
 PISSN: 2437-0215 * EISSN: 2588-252X  : ل د:08ال ة  89-13)، ص.ص. 2022( 01، الع ائ لة ال ةال ال ة وال اس راسات ال  لل

 

 

 
- 13 - 

ة  اخل اجعة ال ك في ت أداء ال أك ال ذج ال ة ن  فاعل

The Effectiveness of the Combined Assurance Model in Improving Internal Audit Performance 
  

  2غسان أمحد األمني ،   *،1صالح علي أمحد حممد

  
  salaliahmed@oiu.edu.sd ، )العلوم االدارية (السودان جامعة أم درمان االسالمية ، كلية 1

  mgassan2010hotmail@gmail.co جامعة أم درمان االسالمية ، كلية العلوم االدارية (السودان)،  2
  

    م.2022سبتمرب    03  :قبولالريخ    ؛م2022ماي    24  :ملراجعةريخ ا  ؛م2022جانفي    24  :ريخ االستالم
  

 

ا مؤخراً يف جمال احلوكمة وادارة ملخص:  املخاطر   دف الدراسة اىل إلقاء الضوء على منوذج التأكيد املشرتك كواحد من النماذج اليت تزايد االهتمام 
داخلية ، وذلك نظراً ملا يلعبه من دور كبري ملعاجلة أوجه القصور يف خدمات التاكيد املتعددة ، وركزت الدراسة على دوره يف حتسني وظيفة املراجعة ال،  

حلوكمة وادراة ا تى أمهية الدراسة من خالل ارتباط موضوعها  ملخاطر يف ظل  من خالل استعراض عدد مقدر من الدراسات واألدبيات السابقة ، و
ادارت  واقع اقتصادي متغري ، استخدمت الدراسة منهجية مجعت ما بني االستقراء واالستباط واملنهج التأرخيي واملنهج املسحي التحليلي لعدد من  

هم النتائج يف التأكيد على أمهية  ومتثلت ألعينة من املصارف السودانية واملراجعيني اخلارجيني ،  لدراسة ميدانية    املراجعة الداخلية واملخاطر وااللتزام  
 منوذج التأكيد املشرتك يف تنسيق االدوار بني خدمات التأكيد املشرتكة وحتسني وظيفة املراجعة الداخلية على وجه التخصيص . 

 .التأكيد املشرتك ؛املراجعة الداخلية    :يةالكلمات املفتاح
 .   JEL :G32 ; M42تصنيف  

 
Abstract: The study aims to shed light on the Combined Assurance Model as one of the models that 
have recently received increased interest in the field of governance and risk management, given the 
great role it plays in addressing the shortcomings in the multiple assurance services. The study 
focused on its role in improving the internal audit function, through reviewing a number of previous 
studies and literature. The importance of this study comes from the relationship of its subject to 
governance and risk management in light of a changing economic reality. The conducted field study 
applied a methodology that combines induction and deduction, the historical approach, and the 
analytical survey method on a number of internal auditing departments and risk and compliance 
departments of a sample of Sudanese banks and external auditors. The most important results were 
to emphasize the importance of the combined assurance model in coordinating roles between 
combined assurance services and improving the audit function, particularly the interior audit 
function. 
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I-  :متهيد 

  ونة األخرية ؛ نظراً لتزايدماما متزايداً يف اآلهتإحوكمة الشركات وإدارة املخاطر لرقابة و  التأكيد املشرتك املرتبط كتسب منوذج ا 
ني خدمات التأكيد املختلفة  فعال ب  تنسيق  النموذج من    ، وذلك نسبة ملا يتميز بهاملخاطر    ضعف السيطرة والتحكم يفباألزمات املرتبطة  

مبعزل عن اجلانب  جانب منها    التباين واالختالف املرتبط بتلك اخلدمات يف حال عمل كل  و   الفجوة  تضييق  إىلالذي يؤدي    ، الشيء
م ، وتطور هذا االهتمام  2009العام  يفى  هذا املنحيف فريقيا قصب السبق حلوكمة الشركات جبنوب أكانت لتجربة تقرير امللك و األخر ، 

د املشرتك يف تضييق اهلوة والتداخل املرتبط  الدور الذي ميكن أن يلعبه التأكي  تقييم  العديد من الدراسات الىت حتاول  بصورة متزايدة عرب  
ذا  لتطبيق هذا الاملراجعة الداخلية واحدة من احملاور الداعمة    ت التأكيد املختلفة ، ومتثل وظيفةخبدما التوجه املرتبط  نموذج تؤثر وتتأثر 

  .  وخدمات التأكيد املختلفة أنشطةيع ر متكامل جلمر من أجل الوصول لتقري ادو بتكامل األ

I.1 -  الدراسة:إشكالية   
التغيريات املرت وبيئة األيف ظل  لبيئة االقتصادية  ملنشآت  بطة  دارة املخاطر احمليطة  ملعلومات املرتبطة  ،  عمال يالحظ تزايد االهتمام 

ا  ادارة املخاطر والسيطرة عليها وتقدمي    قراردارة املخاطر مرتبطة بصورة جوهرية بعملية إختاذ الاعتبار أن قضية   ، ومع تعدد اجلهات املنوط 
نه من الصعب  أجند  ،  تزام  لاالإدارة املخاطر و   و أ    ذية أو املراجعة الداخلية أو املراجعة اخلارجيةدارة التنفيإل  رتبطت اسوى    خدمات التأكيد

دارة املخاطر والسيطرة عليها بصورة أكثر كفاءة ، ألن خمرجات خدمات التأكيد تسري بصورة متوازية وال حتقق اهلدف  حكام عملية التنسيق إلإ
اجلهود لتحقيق    بني خدمات التأكيد وتنسيق    تغطيتها من خالل اجلمعمل منوذج التأكيد املشرتك علي  يع   ومن هنا برزت الفجوة اليت  ،املرجو

