ليا أىمية قصوػ وذلك لألتي: ىذه الدراسة عن
ـ في المنشآت والمؤسسات الكبرػ تكون الحاجة ماسة إلنفاذ برامج  المراجعة وفق المدػ الزمني المحدد لممراجعة نظراا لكثرة 1

 يا بالصورة التي تجعميا مخفية عن األنظار .العمميات الحسابية والعينات اإلحصائية بيا وتشابك
 ـ عند استخدام النظام االلكتروني ىل يساىم ىذا النظام االلكتروني في تقميل حجم المخاطر بو؟ .2
ـ في بيئة المنشآت والمؤسسات الكبرػ تكون المخاطر عالية وتتطمب يقظة بإعالء  فعالية نظام الضبط الداخمي لتقميل تمك 3

 أدني حد ممكن. المخاطر إلي
ـ تساعد المراجعة الجيدة  ذات المخاطر القميمة أو المعدومة في تحقيق أىداف المنشآت بتحقيق النمو والوفرة واالزدىار 4

 وتحقيق معدالت أرباح كبيرة .
 أىداف  البحث :

 -ييدف البحث إلي تحقيق األىداف التالية: 
سودانية بتقميل مخاطر المراجعة فييا وفق أسس عممية مدروسة تمكننا من ـ إمكانية تحقيق المراجعة الجيدة في المنشآت ال1

 تحقيق النيضة االقتصادية والمحاسبية فييا بصورة أفضل.
 ـ إلقاء الضوء عمي العينات اإلحصائية في المنشآت بصورة عامة ومدػ قدرتيا عمي تحقيق جودة المراجعة وأىدافيا .2
 اللكتروني في تقميل مخاطر المراجعة وتحقيق مرامي وأىداف المراجعة بالصورة المطموبة .ـ إلبراز دور النظامين اليدوؼ وا3
 ـ إبراز دور الضبط الداخمي والمراجعة الداخمية في تقميل مخاطر المراجعة وتقميل العينات اإلحصائية الخاضعة لممراجعة .4

 فرضيات البحث:
  -يرؼ الباحث ضرورة إبراز الفرضيات التالية:

 رضية األولي: تزداد مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في المنشآت التي تستخدم النظام اليدوؼ المحاسبي.الف
 الفرضية الثانية : تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في المنشآت التي تستخدم النظام االلكتروني .

 الداخمية والضبط الداخمي قمت مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية . الفرضية الثالثة: كمما زادت قوة المراجعة
 الفرضية الرابعة : يفضل المراجعون الخارجيون المراجعة الشاممة عمي المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية .

 منيج البحث:
 خدمة ألىداف البحث أتبع الباحث المناىج التالية:

 لمحصول عمي البيانات الكافية التي تسيم في تحديد فرضيات البحث . ـ المنيج االستقرائي :1
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ـ المنيج الوصفي: )أسموب دراسة الحالة( لتحقيق مدػ قدرة المراجعة الجيدة قميمة المخاطر عمي إعطاء صورة بينة وواضحة 2
 سودانية .وسميمة لمموقف المالي والمحاسبي وسالمة العينات اإلحصائية من أؼ مخاطر في المنشآت ال

براز الحقائق العممية المجردة في عمم المحاسبة 3 ـ المنيج االستنباطي الذؼ يخدم أىداف البحث من خالل التفكير المنطقي وا 
 والمراجعة.

ـ المنيج التاريخي لدراسة الوقائع التاريخية المحاسبية في السودان واألحداث المحاسبية منذ فترة الحكم االنجميزؼ المصرؼ 4
 ائي( وحتى يومنا ىذا .)الثن

 خطة البحث:
براز المخاطر التي يمكن أن تنشأ في تمك البيئة  يحاول الباحث دراسة األحداث االقتصادية والمحاسبية في المنشآت السودانية وا 

براز دورىا في تحقيق أىداف المراجعة بصور   تيا المطموبة. وكيفية تجاوزىا وتقميل مخاطرىا في النظام اليدوؼ وااللكتروني بيا . وا 
ىنالك دور متعاظم يمكن أن يقوم بو نظام الضبط الداخمي والمراجعة الداخمية في تقميل حجم العينات اإلحصائية وتحقيق جودة 

 وفعالية المراجعة بالمنشآت .
 حدود البحث:

 م 2009 - 1898الحدود الزمانية:  من عام 
 م والخاص .الحدود المكانية: شركات المراجعة في القطاعين العا

 مصطمحات ومفاىيم: 
%(  من مفردات المجتمع )رصيد الحساب 100ـ مخاطر المعاينة : ىي التي تنتج من فحص ومراجعة العينة أؼ أقل من )

 1][الظاىر بالقوائم المالية( حيث توجد دائماا في ىذه الحالة مخاطر من أن نتائج العينة لن تكون ممثمة لرصيد
م الصادرين عن مجمع المحاسبين 1984( لسنة 47م ورقم )1981( لسنة 39لمعيارؼ المراجعة رقم ) ـ خطر المراجعة : وفقاا 

القانونيين األمريكي يعرف خطر المراجعة بأنو الخطر الناتج عن فشل المراجع بدون قصد في تعديل رأيو في القوائم المالية 
 .][2 بطريقة مالئمة رغم أن ىذه القوائم تحتوؼ عمي تحريف جوىرؼ.

( المراجعة عممية منتظمة لمحصول عمي القوائم المرتبطة بالعناصر AAAعرفت جمعية المحاسبة األمريكية )-ـ المراجعة 
الدالة عمي األحداث االقتصادية ، وتقييميا بطريقة موضوعية بغرض التأكد من درجة مسايرة ىذه العناصر لممعايير الموضوعية 

 ][3المعنية  ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف
القوائم المالية: التي تعدىا المنشاة لما ىو مثبت بالفاتر والسجالت ومدػ داللة تمك القوائم عمى نتائج أعمال المنشأة من ربح 

 ]4 [أو خسارة خالل فترة زمنية معينة والوقوف عمى حقيقة مركزىا المالي في تمك الفترة .
رض الحصول عمى منافع خاصة أو لتضميل طرف آخر أو تحميمو بما يزيد الغش : ىو تعمد إخفاء أو تعديل البيانات بغ -

عن التزاماتو أو الحصول عمى أصول و ممتمكات المنشأة الستخداميا في األعمال الخاصة أو التحريف المتعمد لممعمومات 
 ]5 [المالية من قبل موظفي الشركة أو طرف ثالث .
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المقاييس المستخدمة في تحديد مدػ قدرة المنشأة عمى االستمرار في إنتاج  الجودة : يمكن أن تعتبر الجودة مقياساا من -
 ]6 [السمعة أو الخدمة واالستمرار في المنافسة بيا في األسواق المحمية والعالمية .