حد خطوط الدفاع  الرقابة والتأكيد املشرتك و أ  آليات   أهم   دارة املخاطر ، ومتثل املراجعة الداخلية واحدة منإكفاءة الرقابة و   قدر وافر من حتسني
لضوابط املالية والتنظيمية داخل املنشأة ، تبحثدورها    وذلك من خالل،  الرئيسة   الدراسة يف التغيري الذي من املتوقع أن حيدثه    هذه  املرتبط 

 خلدمات التأكيد مبا يف ذلك املراجعة الداخلية .  يتضمنه النموذج من دمج  من خالل ما  منوذج التأكيد املشرتك يف أداء املراجعة الداخلية
I.2 -  الدراسة:  فرضيات 

  يت:اآل  على النحو الدراسة كالية الدراسة ميكن صياغة فرضياتشإبناء على 
ن ضعف التنسيق واالزدواجية والتعارض بني مقدمي  الناجتة ع فجوة اليساعد منوذج التأكيد املشرتك يف تضييق :  الفرض األول  -

 الداخلية. املراجعة أداء على  لتأكيد مما ينعكس أثر ذلك اجياخدمات ا
عند    إجيا   ذلك  أثر   ينعكس مما    ا واساسي   اً قائد  اً منوذج التأكيد املشرتك دور يعترب دور املراجعة الداخلية يف تطبيق  :    الفرض الثاين  -

 . تطبيق النموذج
 تغيري مهام ووظائف املراجعة الداخلية .  لدمج عمليات التأكيد املشرتك علىوالتنسيقي    يؤثر الدور التكاملي  ال  :    الفرض الثالث -

I.3 - الدراسة: مهية أ 
املخاطر يف ظل واقع    إدارة وكمة الشركات و من املوضوعات ذات االمهية القصوى املرتبطة حبأمهية الدراسة يف تناوهلا لواحد  تكمن  

ت يف املمارسة التطبيقية  التأكيد املشرتك مازال يواجه ا  وألن منوذج ري ،  متغداري  إاقتصادي و  وقد تناولت دراسات    ، لعديد من الصعو
أمهية هذه الدراسة    ، تكمن  من خالل تطبيق تقرير امللك حلوكمة الشركاتي جتربة جنوب افريقيا  حيث تركز معظمها عل  خمتلفه هذا اجلانب 

اسات يف املكتبة العربية لتشكل نواة تعكس عرض لألدبيات الىت تناولت موضوع التأكيد  در ال  مع عدد حمدود منيف تناوهلا هلذا اجلانب  
  ملؤسسات العربية .   هذا النموذج لتناول وتقومي إمكانية التطبيق ً  املشرتك وتفتح 

I.4 -  الدراسة: أهداف 
العام لنموذج خدمات التأكيد املشرتك والدور  طار  من الدراسات السابقة اليت تركز على مفهوم واإلدف الدراسة لعرض العديد  

ملنشآت . األثر املتوقع لالذي ميكن أن ينعكس من خالل تطبيق النموذج يف إدارة املخاطر بصفة عامة ، و    تحسني أداء املراجعة الداخلية 
  

I.5 -  الدراسة: منهجية 
زرا  دبيات السابقة ، واملنهجني االستقرائي  من خالل تناول وعرض الدراسات واألجيمع ما بني املنهج التأرخيي  منهجياً    استخدمت الدراسة 

إلضافة للمنهج املسحي التحليلي  والتوصيات  لنتائج  ستنباط اساؤالت الدراسة ومناقشتها واستنباطي يف صياغة تواال   معلومات يف مجع وحتليل    ، 
  .  الدراسة امليدانية 
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I.6 - الدراسة:  وتنظيم خطة 
الىت  وحتديد الفجوة البحثية عرض الدراسات السابقة والتعليق عليها ،   بعد عرض االطار املنهجي للدراسة ، يتناول ( الباحثان ) يف احملور األول

ان) عرض ملفهوم وأنواع خدمات التأكيد  يت احملور الثاين من الدراسة مغطياً للجانب النظري حيث يتناول فيه ( الباحث تغطيها الدراسة احلالية ، و 
ا تقدمي اخلدمة   ،  الرئيسة للتحكم يف إدارة املخاطر، وعرض ملفهوم التأكيد املشرتك ، ودور املراجعة الداخلية كأحد خطوط الدفاع  واجلهات املنوط 

يت الدراسة امليدانية وعرض  ) والدور التنسيق الرابط بني املعيار ومن2050ويتناول ( الباحثان) معيار املراجعة رقم ( وذج التأكيد املشرتك ، ومن مث 
  النتائج والتوصيات الىت توصلت هلا الدراسة .

II -  السابقة: عرض ومناقشة الدراسات  
II.1-  السابقة:عرض الدراسات   

اجعة الداخلية وخدمات ملر  التأكيد املشرتك ومدى ارتباطه وذج يف احملور األول من هذه الدراسة يعرض ( الباحثان) الدراسات واألدبيات املرتبطة بنم
  الفجوة املتوقع أن تغطيها الدراسة احلالية . حتديد النتائج ، و  وضح ذلك ومن مث تتم مناقشة) ي 1خرى ، واجلدول رقم (التأكيد األ

  الدراسةمبوضوع ملخص الدراسات السابقة املرتبطة عرض :  )1اجلدول (

  
 النشر،اسم املؤلف،عنوان ومصدر الدراسة سنة 

  

  
  ،وأبرز النتائج  تها إشكالية الدراسة،ومنهجي 

  .   2014:  سنة النشر
  I. Lewis:  أسم املؤلف

دور املراجعة الداخلية يف تقدمي خدمات   عنوان الدراسة :
  التأكيد املشرتك ( تقييم الضوابط املالية الداخلية ) . 