 ]7[( ىو الحصول عمى معرفة كافية . Review of the systemفحص النظام : ) -
جراءات وسجالت المشروع التي تتعمق بحماية األصول والثقة في  :  (Internal control )الرقابة الداخمية   - ىي خطة وا 

 ]8[القيود والسجالت المالية 
( : يجب أن يتحدد حجم العينة بحيث يزود بعنصر مخاطرة  Determining the sample sizeتحديد حجم العينة : )  -

 ]9[مقبول , بحيث ال يزداد معدل انحراف المجتمع عن مستوػ مقبول . 
تعريف عناصر القوائم المالية : توضح القوائم المالية اآلثار المالية لممعامالت واألحداث األخرػ عن طريق تجميعيا في  -

 ]10[تصنيفات عامة وفقاا لخصائصيا االقتصادية . 
يق قيامو بتقييم ( ينبغي أن يساعد نشاط المراجعة الداخمية المنظمة في الحفاظ عمي ىياكل فعالة ، عن طر controlالرقابة ) -

 .  ]11[مدػ الفعالية والكفاءة ، وعن طريق تشجيعو لعمميات التحسين المستمر .
( الرقابة الداخمية تعريفاا شامالا عمي أنيا ىي خطة لتنظيم وكل GAOالرقابة الداخمية: عرف مكتب المحاسبة العام األمريكي) -

حافظة عمييا ومراجعة مدػ دقة وتوثيق البيانات المحاسبية ) الرقابة الطرق الخاصة باستعمال األصول التي تممكيا الوحدة والم
المحاسبية( وتحسين الييكل التنظيمي والعمل عمي تحقيق أىداف الخطة اإلنتاجية ، البرمجة ، الكفاءة ، واالقتصاد ، الفاعمية 

 ]12[رية( وتشجيع التعاون بين العاممين واتخاذ السياسات اإلدارية المناسبة )الرقابة اإلدا
تعريف المراجعة : عممية منظمة لتجميع األدلة والقرائن الكافية والمقنعة وتقييميا بطريقة موضوعية بواسطة شخص مؤىل  -

ومستقل إلبداء رأيو الفني المحايد عن مدؼ تمثيل وتطابق المعمومات المتعمقة بوحدة اقتصادية لمواقع بدرجة معقولة في ضوء 
 ]13[غ ىذا الرأؼ لمميتمين بشؤون الوحدة االقتصادية لمساعدتيم في اتخاذ القرارات المعايير المحدودة وتبمي
 الدراسات السابقة :

( تمثمت مشكمة الدراسة في أنو ترتب عمي كبر حجم المشروعات زيادة حجم البيانات 1981ـ دراسة دمحم رشاد دمحم مينا )1
دة أن يعالج ىذه البيانات اليائمة الحجم وبما يفي باالحتياجات اإلدارية بدرجة ال يستطيع ميا العنصر البشرؼ ذو الطاقة المحدو 

المختمفة . ومن نتائج الدراسة أنو عند مراجعة النظم المحاسبية التي تعتمد عمي التشغيل االلكتروني لبياناتيا أنو يجب أن يكون 
بيا دورة التشغيل من مرحمة إعداد الُمدخالت ومرحمة المراجع ممماا بطبيعة التشغيل االلكتروني والمراحل المختمفة التي تمر 

ذا كان النظام اليدوؼ يمكن أن يقوم دون استخدام الدليل  تشغيل البيانات ومرحمة تخزينيا إلي مرحمة إعداد المخرجات وا 
ز الحاسب ومع المحاسبي فان النظام االلكتروني ال يمكن أن يقوم دون استخدامو بشرط إعداده في رموز وأرقام يفيميا جيا

دخال بعض وسائل التدقيق عميو وذلك من خالل تعميمات بالبرامج عند التشغيل لضمان الصحة  مراعاة الوضوح والترابط فيو ، وا 
 والدقة وأخيراا فانو يتطمب مجموعة من اإلجراءات ينفرد بيا عن التشغيل اليدوؼ تتعمق بتشغيل كل البيانات المطموبة .
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م( تمثمت مشكمة الدراسة في الحماية من مخاطر الفيروسات مثل إعداد نسخة احتياطية من 1988) Bromelyـ دراسة 2
ممفات البيانات والبرامج وحفظيا في مكان آمن والعمل عمي أمن الشبكات وأمن قواعد البيانات وأمن التطبيق والتشغيل ، وكذلك 

 مخاطر الضوابط الرقابية العامة .
ين لم يدركوا المخاطر المتعمقة بضعف األدوات الرقابية ، وأنيم كانوا أقل ثقة في القدرة عمي تشير الدراسة إلي أن الموظف

 التعرف عمي المخاطر المتعمقة بالبرامج والذؼ يمكن أن يؤثر بدوره عمي جودة وسالمة ودقة القوائم المالية 
اطر الفيروسات التي تسبب العديد من ، تمثمت مشكمة الدراسة في تعدد وكثرة مخcollier&spaulم( 1999ـ دراسة )3

خفاء ومضاعفة الفيروس مثل فيروسات عمم الكتابة عمي الممفات والفيروسات التي  المشاكل مثل الفيروسات المقيمة في الذاكرة وا 
 -تؤدؼ إلي:

راسة أن يتم استخدام إلي إفساد االسطوانات بما تحويو من برامج أو بيانات أو تفسد أؼ برنامج يتم تشغميو . تشير نتائج الد
كممات السر لحماية نظاميا المحاسبي ضد مخاطر فيروسات الحاسب اآللي وآثار الفيروسات السمبية المحتممة عمى الخسائر 

 الناتجة من فقدان السرية الشاممة ومدػ إتاحة البيانات عند الحاجة إلييا . 
دراسة استكشافية لمتعرف عمى المخاطر المرتبطة ببرنامج ب  wright&wrightولقد قام  wright&wright( 2002ـ دراسة )4

تخطيط موارد المنشأة ،وذلك من خالل المقابالت الشخصية .تشير نتائج الدراسة إلى أن برنامج تخطيط موارد المنشأة لديو 
لقوائم المالية ومخاطر األعمال مشاكل فيما يتعمق  بكتابة األدوات والضوابط الرقابية الموجودة بو ، والتي قد يتم فييا أخطاء في ا

، وان عددا من المشاكل األمنية المتعمقة بتطبيق ىذا البرنامج يمكن إرجاعيا لعدم التدريب الكافي لمستخدمي البرنامج ، وأن 
سة مخاطر أمن المعمومات تختمف بين التطبيقات المختمفة ، وكذلك بين موردؼ البرنامج المختمفين ، ولقد أوضحت نتيجة الدرا

جراءات المراجعة الختبار صالحية البرنامج والتي ال تعطي اىتماما كبيراا الختبار  أن معظم المنشآت تستخدم أساليب وا 
 المخرجات عند تصميم مخاطر برنامج تخطيط موارد المنشاة .

ؼ إلي المخاطر في م( تتمثل مشكمة ىذه الدراسة في قمة التدقيق في عممية المراجعة وىو ما يؤد2003ـ دراسة ليسمي )5
المراجعة مثل اختفاء السجالت والمستندات األصمية تشير نتائج الدراسة إلي ضرورة اعتبار الخطر النيائي لعممية المراجعة 
احتماالا شرطياا يخضع لقاعدة بايز اإلحصائية ، وبحيث يأخذ في اعتباره وجود عالمات سببية بين مكونات مخاطر المراجعة 

 ديدة لمخاطر المراجعة القائمة عمي استخدام قاعدة بايز وتحديدىا من األساليب الرياضية.واقترحت نماذج ع
م( وتمثمت مشكمة الدراسة في قبول المراجع الخارجي لقوائم مالية تحتوؼ أخطاء 2006ـ دراسة كمال بشير إسماعيل إبراىيم )6

ائج التي توصمت إلييا المراجعة غير مكتممة وأحياناا مضممة ، ، أو رفض قوائم مالية خالية من األخطاء وأدؼ ذلك ألن تكون النت
األمر الذؼ ال يفي برغبات وتوقعات المستخدمين والمتمثمة في اكتشاف الفشل والتالعب ومدػ استمرارية منشأتيم ومركزىم 

 المالي .
عض مخاطر المراجعة ، وأن المراجعة وتوصمت الدراسة إلي نتائج منيا أن معايير المراجعة المتعارف عمييا كافية لمحد من ب

الجيدة تؤدؼ إلي تقميل كافة مخاطر المراجعة خاصة في مرحمة العمل الميداني ، وأن  االلتزام بمعدل مخاطر مرغوبة متمم لثقة 
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لمساءلة مستخدمي القوائم المالية ، وأن المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية تؤدؼ لزيادة مخاطر المراجعة وتعرض المراجع 
إذا لم يحدد االحتياجات الصحيحة ، وأن التعميم العممي الميني المستمر يعتبر أىم ضمان لجودة المراجعة ويؤدؼ إلي تقميل 

 مخاطر المراجعة الخارجية .
م( تتمثل مشكمة البحث في أن الفكر المحاسبي يقدم نموذج متكامل يسمح بتعظيم 2008ـ دراسة أشرف خوفو عزيز خير )7
ة المعمومات المحاسبية وذلك باستخداميا تقويم األداء والتنبؤ باألزمات المالية التي قد تواجو المشروعات االقتصادية مما فائد

 يحد من مصداقية وجدوػ المعمومات المحاسبية بجانب عدم وجود إطار عممي متكامل بالقياس والتنبؤ باألزمات المالية . 
 -تائج منيا:وتوصمت الدراسة إلي مجموعة من الن

ـ أن المصرف بحاجة لزيادة رأس مال األسيم لموصول لمقيمة المثمى لو وضمان توفر خط أمان مالئم تجاه المخاطر والخسائر 
 المحتممة الحدوث .

 ـ عمي إدارة المصرف اتخاذ ما يمزم من إجراءات لضمان توفير مستويات سيولة تالئم عمميات المصرف.
م( تمثمت مشكمة الدراسة في أن تقرير المراجعة الخارجية بشكمو الحالي ال 2008بد الرحيم الفكي )ـ دراسة الفاتح األمين ع8

 يخدم الغرض واليدف منو والمتمثل في دعم الثقة في القوائم المالية .
 من نتائج ىذه الدراسة:

دم استخالص المراجعين لممؤشرات أن تقرير المراجعة بشكمو النمطي أدػ إلي توسيع فجوة التوقعات في المراجعة وىنالك ع
المالية لتحديد مخاطر حدوث الفشل ،وأن األزمات التي تتعرض ليا الشركات والمنشآت بعد فترة وجيزة من مراجعتيا أدت إلي 

 زعزعة الثقة في عممية المراجعة .
ة التعميمية في السودان والمطبقة م( تمثمت مشكمة البحث في أن المراجعة المالي2008ـ دراسة زين العابدين عمي احمد عمي )9

في القطاع الصناعي تعتمد إجراءاتيا عمي تقارير المحاسبة المالية التي تقوم عمي مفيوم المبادغ المحاسبية المقبولة قبواَل عاماا  
 الصناعي . دون الرجوع إلي الرقابة الدورية واالستجابة لتقييم األداء والكفاءة والمؤثرات االقتصادية المحيطة بالقطاع