  (Lewis, 2014) مصدر الدراسة:
  

  ، والدور احليوي الذي تلعبهىل أمهية  املراجعة الداخلية  إ تشري الدراسة     شكالية:اإل
دة   الدور اهلام لعملية التأكيد  املنظمات برز  تطور    يف هيكل حوكمة الشركات ، ومع ز

دف  املشرت  فعالية  ك،و بشأن  الكتايب  التقييم  وقيمة  أمهية  حتليل  اىل  الدراسة  هذه 
  الضوابط املالية الداخلية يف بيئة التأكيد املشرتك يف صناعة اخلدمات املالية .

ت  مت اختيار طر   املنهجية :  جراء إستقصاء يف شكل استبيا يقة البحث املسحي  
جوهانسربج  بورصة    يف ) شركة من افضل شركات اخلدمات  املدرجة200لعينة متثل (

  .2012يف عام ) JSEلألوراق املالية (
أبرز نتائج الدراسة البحثية متثل يف أمهية وقيمة التقييم املكتوب بشأن    أبرز النتائج :

 : ملالية الداخلية من خالل جانبني فعالية الضوابط ا
ت  املخاطر   علىالرتكيز هو :اجلانب االول ألخطاء اجلوهرية يف البيا املالية اهلامة املتعلقة 

أن يقوم نشاط املراجعة الداخلية بشكل رمسي يف    : ، واجلانب الثاين  املالية للمؤسسة 
نتائج هذه الدراسة البحثية حقيقة أن    ، وتؤيدالضوابط املالية الداخلية  تقييم فعالية  

  ) الشركات  الثالث عن حوكمة  امللك  دور  King IIIتقرير  أمهية  )  يؤكد على  
أن    لت الدراسة ايلاملشرتك ، كما توص  التأكيدظل تطبيق منوذج  املراجعة  الداخلية يف  

أهم   من  واحدة  عتبارها  التنفيذيني  املديرين  قبل  من  إليها  ينظر  الداخلية  املراجعة 
  .  ملنظمةيف اعمليات التأكيد املشرتك  يف الالعبني 

  .   2015:  سنة النشر
    Maraisو   Rossou: دراسة :  أسم املؤلف

املراجعة  أثر التأكيد املشرتك على وظيفة عنوان الدراسة :  
  الداخلية . 

  (Marais & Marais, 2015) :مصدر الدراسة
 

املخاطر الداخلية واخلارجية اليت تواجهها   : تشري إشكالية الدراسة إىل تنوعشكاليةاإل
  كيديث ال ميكن تغطيتها من قبل جهة  األسواق احلالية حب  تنافسيةظل  املؤسسات يف  

كيدات  الس اإلدارات وجلان املراجعة  يعتربجم  ما تقوم به  أن واحدة وبصورة منفردة ،و
قد ترك ذلك فراًغا يف  وظيفة التأكيد  و   حمدودة بشأن إدارة املخاطر والرقابة الداخلية ،

مقدمي التأكيد من  أعلى من  ت  اىل مستو احلاجة  إىل  أدى  التأكيد    مما  خدمات 
التأثري احملتمل   الداخلي اآلخرين ، الرئيسي هلده الدراسة يتمثل يف (ما هو  التساؤل 
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املستقبل االستدامة  على  املشرتك  التأكيد  مج  ملنظمات  لـرب الداخلية  للمراجعة  ية 
 عمال  ). األ

املتاحة  الذي تضمن مراجعة األدبيات  استخدمت الدراسة املنهج النوعي  املنهجية :
أطروحات  املرتبطة به . ومشل ذلك دراسات و سية  حول التأكيد املشرتك  واملفاهيم األسا 

ومنشورات الشركات ،  مهنية  راق البحثية ، وأوراق العمل ، ومبادئ توجيهية  ، واألو 
ملوضوع.   ذات الصلة 

  : النتائج  الدراسة  أبرز  واليت  إوتوصلت  الدراسات  أهم  حول  عامة  نظرة  تقدمي  ىل 
  سامهت بشكل كبري يف الرؤى املتاحة حول نظرية وممارسات التأكيد املشرتك . 

  .  2015 :  سنة النشر
  .   K Baracو   J Forteدراسة    أسم املؤلف : 

  :عملية منهجية .  التأكيداملشرتك  الدراسة:  عنوان
 (Forte & Barac, 2015) مصدر الدراسة :

  

دف  : ركزت الدراسةعلى  شكاليةاإل التحول واالهتمام الواضح حنو حوكمة الشركات 
وقد أدى ذلك إىل حتول    ،فهم وإدارة املخاطر اليت قد متنع املؤسسة من حتقيق أهدافها 

الشركات املشرتك مع حوكمة  والتأكيد  املؤسسية  املخاطر  إدارة    وعلي   ،وتكامل بني 
الرغم من أن إدارة خماطر املؤسسة هي جمال مدروس جيًدا ، إال أن الدراسات والبحوث  

ول  دف الدراسة لدراسة حمورين ، األ،  بينها والتأكيد املشرتك  حمدودة  يف جمال الربط  
يعرض العالقات املتبادلة بني إدارة خماطر املؤسسة وعمليات التأكيد املشرتك ، والثاين  

التنفيذيني للمراجعة الداخلية يف القطاع    الرؤساءعلى إجراء دراسة استقصائية آلراء  ركز  
 اخلاص.

: االاملنهجية  األسلوب  الدراسة  لعرض  استخدمت  إلضافة  امليداين  ستقصائي 
 ن الدراسات السابقة .  ومناقشة العديد م

أهم نتيجة توصلت هلا الدراسة أن هناك اعتماًدا على عملية إدارة خماطر  أبرز النتائج :  
ظهرت الدراسة العديد من  وأ  نفيذ عملية التأكيد املشرتك ،املؤسسة كشرط مسبق لت

نفذت   اليت  الشركات  من  املشاركني  من  الواردة  التصورات  بني  الكبرية  االختالفات 
إدارة خماطر املؤسسة وأولئك املشاركني من الشركات لفعل عمليات التأكيد املشرتك و 

  .  إدارة خماطر املؤسسةعلى تنفيذ التأكيد املشرتك و  َحالِيااليت تعمل 
  2016:  سنة النشر