من نتائج الدراسة أن المراجعة الحيادية تكتشف جميع األخطاء بمنيجية وموضوعية ، وأن تطبيق معايير المراجعة واالستقاللية 
المينية لممراجع والتي تنعكس في تقريره تظير مناطق القوة والضعف لممنشاة مما يؤدؼ لجودة القوائم المالية وتحسين أداء 

 اممة وأن الرقابة الداخمية تؤدؼ دوراا ىاماا  في الحفاظ عمى جميع أصول المنشآت الثابتة والمتداولة .المنشاة بصورة متك
( : تتمثل مشكمة البحث في مخاطر المراجعة االلكترونية في عممية المراجعة  2008دراسة الطيب حامد إدريس )  – 10

 األخطاء فييا بصورة كبيرة مما يصعب اكتشافيا . وكيفية عمميا , والسرعة اليائمة التي تجعل احتمال ارتكاب
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

أن التدقيق المستمر في مراجعة الحسابات قد أحدث تغييرات جوىرية عمى المراجعة وقمل من األخطاء في المراجعة والغش -
 والتزوير .
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لكترونية ىي اإلدخال المتعمد وغير المتعمد لبيانات غير صحيحة أثبتت الدراسة أن أىم المخاطر التي تتعمق بالمراجعة اال -
 بواسطة موظفي المنشآت , مثل إدخال فيروسات إلى النظام المحاسبي , ومشاركة الموظفين في كممات السر .

 إن تأخير تقديم تقرير المراجعة بعد نياية السنة المالية يؤدؼ إلى زيادة مخاطر المراجعة . -
 الطبيعية ال تعد من مخاطر المراجعة لعدم وجود البراكين والزالزل بالسودان  إن الكوارث -
أن المتخصصين في مراجعة نظام المعمومات االلكترونية كانوا أقل ثقة في قدرة المراجعين عمى التعرف عمى المخاطر  -

 مة ودقة القوائم المالية .المتعمقة ببرنامج تخطيط موارد المنشآت والذؼ يؤدؼ بدوره إلى جودة المراجعة وسال
إن ىناك اختالف في وظيفة المخاطر التي يواجييا مراجع الحسابات في ظل بيئة التشغيل االلكتروني عنيا في ظل البيئة 

 التقميدية لتشغيل البيانات البيئة التي تطبق النظام اليدوؼ .
مشكمة في تزايد االىتمام في السنوات األخيرة ( : تتمخص طبيعة ال 2010دراسة شرف الدين سميمان دمحم أحمد )  – 11

بالقضايا االجتماعية والحماية البيئية والمحافظة عمييا من اآلثار الضارة الناجمة عن العمميات لممشروعات بيدف حماية الموارد 
 االقتصادية لممجتمع من ناحية , والمحافظة عمى صحة وسالمة األجيال من ناحية أخرػ .

ة أن موضوع مخاطر المراجعة لم يحع حتى اآلن باالىتمام الكافي من ناحية المحاسبة المينية , وأن إدارة من نتائج الدراس
 المخاطر ىي عممية مستمرة يتم من خالليا التعرف عمى المخاطر وتحديدىا ومواجيتيا .

ك الخبرات في القطاع العام ديوان االستبيان : وقد استيدف االستبيان خبرات المراجعة في القطاعين العام والخاص , ومن تم
المراجع القومي , وفي القطاع الخاص كانت شركات المراجعة الخاصة متواجدة , ووصل االستبيان إلى المحاسبين والمراجعين 
مة في االتحاد الميني لممحاسبين والمراجعين وكذلك لممحاسبين اآلخرين خارج ىذين النطاقين لتعم الفائدة ولتكون النتائج ممث

لكافة المحاسبين والمراجعين وبحياد تام وصوالا لنتائج صادقة وموثوق بيا . وقد أتيح لممبحوثين الوقت الكافي بعيداا عن ضغوط 
 العمل وتكررت الزيارات حتى تكون النتائج دقيقة ومقنعة .

 إثبات وىدف أداة الدراسة :
الصياغة والوضوح وتغطيتيا الشاممة لمفرضيات , تم عرض لمتأكد من ىدف االستبيان وصالحية عباراتو وشموليا من حيث 

عبارات االستبيان عمى عدد من المحكمين واألكاديميين والمختصين في مجال الدراسة وبعد استعادتيا منيم تم إجراء التعديالت 
 الالزمة وتم أخذىا في الحسبان .
 النظم المحاسبية المحوسبة :

الحاسبات االلكترونية في مجال المحاسبة والمراجعة بحيث أصبح يوجد عدد كبير من ازدادت في السنوات األخيرة أىمية 
الوحدات االقتصادية التي تستخدم الحاسبات االلكترونية في ىذه المجاالت حيث أن معرفة المراجع بيئة الرقابة والنظم المحاسبية 

جراءات الرقابة المعتادة في الشركات المماثمة التي تعمل في نفس الصناعة أو القطاع الذؼ يعمل فيو العميل يمكن المراجع وال  وا 
ويتم  ]14[شك أن يخطط عممية المراجعة ويصمم االختبارات األساسية بجيد أقل مما لو لم تكن لديو ىذه المعرفة والفيم .

يانات الكترونيا بمزايا تنفرد تصميم نظم الكمبيوتر الكتشاف الكثير من عناصر الخمل الموجودة بيا ، وعمي ذلك يتميز تشغيل الب
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بيا وال توجد في النظام اليدوؼ لمتشغيل ، ولكن تشغيل البيانات الكترونيا يحتاج تحويل بيانات المدخالت إلي شكل تقرأه اآلالت 
 .  ]15[قبل التشغيل .

 مفيوم الحاسب اآللي:
وتفسيرىا ، وأداء األوامر المطموبة لتشغيل العمميات  الحاسب اآللي عبارة عن آلة اليكترونية تساعد المدير في تحميل البيانات

كما يساعد عمي تحريك كمية كبيرة من المعمومات المتعمقة بالوظائف المختمفة كالتمويل والمخزون وبيانات أخرػ ، حيث يسيل 
ة بتوفير وتوصيل وقد تطورت اإلجراءات المحاسبية المتعمق ]16[الوصول إلي ىذه المعمومات التخاذ القرارات الالزمة .