  – جلنة امللك حلوكمة الشركات  - ون :معهد املدير  أسم املؤلف 
  جنوب أفريقيا 

 : الدراسة  الرابع    عنوان  امللك  حلوكمة    KING IVتقرير 
  الشركات

  (Africa I. o., 2016) مصدر الدراسة:

التقارير بصورة متدرجة ، منذ العام   شكالية: اإل حيث صدر    1994صدرت هذه 
،   2002يف العام  KING IIوصدرت التقرير الثاين ،   KING Iالتقرير االول  

التقرير   من  الثالثة  النسخة  العام    KING IIIوصدرت    ، وصدرت   2009يف 
الرابعة   العام    KING IVالنسخة  هلذه   2016يف  االساسية  الفكرة  دف  ، و

التقارير لوضع مبادئ وتوجيهات وضوابط للهياكل االدارية يف القطاعني العام واخلاص  
  يف جنوب أفريقيا ، وتعترب واحدة من ضوابط اإلدراج يف بورصة جوهانسبريج . 

ى قواعد  استناداً عل  رير يف شكل مبادئ وضوابط وتوجيهات االتق  ت جاءاملنهجية:  
    وجتارب ضوابط حوكمة الشركات واملمارسة العملية . 

من أهم املبادئ والضوابط والتوجيهات الىت أشتملتها هذه التقارير (  أبرز النتائج :  
وما   واملالية  التنظيمية  اجلوانب  التنفيذية يف  واالدارات  االدراة  الس  السلوك  معايري 

  ، املصلحة  صحاب  وقواعد  يتعلق  الفعالة  املراجعة  الرتكيز على   ، السنوية  التقارير 
الضافة للمراجعة الداخلية على أساس املخاطر ، التقارير املتكاملة ، فض   السلوك 

  ) . واملبادئ التوجيهية لنموذج التأكيد املشرتك املنازعات ، وحوكمة التقنية املعلوماتية 
  2016:  سنة النشر

 ELRC   ) Education Labour  تقرير :  أسم املؤلف
Relations  Council (  

  إطار عام ملفهوم التأكيد املشرتك  عنوان الدراسة :  

لس عالقات    هدف التقرير   شكالية: اإل لوضع إطار عام لنموذج التأكيد املشرتك 
العمل التعليمي لتوفريمنهجية وطريقة متسقة جلميع أنشطة التأكيد لضمان أن التأكيد  



 PISSN: 2437-0215 * EISSN: 2588-252X  : ل د:08ال ة  89-13)، ص.ص. 2022( 01، الع ائ لة ال ةال ال ة وال اس راسات ال  لل

 

 

 
- 17 - 

املقدم من قبل خمتلف مقدمي خدمات التأكيد يعاجل بشكل مناسب املخاطر الكبرية     (ELRC, 2016) مصدر الدراسة:
  .  والسيطرة عليها  قليلهاوأن الضوابط املناسبة موجودة للتخفيف من هذه املخاطر وت

  عتمدت الدراسة على املنهج التحليلي . ا املنهجية: 
لس عالقات العمل  إعداد إطار عام شامل لنموذج التأكيد    أبرز النتائج : املشرتك 

  .التعليمي
  .   2017:  سنة النشر

  Genevé Richard :  أسم املؤلف
  : الدراسة  املتكاملة    عنوان  التقارير  إعداد  ممارسات  دمج 

والتأكيد املشرتك وفق تقرير امللك الثالث  ملبادئ احلوكمة احلايل  
  King III vs King IVواجلديد 

  (Richard, 2017): مصدر الدراسة 

دراسة تطبيق مناذج التقارير املتكاملة    : جاءت الدراسة يف حمورين، االول  شكالية: اإل
امللك  التغيريات املطلوبة يف التقارير املتكاملة احلالية استناًدا إىل تقرير   دراسة   :، والثاين 
  اجلديدة الواردة يف تقرير امللك الرابع   تطلباتاملدف مراعاة     King III  الثالث

King IV  إصدار قانون  اص على منوذج التأكيد املشرتك، و ، مع الرتكيز بشكل خ
،  تقارير املتكاملة  املتزايد على التأكيد املشرتك وإعداد ال   وكمة الشركات اجلديد ،  ح
كيد بشأن موثوقية التقاريبشكل أكرب   كذلك و  ركزت الدراسةو  ر اخلارجية،  على توفري 

كيد يفومدى قدرة منوذج التأكيد  ، التقرير املتكامل بشكل كبري املشرتك على توفري 
  على القيمة اليت الىت يتضنها هذا النموذج. و 

استكشايف يف شكل دراسة نوعية من خالل    ياعدت الدراسة  تصميم حبث   املنهجية: 
شركة مدرجة يف بورصة جوهانسربج لألوراق    20حتليل حمتوى التقارير املتكاملة ألكرب  

  .2015ديسمرب  31) يف JSEاملالية (
يف    20النتائج الرئيسة للدراسة تشري إىل أن معظم الشركات ال  أهم  أبرز النتائج :  

JSE    الذين أصدروا تقريرًا متكامًال أشاروا إىل منوذج التأكيد املشرتك لكنهم مل يشرحوا
ك يف خطوط الدفاع  مل حتدد الشركات من شار ريقة  تطبيق النموذج يف األعمال ، و ط

املشرتك  ل  املختلفة   التأكيد  عن  نموذج  املشاركني  من  قليل  عدد  سوى  يذكر  ومل   ،
  .  لومات واضحةمع مصداقية التقارير املتكاملة 

  .  2018سنة النشر : 
 و    Aulia Natasya Irfani Ampri:أسم املؤلف  

Desi Adhariani     
تطبيق التأكيد املشرتك كمدخل جديد لدمج    عنوان الدراسة :  

واحلوكم الداخلية  حالة  املراجعة  دراسة  املخاطر:  وإدارة  هيئة  ة 
  . اخلدمات املالية يف إندونيسيا

 Aulia Natasya Irfani Ampri)  الدراسة:مصدر   
& Adhariani, 2018)  

تطبيق  شكالية:  اإل الدراسة  هذه  اإلندونيسية  تناولت  املالية  اخلدمات  هيئة 
)Otoritas Jasa Keuangan-OJK  ( دف    املشرتك  التأكيد   لنموذج

الشركات  حل  اجليد  تطبيق ال  ضمان املؤسسةوكمة  تداخل  مدخالً    OJK  هيئة  قدم، 
لتحقيق هذا اهلدف ، والذي دمج مجيع وظائف   املشرتك"  "التأكيد  جديًدا يسمى 
إدارة املخاطر بني الوحدات الداخلية ، وخاصة بني مقدمي خدمات التأكيد مثل قسم  

  املراجعة الداخلية وقسم إدارة املخاطر وضمان اجلودة. 
املالية  املنهجية:   اخلدمات  هليئة  حالة  لدراسة   منوذج  على  الدراسة  أعتمدت 
كمجال للدراسة بسبب خصوصية املدخل   اهليئة مت اختيار ، و  (OJK) اإلندونيسية
مج الذي تتبعه (التأكيد املشرتك) وتعترب املؤسسة الوحيدة يف إندونيسيا   واملتمثل يف بر

كيداً مشرتًكا .    اليت تقدم 
ملدة عامني    OJKأن بداية تطبيق التأكيد املشرتك يف    على الرغم منأبرز النتائج :  

  ، أنشائها  تواجه  منذ  اهليئة  أن  خمتلف جهات  إال  من  توافراملعلومات  ت يف  صعو
ر. على الرغم من أن  يف تكامل االدوا  ضعف خدمات التأكيد داخل املؤسسة وهناك

املراجعة  امل  ة الداخلي  وظيفة  املخاطر ، إال أن خدمات  قد طبقت  القائم على  دخل 
  OJK  هيئة  أحد األسباب هو أن ، و التأكيد األخرى ال تزال تطبق املدخل التقليدي

بعة لوزارة املالية وبنك إندونيسيا وأن تلك اجلهات ما ال تزال تستخدم   هي مؤسسة 
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التقليدية و األساليب  تنسيق  ،  يصعب  لذلك  مقدمي  دوار األنتيجة  خدمات  لعمل 
لقدراملطلوب .  وال يقدم الكثري منها املعلوم املشرتك، التأكيد   ات إىل جملس اإلدارة 

  2018:  سنة النشر
املؤلف   Tatiana و    Stefano Azzali   :   أسم 

Mazza  
  : الدراسة  يرت  عنوان  املراجعةهل  املشرتك جبودة  التأكيد    بط 

ح ؟.    الداخلي وإدارة األر
  (Azzali & Mazza, 2017) مصدر الدراسة:

على الرغم من وجود العديد من الدراسات  اليت  أشارت الدراسة إىل أنه    شكالية: اإل
ح ، فمن غري الواضح ما إذا كان   تناولت  قياس جودة املراجعة  الداخلية وإدارة األر

جعة الداخلية  على جودة املراثري   ا يكون هل  ملشرتك  من بني وظائف الرقابة  اليت التأكيد ا
ح ،  التحكم يف ممارسات  و  ت    ثر األ  راسة هذاتناولت الدو إدارة األر لنموذج  لبيا

  الشركات اإليطالية. بعينة  من  متعلقة 
التنسيق    املنهج   استخدمت الدراسة  املنهجية:  لرتكيز على آليات  التحليل التجرييب 

 الذي يصف عالقات تبادل املعلومات بني اجلهات املرتبطة  العالئقي والتنسيق الضمين 
  بعملية التأكيد املشرتك. 

 : النتائج  املشرتك    أبرز  اإلفصاح  خالل  من  املشرتك  التأكيد  أن  الدراسة  توصلت 
 وجدت   و  ،جبودة املراجعة الداخلية   ِإَجيابِيا اً واملعاجلة واالجتماعات والتعليم يرتبط ارتباط

يرتبط    الدراسة واملعاجلة  املشرتك  اإلفصاح  خالل  من  املشرتك  التأكيد  أن  أيًضا 
ح بشكل مجاعي ، و   دارةَسْلِبيا   ارتباطا يشري التحليل التجرييب إىل أن التأكيد  األر

املشرتك من بني وظائف الرقابة يتجنب ازدواجية اجلهود ، والفجوات يف تغطية املخاطر  
ح حنو حوكمة أكثر فعالية للشركات.املراجعة الد أداء   ، وحتسني   اخلية وجودة األر

  2019:  سنة النشر
املؤلف  Rogerو     Shan Zhouدراسة    :    أسم 
Simnett  وHien Hoang  

تقييم التأكيد املشرتك كتقنية جديدة لتحسني   عنوان الدراسة :  
  .  املصداقية

 ,Zhou, Simnett, & Hoang)  مصدر الدراسة: 
2019)  

املصداقية   شكالية: اإل لتعزيز  آلية جديدة  الدراسة عن  املخاطر  تبحث هذه    ،الدارة 
منوذج التأكيد املشرتك ، حيث يتم اإلفصاح عن عمليات تعزيز املصداقية للمراجع  وهي  

الداخلي واملراجع اخلارجي وفعالية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية والعمليات من قبل  
جنوب   يف  املتكاملة  التقارير  (إعداد  احلالية  النماذج  وأحد  املراجعة).  (جلنة  الشركة 

الفصاح عن تفاصيل التأكيد املشرتك  إفريقيا) لفحص ما إذا   كانت هناك فوائد مرتبطة 
  ضمن التقارير املتكاملة للشركات.  

شركة  من أميز الشركات    100من الشركات تتمثل يف (  عينة ل  دراسة ميدانية     املنهجية: 
  .   JSE مدرجة يف بورصة جوهانسبريج جبنوب أفريقيا 

أكيد املشرتك مفيد يف تقليل كل من أخطاء  توصلت الدراسة إىل أن الت  أبرز النتائج : 
توقعات احملللني ، وكذلك يف تقليل انتشار العرض والطلب للشركات اليت تكون فيها  

املعلومات أضعف النتائج للمنظمني وواضعي    ، بيئة  ر املرتتبة على هذه  وتناقش اآل
  املعايري ومقدمي خدمات التأكيد ومستخدمي التقارير اخلارجية املمتدة. 