المعمومات تطورا كبيرا خالل القرون الماضية ، فبعد أن كان النظام المحاسبي يتصف بالبساطة والسيولة  في أول مراحل تطور 
المحاسبة ، أصبح ينطوؼ اآلن في معظم الدول المتقدمة عمي استخدام الحاسبات االلكترونية في تسجيل وتبويب وتحميل 

رغم ىذا التغيير في األسموب فقد ظل اليدف من المحاسبة كما ىو من حيث توفير المعمومات وتمخيص المعمومات . و 
المحاسبية التي تفي باحتياجات من يستخدمون تمك المعمومات .وقد كان ىذا التطور في اإلجراءات واألساليب يسعي باستمرار 

 ]17[0.لموفاء باالحتياجات المتطورة والمتزايدة من المعمومات المحاسبية 
 المراجعة الداخمية والمخاطر :   

. يجب عمي إدارة ]18[بعد تقويم الخطر تحتاج المراجعة الداخمية إلي تعظيم مواردىا في المناطق أو المجاالت عالية الخطر 
ممراجع المراجعة الداخمية إتباع المدخل القائم عمي الخطر عند تخصيص مواردىا بسبب محدودية ىذه الموارد . ويتيح ذلك ل

أن نظام المراجعة الداخمية يجب أن يقمل من مخاطر حدوث  ]19[التركيز عمي المجاالت الحساسة وسريعة التأثر في المنشاة . 
مشاكل بيئية دون عمم اإلدارة ، فالرقابة الجيدة أو الكافية عمي األمور البيئية يمكن أن تساعد المراجع في تحديد مخاطر 

 . ]20[عمى .المراجعة عند مستواىا األ
 الضبط الداخمي وأثره في تقميل مخاطر المراجعة:  

إجراء رقابي يتبع في إدارة األعمال حيث  أن العمل يقسم بين األفراد وتحدد   INTERNAL CHECKالضبط الداخمي 
نما يقوم أكثر من فرد بيا فعممية الشرا ء يجب أن تقسم إلي عدة مسؤولياتيم بحيث أن العممية بكامميا ال يقوم بيا شخص واحد وا 

 إجراءات ويقم كل إجراء عمي فردين أو أكثر ويحقق التقسيم في العمل اآلتي:
ـ منع اكتشاف التالعب : والتالعب قد يتم بسبب جمع أكثر من عمل في يد فرد واحد ، أو يحدث تواطؤ بين بعض األفراد 1

ظيار ق يود لعمميات وىمية في السجالت ، أو عدم تسجيل متحصالت ، لتنفيذ التالعب فمثال سرقة بضاعة أو نقود المشروع وا 
أو حتى التالعب في التسجيل الدفترؼ لغرض أرباح وىمية كتقويم المخزون بقيمة أعمى من قيمتو الفعمية . وىذه األخطاء 

 ة في المشروع .والمخالفات من الممكن اكتشافيا لو وزع العمل المتعمق بين أفراد مختمفين في إدارات أو أقسام مختمف
ـ اكتشاف األخطاء : واألخطاء قد يقع فييا فرد فيكتشفيا الفرد التالي لو في دورة العمل والذؼ يقوم بإتمام نفس العممية وفي 2

 ذلك توفير حمقة من الرقابة عمي العممية الواحدة .
 . ]21[رد . ـ إنجاز العمل بأسرع مما لو ركز العمل في يد شخص واحد ولم يقسم عمي أكثر من ف3
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يقصد بالضبط الداخمي الوسائل واإلجراءات المحاسبية اإلحصائية وغيرىا من وسائل حماية األصول من السرقة واالختالس 
والضياع وسوء االستعمال ، أو التوزيع الصحيح لمواجبات داخل األقسام بالمنشاة وكذلك قسم الحسابات بحيث تؤدؼ إلي ضبط 

 .   ]22[بطريقة تمقائية وباستمرار .عمميات المشروع ومراقبتيا 
 طريقة تحميل البيانات :

 SPSSلقد تم تحميل البيانات اإلحصائية بواسطة الحاسب اآللي وذلك باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) 
 )Statistical package for social sciences اختبار ) كاؼ ( عند  واالختبار المستخدم الختبار فرضيات البحث ىو

%( إذا كانت أكثر من قيمتيا في جدول توزيع كاؼ عندئِذ يكون فرض البحث صحيحاا  95%( أو درجة ثقة ) 5مستوػ معنوية)
%( إذا كانت قيمتيا أقل من 95%( أو درجة ثقة )5, أما إذا كانت قيمة ) كاؼ ( المحسوبة في االستبيان عند مستوػ معنوية )

 ؼ ( عندئِذ يكون فرض البحث غير صحيحاا وصف االستبيان :جدول توزيع ) كا
 أرفق مع االستبيان خطاب لممبحوثين تم فيو تنويرىم بموضوع الدراسة وىدفيا والغرض من االستبيان .

 
 وؼ .( اختبار مربع كاؼ لمفرضية األولى : تزداد مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في النظام اليد 1جدول رقم ) 

 النتيجة مستوػ الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاؼ العبارة
يؤدؼ استخدام العينات اإلحصائية إلى زيادة مخاطر 

 المراجعة في النظام اليدوؼ 
ثبوت صحة  0,027 3 9,200

 العبارة
يمثل عد النقود مخاطرة كبيرة عند مراجعة بند النقدية في 

 النظام اليدوؼ 
صحة ثبوت  0,001 3 17,700

 العبارة
كثرة عمميات قيود المدينين تزيد مخاطر المراجعة في 

 النظام اليدوؼ 
ثبوت صحة  0,000 4 58,000

 العبارة
عدم وضوح االختصاصات لدػ أمناء المخازن يزيد 

 مخاطر المراجعة في النظام اليدوؼ 
ثبوت صحة  0,000 2 33700

 العبارة
بالعينات في  وجود الغش واالحتيال يزيد مخاطر المراجعة

 النظام اليدوؼ 
ثبوت صحة  0,000 3 64300

 العبارة
يمثل التحايل في أرقام بند األراضي مخاطرة كبيرة 

 لممراجعة بالعينات في النظام اليدوؼ 
ثبوت صحة  0,000 3 19300

 العبارة
يمثل التواطؤ في التقييم غير السميم لبند األصول الثابتة 

 اليدوؼ مخاطرة لممراجعة في النظام 
ثبوت صحة  0,000 3 47500

 العبارة
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السرقة والتواطؤ يمثالن مخاطرة كبيرة لممراجعة بالعينات 
 في كل بنود االلتزامات في النظام اليدوؼ 