  2019:  سنة النشر
  Tabeth Mutevheدراسة  :  أسم املؤلف

تطبيق التأكيد املشرتك يف املنظمات لتمكني    عنوان الدراسة : 
  جمالس اإلدارة من ممارسة الرقابة على املخاطر

 (Mutevhe, 2019) مصدر الدراسة:

الشركات  زادت    شكالية:اإل إعسار  املاضيني    خاللحاالت  إىل    وتُعزىالعقدين 
قبل  تطبيق مبادئ احلوكمة ،   ضعف املخاطرمن  الكايف على    جمالسواإلشراف غري 

برز منوذج التأكيد املشرتك  و   ،   اً رئيساً هلذه اإلخفاقاتسبب الذي يعترب    االدراة الشيء
تساعد   أن  اإلكآلية ميكن  مراقبة  جمالس  دورها يف  ممارسة    حيث  املخاطردارة على 

لعمل مًعا ملواءمة أنشطة التأكيد   يستلزم ذلك قيام مقدمي خدمات التأكيد املختلفني 
تزويد   أجل  من  املنظمة،  دارة  اإلجمالس  ،  يف  والبيئة  والرقابة  للمخاطر  شاملة  برؤية 

يف فهم  وتواجه العديد من املنظمات صعوبة يف تنفيذ التأكيد املشرتك بسبب نقص  
امل ، و التوجيهات  لتطبيقه  إذا كانت هناك فوائد  نظمة  التنفيذ ، وما  ساليب  اإلملام 
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فهم    ، ميكن حتقيقها اىل  الدراسة  هذه  والطرق  هذه  هدفت  النجاح  وعوامل  الدوافع 
  املستخدمة لتنفيذ التأكيد املشرتك وفوائده. 

الا  املنهجية:  النوعي  البحث  طريقة  الدراسة  التأكيد  ستخدمت  مفهوم  ستكشاف 
  مع املشاركني الذين لديهم خربة يف تطبيق مباشرة    مت إجراء أربعة عشر مقابلة ، و املشرتك
التأكيد يف أقسام املراجعة  خلدمات  املشرتك، وكان املشاركون إما رؤساء  التأكيد    منوذج

أو أعضاء جملس    ، استشاري املخاطر والتأكيد  واملراجعة اخلارجية واملخاطر، و   الداخلية
املخاطرأو إدارة   جلنة  إما  ترأسوا  املراجعة  مستقلني  ست    ،جلان  املشاركون  مثل  وقد 

املالية واالستشار  وصناعات  ات والطباعة والتعدين واملمتلكات  صناعات خمتلفة هي 
مت  السيارات التحليل  ،  ستخدام  املقابالت  خالل  مجعها  مت  اليت  ت  البيا حتليل 

  املوضوعي. 
ال : أبرز  النتائجنتائج  هلا   أهم   توصلت  داخلية  هي    الدراسة    اليت  دوافع  هناك  أن 

التأكيد املشرتك ، مثل وجود جلان رقابة    منوذج  وخارجية تدفع املنظمات إىل اعتماد
احلوكمة  وااللتزام  واالمتثال و،و   ملعايري   ، املصلحة  أصحاب  من  املشاركة  جود  و   إن 
ا ضرورية  عوامل النجاح الرئيس   هي بعضوالتنسيق التام  مشرتكة  منهجية   ة اليت لوحظ أ

بنجاح املشرتك  التأكيد  لذلك لتنفيذ  إلضافة  خ  ،  ،  طة  ظهرت  املشرتك   التأكيد 
يف   استخدامه  يتم  تنفيذي  املنسق كمدخل  واإلفصاح   ، التأكيد  أنشطة  ومواءمة 

الرتكيز  يف هذه الدراسة ، مثل منع ازدواجية اجلهود و   وبرزت أهم املزا  ،  املنظمات
املتسقة والرسائل  املخاطر  التأكيد املشرتك ميُ   ،وتعميق فهم  الدراسة أن  ن  كّ وأظهرت 

  يف مراقبة املخاطر بفعالية. رهم جمالس اإلدارة من ممارسة دو 
  2020:  سنة النشر

  منصور إبراهيم أشرف حممد :  أسم املؤلف
  الداخلية الرقابة آليات  كأحد  املشرتك التأكيد عنوان الدراسة : 

  .تفعيل تطبيقه  يفالداخلية    املراجعة   يف  املصلحة   أصحاب   ودور
  ) 2000(منصور،   مصدر الدراسة:

للتقار   شكالية: اإل املتطورة   الطبيعة  تعد  ير تصاحب  منظمات    يدالعد  ها اليت  من 
للبحث   متزايداً  طلباً  املعلومات    مصداقية   لتعزيز  جديدة  رقابية   آلياتعن  األعمال 

دة  إىل  ذلك   وأدى  ،قاريرالت   هذهلواردة يف  ا عمال بشكل  األ  بيئةيف   التعقيد  مستوى  ز
   الداخليةجبانب املراجعة ا  ية الداخل  الرقابة  آليات  ليةكفاءة وفعا  سنيحت،و ضرورة  عام  
فقد أدى إدراك أصحاب    ، عماهلاقدرة املنظمات على أداء أ  خبصوص  يدات ك  ميلتقد

الدا املراجعة  ملراجعة    املهتمة واألطراف    املنظمات  من  لعديدا  يف  خليةاملصلحة يف 
لصعوبة االعتماد على    يني الداخل  يناملراجعة واملراجع  اإلدارة وجلنة  ، خاصة    يةالداخل
  على   البحث  إىل   املنظمة،   داخل  كيد وحيد ، كمقدم    فقط    الداخلية ا  املراجعة   وظيفة

رقابية كيدات غري كافية بشأن    املراجعة  وأن  خاصة  أخرى،  آليات  تقدم  الداخلية 
  أمراً الداخلية    الرقابة   آلياتتعدد وظائف/أدوات/وأن    رة املخاطر والرقابة، احلوكمة وإدا

ً من التأكيدات ،     ميها إال أن تقد    ،   اجيابياً  ألنواع متنوعة وخمتلفة بل ومتعارضة أحيا
ك   إىل   قد يؤدي    ،   التأكيدات داخل املنظمة  هذه من مستخدمي    يرها وغ  اإلدارة  إر

عندما   التأك  منظمات  تستعني  خاصة  للخدمات  مقدم  من  كثر    ، يديةاألعمال 
ا   كيدكما أن تعدد وتنوع واختالف مقدمي التأ  ،ية الرقاب  يتهامبسؤولعلىالوفاء  ملساعد

  الداخلية  أصحاب املصلحة يف املراجعة    التأكيد بنيي إىل نشأة فجوة وفراغ يف  يؤدقد  
خلق   يتسبب يف  ، مما  لينيالداخ راجعنيكل من اإلدارة وجلنة املراجعة وامل  حتديداً بنيو 

خمتلف    التنسيق بنيلذا من الضروري    ،Assurance Fatigue  كيد    اجهاد
     . كيدالفراغ املوجود يف التأ هذا يف املنظمة، لسد  كيدمقدمي التأ
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  ) اعتماداً على االطالع على الدراسات السابقة نيمن إعداد (الباحث املصدر:
II.2-  السابقة:الدراسات  على التعليق    
) ، ومن بني  2021-2014سنوات (  ىل أن الدراسات غطت فرتة زمنية قدرها مثاين شارة أوالً إل عرض الدراسات السابقة ميكن اإلمن خال

ملرا  توافقت  ت اليتالدراسا   (Lewis, 2014)جعة الداخلية كإحدى خدمات التأكيد ، دراسة  على ربط التوجه املتعلق بنموذج التأكيد املشرتك 
لرتكيز على أمهتنفيذ ضوابط حوكمة الشركات  يف إ  والىت جاء تركيزها على دور املراجعة الداخلية يف  ية التقييم الكتايب طار منوذج التأكيد املشرتك، 
لضوابط املالية الداخلية ، أما دراسة    التأكيد املشرتك على    منوذج  فتناولت التأثري املتوقع من تطبيق   (Marais & Marais, 2015) املتعلق 

االثر املتوقع لنموذج التأكيد املشرتك    على تقييم  (Azzali & Mazza, 2017)كذلك يالحظ تركيز دراسة    استدامة تقارير املراجعة الداخلية ،
ح على عينة من الشركات االيطالية ، أما دراسة     ,Zhou, Simnett, & Hoang)على جودة وظيفة املراجعة الداخلية وممارسة ادارة االر

دة مص  (2019 (منصور،  خدمات التأكيد االخرى ، يف حني حبثت دراسة   راجعة الداخلية و داقية تقرير املفتناولت أثر منوذج التأكيد املشرتك على ز
والدور الذي ميكن ان تلعبه املراجعة  ل تطبيق منوذج التأكيد املشرتك  مدى امكانية ازالة الفجوة بني خدمات التأكيد املختلفة من خال  يف  )2000

الداخلية يف تدعيم تطبيق منوذج    (Wibowo & et.al, 2021)  الداخلية ، وركزت دراسة   على استكشاف العوامل املرتبطة بدور املراجعة 
العالقات املتبادلة بني على    (Mutevhe, 2019)) و  (Forte & Barac, 2015ويالحظ ( الباحثان) تركيز دراسيت    ،التأكيد املشرتك  

دف جتويد  ادارة املخاطر بصورة شاملة ومنوذج التأكيد املشرتك ، وفهم دوافع وعوامل النجاح وطرق التطبيق املختلفة لتنفيذ منوذج التأكيد املشرت  ك 
دراسة حالة تطبيق منوذج التأكيد   (Aulia Natasya Irfani Ampri & Adhariani, 2018)وتناولت دراسة عملية ادارة املخاطر ،  

النموذج اجلديد ، يف حني وضعت دراسة   بتطبيق  قامت  الىت  الشركات  املالية االندونيسية كواحدة من أوىل  يئة اخلدمات   ,ELRC)املشرتك 
  KING IV   (Africa I. o., 2016)ووضع تقريرلس عالقات العمل التعليمي جبنوب افريقيا ،  عام لنموذج التأكيد املشرتك  إطار   (2016

يف    (Richard, 2017)التأكيد املشرتك ، وحبثت دراسة  على    ليات تقدمي خدمات التأكيد واحلوكمة برتكيزمبادئ وتوجيهات وضوبط لتطبيق آ
واستناداً   ، برتكيز على منوذج التأكيد املشرتك    KING IVو    KING IIIجمال تطبيق التقارير املتكاملة والتغيريات املطلوبه مبوجب تطبيق تقرير 

املتاحة حول    بيات مراجعة األديتضمن  ، والذي  ليلياملسحي التح  املنهج    : املنهجية
من     )املشرتككيد  التأ(للبحث    ئيس الر   املوضوع لعينة  استبانة  اعداد  من خالل   ،

      شركات املسامهة املصرية ( ادراة عليا ومراجعون داخليون وجلان مراجعة ). 
: النتائج  التأأن      أبرز  مقدمي  األعمال    كيدتعدد  منظمات  ك  يؤ يف  ار إىل  دي 

و دميهمستخ اآل  كيدالتأ  يعد و   ،كيد التأ  يف   فراغ    ظهور،  أحد  املمكن  ليات  املشرتك 
أفضل    ليوناملراجعون الداخ   يعد  ،   الفراغ هذا    يف منظمات األعمال ملعاجلة  مهااستخدا
يف    تطبيقهاملشرتك يف    كيد فوائد التأ  اهمتس  املشرتك ، و   تقدمي التأكيد   ميكنه   طرف