ثبوت صحة  0,000 2 31974
 العبارة

 م2017المصدر : إعداد الباحث 
ت اإلحصائية إلي زيادة مخاطر المراجعة في النظام وكمثال إلثبات صحة العبارة األولى لثباتيا )يؤدػ استخدام العينا   

اليدوؼ (لقياس مدػ فاعمية العبارة )يؤدؼ استخدام العينات اإلحصائية إلى زيادة مخاطر المراجعة في النظام اليدوؼ( في اختبار 
يتضح  من الجدول أعاله الفرضية األولي التي تنص )تزداد مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في النظام اليدوؼ( 

وىذه القيمة أقل من مستوػ المعنوية  0,027( ومستوؼ داللة    3( بدرجة حرية )9,200أن قيمة مربع كاؼ المحسوبة لمعبارة )
%( وىذا يدل عمي أن العبارة )يؤدؼ استخدام العينات اإلحصائية إلي زيادة مخاطر المراجعة في النظام اليدوؼ ( قد ساىمت 5)

ت صحة الفرضية األولي التي تنص )تزداد مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في النظام اليدوؼ( عند درجة في إثبا
%( وىذا الوصف ينطبق عمي كل عبارات الفرضية األولي الثمانية ، وىو ما يثبت صحة الفرضية األولي بعباراتيا 95ثقة )

 جميعاا .
 (2جدول رقم )

قيمة مربع  العبارة
 ؼ كا

درجة 
 الحرية

مستوػ 
 الداللة 

 النتيجة

دقة وكفاءة العمميات االلكترونية 
تخفض مخاطر المراجعة بالعينات في 

 النظام االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 3 39,600
 العبارة 

السرعة في انجاز المراجعة تحتم 
 استخدام العينات في النظام االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 3 26,000
 العبارة

قمة التكمفة عند استعمال العينات 
تخفض مخاطر المراجعة في النظام 

 االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 4 25,500
 العبارة

العد اآللي لمنقود يقمل مخاطر 
المراجعة في بند النقدية في النظام 

 االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 3 36,300
 العبارة

قوة وكفاءة النظام االلكتروني تخفض 
المراجعة في النظام مخاطر 

ثبوت صحة  0,000 3 45,500
 العبارة
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 االلكتروني 
الغش والتحايل والنيب تمثل مخاطر 
عالية عند استخدام العينات في 
األصول المتداولة في النظام 

 االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 4 47,875
 العبارة

تنخفض مخاطر المراجعة في النظام 
ات االلكتروني عند استعمال العين

 اإلحصائية 

ثبوت صحة  0,006 3 12,400
 العبارة

تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام 
العينات اإلحصائية في بنود االلتزامات 
والخصوم نسبة لكفاءة النظام 

 االلكتروني 

ثبوت صحة  0,000 4 61,625
 العبارة

رونية تخفض مخاطر المراجعة باستخدام العينات وكمثال إلثبات صحة العبارة األولي في الجدول :دقة وكفاءة العمميات االلكت
اإلحصائية في النظام االلكتروني في اختبار الفرضية الثانية التي تنص عمى ) تخفيض مخاطر المراجعة باستخدام العينات 

بارة ( أن قيمة مربع كاؼ المحسوبة لمع2اإلحصائية في المنشآت التي تستخدم النظام االلكتروني ( , يتضح من الجدول )
%( وىذا يدل عمى أن العبارة ) دقة 5وىذه القيمة أقل من مستوػ المعنوية ) 0,000ومستوػ داللة  3بدرجة حرية  39600

وكفاءة العمميات االلكترونية  قد ساىمت في إثبات صحة الفرضية الثانية التي تنص ) تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام 
 %( .95تخدم النظام االلكتروني ( , عند درجة ثقة )العينات اإلحصائية في المنشآت التي تس

وأخيراا نجد أن قيمة مربع كاؼ المحسوبة لمعبارة الثامنة ) تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في كل بنود 
وىذه النسبة أقل  0,000ومستوػ داللة  4بدرجة حرية  61625االلتزامات والخصوم نسبة لكفاءة  النظام االلكتروني ( , ىي 

% ( وىذا يدل عمى أن العبارة ) تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في المنشآت 5من مستوػ المعنوية )
 % ( .95التي تستخدم النظام االلكتروني ( عند درجة ثقة )

( إضافة إلى ىاتين العبارتين ) 7, 6, 5, 4, 3,  2ولقد تم إثبات صحة كل العبارات المتبقية من عناصر الفرضية الثانية )
 األولى والثامنة ( .
( اختبار مربع كاؼ لمفرضية الثالثة : ) كمما زادت قوة المراجعة الداخمية والضبط الداخمي قمت مخاطر  3جدول رقم ) 

 المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية ( .
 تيجةالنمستوػ درجة قيمة مربع  العبارة
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 الداللة الحرية كاؼ
في ظل النظام االلكتروني تزيد قوة 
الضبط الداخمي مما يقمل مخاطر 

 المراجعة 

ثبوت صحة  0,000 3 43,500
 العبارة

تساعد إجراءات الضبط الداخمي 
عمى تقميل مخاطر الضبط عند 

 استخدام العينات 

ثبوت صحة  0,000 2 30,100
 العبارة

مشاركة إدارات المنشأة في عمميات 
اخمي تقمل مخاطر الضبط الد

 المراجعة 

ثبوت صحة  0,000 2 15,700
 العبارة

تحقق إجراءات الرقابة الداخمية 
الفعالية في تقميل مخاطر المراجعة 

 باستخدام العينات اإلحصائية  

ثبوت صحة  0,000 3 37,300
 العبارة

باستخدام العينات اإلحصائية في 
النظام االلكتروني تحديد 

ين يقوؼ االختصاصات لإلداري
الضبط الداخمي ويقمل مخاطر 

 المراجعة

ثبوت صحة  0,000 4 80,125
 العبارة

في ظل النظام االلكتروني االلتزام 
الصارم بموجيات الضبط الداخمي 
يقمل مخاطر المراجعة باستخدام 

 العينات اإلحصائية 

ثبوت صحة  0,000 2 24,700
 العبارة

يساعد التوزيع السميم لمعمل في 
لضبط الداخمي ويقمل مخاطر تقوية ا

 المراجعة 

ثبوت صحة  0,000 3 58,000
 العبارة

استخدام العينات في نظام ضبط 
 داخمي ضعيف يزيد مخاطر المراجعة 

ثبوت صحة  0,000 4 63,375
 العبارة
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 م .2017المصدر : إعداد الباحث من الدراسة التطبيقية 
 وكمثال لمعبارة األولى : 

العبارة )في ظل النظام االلكتروني تزيد قوة الضبط الداخمي مما يقمل مخاطر المراجعة , في اختبار لقياس مدػ فاعمية  -
الفرضية التي تنص )كمما زادت قوة الضبط الداخمي قمت مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية ( يتضح من الجدول 

وىذه القيمة أقل من مستوػ المعنوية  0,000ومستوػ داللة  3بدرجة حرية  43500( أن قيمة مربع كاؼ المحسوبة لمعبارة 3)
%( وىذا يدل عمى أن العبارة ) في ظل النظام االلكتروني تزيد قوة الضبط الداخمي مما يقمل مخاطر المراجعة ( , قد ساىمت 5)

باستخدام العينات  في إثبات صحة الفرضية الثالثة التي تنص ) كمما زادت قوة الضبط الداخمي قمت مخاطر المراجعة
 ولقد تم إثبات صحة جميع بقية العبارات من عناصر الفرضية الثالثة%( 95اإلحصائية ( , عند درجة ثقة )

 ( إضافة إلى صحة العبارة األولى .8,  7,  6,  5,  4,  3,  2) 
عة الشاممة عمى المراجعة (  اختبار مربع كاؼ لمفرضية الرابعة : ) يفضل المراجعون الخارجيون المراج 4جدول رقم ) 

 باستخدام العينات اإلحصائية (
قيمة مربع  العبارة

 كاؼ
درجة 
 الحرية

مستوػ 
 الداللة

 النتيجة

المراجعة الشاممة تمثل ضماناا لمراجعة 
كل بنود القوائم المالية لذلك يفضميا 

 المراجعون الخارجيون عمى غيرىا 

ثبوت صحة  0,000 3 54,400
 العبارة

فة ىي التي يفضميا المراجعون قمة التكم
الخارجيون عند استخدام العينات 

 اإلحصائية في كل أنواع المراجعات 

ثبوت صحة  0,107 3 61,00
 العبارة

الكفاءة ىي التي يفضميا المراجعون 
الخارجيون في المراجعة التحميمية عمى 

 المراجعة الشاممة

ثبوت صحة  0,000 3 36,300
 العبارة

لمراجعة يفضل لتحميل مخاطر ا
المراجعون الخارجيون استخدام المراجعة 

 الشاممة بدالا عن العينات اإلحصائية 

ثبوت صحة  0,000 3 18,800
 العبارة

في ظل المراجعة الشاممة تتم اإلحاطة 
بكل بنود القوائم المالية لذلك يفضميا 

 المراجعون الخارجيون 

ثبوت صحة  0,000 3 38,800
 العبارة
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المخطط لممراجعة في  توفير الزمن
مراجعة العينات اإلحصائية ىي ما 

 يفضمو المراجعون الخارجيون 

ثبوت صحة  0,000 3 45,500
 العبارة

يفضل المراجعون الخارجيون المراجعة 
الشاممة ألنيا تبعدىم عن المساءلة 

 القانونية مستقبالا 

ثبوت صحة  0,001 4 18,375
 العبارة

لمراجعة يقوم المراجعون الخارجيون با
الشاممة لبعض البنود والمراجعة بالعينات 

 لبنود أخرػ 

ثبوت صحة  0,000 4 56,625
 العبارة

يفضل المراجع الخارجي بأن تكون 
نسبة المراجعة الشاممة لبنود الميزانية 

 %50وقائمة الدخل أكثر من 

ثبوت صحة  0,001 4 19,948
 العبارة

 م .2017قية المصدر : إعداد الباحث من الدراسة التطبي
ولقياس مدػ فاعمية العبارة ) المراجعة الشاممة تمثل ضماناا لمراجعة كل بنود القوائم المالية لذلك يفضميا المراجعون -

الخارجيون عمى غيرىا ( , في اختبار الفرضية الرابعة التي تنص عمى ) يفضل المراجعون الخارجيون المراجعة الشاممة عمى 
 3بدرجة حرية  54400( أن قيمة مربع كاؼ المحسوبة 4ينات اإلحصائية ( , يتضح من الجدول )المراجعة باستخدام الع

%( وىذا يدل عمى أن العبارة  )  المراجعة الشاممة تمثل ضماناا 5وىذه القيمة أقل من مستوػ المعنوية ) 0,000ومستوػ داللة 
رجيون عمى غيرىا ( , قد ساىمت في إثبات صحة الفرضية الرابعة لمراجعة كل بنود القوائم المالية لذلك يفضميا المراجعون الخا

% ( 95التي تنص عمى )  يفضل المراجعون الخارجيون المراجعة الشاممة عمى المراجعة باستخدام العينات ( , عند درجة ثقة )
. 

(   9,  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2( من عناصر الفرضية الرابعة ) 4لقد تم إثبات صحة جميع العبارات داخل الجدول رقم )
 باإلضافة إلى صحة العبارة األولى من الفرضية الرابعة .

 الخاتمة :
 لقد تم إثبات صحة الفرضيات األربع لمدراسة من خالل الدراسة النظرية مروراا بالدراسات السابقة وانتياءا بالدراسة الميدانية .

 النتائج :
تخدام العينات اإلحصائية بمخاطر المراجعة , أو الدراسة الميدانية , توصل البحث إلى بعد دراسة الجانب النظرؼ لممراجعة باس
 أدلة تثبت صحة جميع الفرضيات وىي :

 تزداد مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في النظام اليدوؼ. -1
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 النظام االلكتروني  .  ـ تنخفض مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية في المنشآت التي تستخدم2
 كمما زادت قوة المراجعة الداخمية والضبط الداخمي قمت مخاطر المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية . -3
 يفضل المراجعون الخارجيون المراجعة الشاممة عمى المراجعة باستخدام العينات اإلحصائية . – 4

 التوصيات : يوصي البحث باآلتي بعد الدراسة :
 ن يقتصر استخدام النظام اليدوؼ عمى المنشآت الصغرػ فقط حتى يتم إبعادىا عن مخاطر المراجعة ./ أ1
/ يمكن استخدام العينات اإلحصائية في المنشآت الكبرػ وفق النظام االلكتروني , ألن المخاطر تنخفض بصورة ممموسة في 2

 النظام االلكتروني .
لداخمية المتقنة في تقميل المخاطر ولذلك نوصي باالعتماد عمى أساليب الضبط / تساعد قوة الضبط الداخمي والرقابة ا3

 الداخمي في المنشآت وكذلك أسس الرقابة الداخمية .
/ ىنالك ضرورة لمشاركة إدارات المنشآت في تقوية الضبط الداخمي من خالل تنفيذىم لبرامجو لقفل كل الثغرات التي تنفذ 4

 خصية في الضبط الداخمي .منيا المخاطر ومشاركتيم الش
/ ىناك ضرورة وحاجة ممحة الستخدام المراجعة الشاممة ألنيا الضمانة الوحيدة إلبعاد مخاطر المراجعة ولكن الزمن المحدد 5

ال فالخيار الثاني ىو  لممراجعة ىو الفيصل في ذلك , فمو سمحت فترة المراجعة باستخدام المراجعة الشاممة فذلك ىو األفضل , وا 
 تخدام العينات اإلحصائية وىي تعطي نتائج تقريبية وليست نتائج مؤكدة عن عدم وجود مخاطر في ما تمت مراجعتو .اس
/ ضرورة وضع ضوابط صارمة لمحد من مخاطر المراجعة ومن تقميل النيب والسرقة والتواطؤ , وذلك بإجراء تنقالت دورية 6

, وذلك لتقميل المخاطر بالمنشآت وسن عقوبات رادعة لمفاسدين  Job Rotationلممحاسبين واإلداريين بين كل فترة وأخرػ 
 بإنياء خدماتيم متى ما ثبت جنوحيم لتمك الجرائم .

عمى عناصر منتقاة مشيود ليا بالنزاىة  Pass words/ تفعيل وسائل الحماية في أقسام الحاسوب وقصر منافذ الدخول 7
 واألمانة والماضي النظيف .

لألمانة , يتنافس فيو الحريصون عمى أموال المنشآت من صغار العمال والموظفين إلى كبار الموظفين بتمك  / إنشاء حافز8
 المنشآت حتى تكون سنة حسنة يثاب فاعميا وتحجب عمن سواىم .

 المراجع :
 أوالا : القرآن الكريم 

 ثانياا : المراجع العربية . 
 . 2003/ 04امعية , المحاسبة المالية , الدار الج –ـ أحمد نور 1
 2005أيمن أحمد أحمد شتيوؼ  دمحم الفيومي دمحم , وعالء دمحم الدميرؼ , , دراسات متقدمة في المراجعة , الدار الجامعية , –2
. 

 . 2002/ 03ثناء عمي القباني , الرقابة المحاسبية الداخمية في النظامين اليدوؼ وااللكتروني , الدار الجامعية ,  –3
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 عمي القباني , المرجع السابق ./ ثناء 4
 / ثناء عمي القباني , المرجع السابق .5
 . 2000صالح الدين عبد الرحمن فيمي , مقارنة معايير المحاسبة الدولية , مكتبة ألنجمو المصرية ,  – 6
 . 2006عصام الدين دمحم متولي , دراسات في االتجاىات المعاصرة في المراجعة , اإلسراء لمطباعة ,  – 7
 . 2006( , جامعة السودان المفتوحة , 1عصام الدين دمحم متولي , المراجعة ) – 8
دارة المخ9   11/2010اطر , الدار الجامعية , /  عبد الوىاب نصر عمي , المراجعة الداخمية وا 

اخمية , الدار الجامعية , / عبد الفتاح دمحم الصحن , ودمحم السيد سرايا , وفتحي رزق السوافيرؼ , الرقابة والمراجعة الد10
2005 . 
 . 99/2000عبد الفتاح دمحم الصحن , رجب السيد راشد , ومحمود ناجي درويش , أصول المراجعة , الدار الجامعية ,  – 11
 . 2002دمحم سمير الصبان , عبد الوىاب نصر عمي , المراجعة الخارجية , الدار الجامعية ,  –12
/ 03اتة السيد شحاتة , دراسات في االتجاىات الحديثة في المراجعة , الدار الجامعية , / منصور أحمد البدوؼ , وشح13

2002 . 
 م 2005ـ أمين السيد أحمد لطفي ، مراجعات مختمفة ألغراض مختمفة ، الدار الجامعية )14
 ـ أمين السيد احمد لطفي ، مراجعات مختمفة ألغراض مختمفة ، المرجع السابق .15
 م .2004 – 2003، المحاسبة المالية  ، الدار الجامعية ، ـ احمد نور 16
 ـ ثناء عمي القباني ، مرجع سابق  .17
 م . 2009ـ عصام الدين دمحم متولي ، دراسات تطبيقية في المراجعة ، الخرطوم ، شركة مطابع السودان لمعممة المحدودة ، 18
راشد ، دراسات في المراجعة الخارجية ، دار المطبوعات  ـ كمال خميفة أبو زيد ، وسمير كامل عيسي ، ورجب السيد19
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