  .  منظمات األعمال
  2021:  سنة النشر

     et.al  Setyo Wibowoدراسة :   :  أسم املؤلف
  : الدراسة  الداخلية يف    عنوان  املراجعة  املرتبطة بدور  العوامل 

  التأكيد املشرتك: أدلة دولية 
 (Wibowo & et.al, 2021) مصدر الدراسة:

التوقع شكالية:اإل وعدم  التقلبات  عصر  اإلدارات   احلايل يف  جمالس  على  يتعني   ،
العتماد على مراقبة  مؤسسات أن تراعي عملية  لل إدارة املخاطر بشكل أكثر صرامة، 

م على مقدمي خدمات التأكيد خمتلفني ، ومي كن تصنيفهم إىل ثالثة  املخاطر اخلاصة 
  جهود  إىل تنسيق  ة الداخلي  خطوط دفاع ، وبصفتها خط الدفاع الثالث حتتاج املراجعة 

  . ت لتجنب الثغرات والتداخال خطوط  التأكيد املشرتك للثالثة
استخدمت الدراسة منوذج االحندار اللوجسيت الثنائي الستكشاف العوامل      املنهجية: 

مت   للمؤسسة.  املشرتك  املخاطر  إدارة  كيد  يف  الداخلية  املراجعة  مبشاركة  املرتبطة 
ت مأخوذة من جمموعة استقصائية مشرت   906استخدام   كة للمعرفة أجراها  عينة بيا

  .  2015الداخليني العاملي يف عام  معهد املراجعني
توصلت الدراسة اىل أن استخدام التكنولوجيا ، وكفاءة إدارة املخاطر    أبرز النتائج : 

يرتبط التنسيق  عتماد منوذج دفاع ثالثة خطوط ، و ، وتكرار تقييم خماطر اإلدارة ، وا
لتنفيذ الرمسي املشرتك للتأكيد. متأل  نتائج الدراسة    مع املراجع اخلارجي بشكل كبري 

الفجوة يف املعرفة التأكيدية املشرتكة وهي مفيدة ملمارسي املراجعة الداخلية واخلارجية  
  وجملس اإلدارة واإلدارة العليا واهليئات التنظيمية وهيئات وضع املعايري 
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منوذج التأكيد املشرتك وارتباطه خبدمات التأكيد بصورة عامة أو املراجعة الداخلية  تناولت    الدراسات السابقة  أن  على ما سبق يالحظ ( الباحثان )
ثريات تطبيق النموذ ، و  كواحدة من خدمات التأكيد  ره املتوقعة علتعترب دراسات تستكشف يف  ي جتويد خدمات التأكيد ، واثر  ج اجلديد وتقييم أ

ن االطار النظري للنموذج يشري  ، ومن الواضح أن النموذج يف طور التطبيق وليس هناك امجاع على نتائج التطبيق على الرغم م  ذلك على ادارة املخاطر
    جيابيات عديد تساعد يف السيطرة والتنسيق بني التقارير املتعددة  خلدمات التأكيد املختلفة . إل

II.3- احلالية: العلمية الىت تغطيها الدراسة  الفجوة    
طار العام له ،  منوذج التأكيد املشرتك وتناول اإل  الرتكيز على   حيث   تسري هذه الدراسة يف نفس املنحى الذي صوبت فيه الدراسات السابقة من

املراجعة الداخلية  من خالل تقييم مدى استفادة  واملراجعة الداخلية    التأكيد املشرتك  منوذجلعالقة التبادلية املتوقعة بني  وتتميز الدراسة من خالل دراسة ا
ا  ومبادئ امل  ثر مفاهيم  دراسة إمكانية ليات التأكيد املشرتك ، و التأكيد اليت تؤديها كواحدة من آ  يف جتويد خدمات راجعة الداخلية جراء مساير

  منظومة واحدة . طار العمل كالتأكيد املشرتك يف إ لياتآل
III- النظري   اإلطار :  

املراجعة الداخلية ، واستعراض  و   يدإىل عرض وحتليل لبعض املفاهيم املرتبطة مبوضوع الدراسة يف جمال خدمات التأك  الدراسةيهدف هذا احملور من  
  تناولت تطبيق وممارسة هذا النموذج وذلك وفق ما يلي :  من خالل ما ورد يف الدراسات اليت   طار العام لنموذج التأكيد املشرتكاإل

III.1 -  التأكيد: مفهوم خدمات 
ت اليت ت  ت وتساعد يف اختاذ القرارات املختلفة ،  قدمها املنشآتعترب خدمات التأكيد واحدة من اخلدمات اهلامة اليت تزيد من موثوقية البيا

دف اىل حتسني جودة املعلومات وحمتواها  SCASوُعرفت وفق   تلفة " ، وقد رات املخخلدمة أغراض متخذي القرا  ا " خدمات مهنية مستقلة 
دف ايل   IAPCأشار تعريف جلنة املراجعة الدولية   ا " خدمات مهنية  خدمة متخذي القرارات املختلفة وتقوم بتحسني الثقة يف املعلومات   ايل أ

ا  الىت وردت يف كثري من الدراسات إ على الرغم من تعدد التعريفاتأنه ، ويرى ( الباحثان )   ) 3، صفحة 2015(مدين، وفق مقاييس معينة "  ال أ
ا خدمة مهنية تقدمها جهات مهنية مستقلة تفيد   حتسني جودة املعلومات املقدمة الصحاب املصلحة واملستفيدين احلاليني واملرتقبني  يف  تتفق على أ

  تلفة . لتمكنهم من اختاذ القرارات املخ
III.2 -  ا تقدمي   اخلدمة: أنواع خدمات التأكيد واجلهات املنوط 

قامت جلنة     1997تتضمن خدمات التأكيد جمموعة واسعة من اخلدمات املهنية املختلفة اليت مت حتديدها من قبل املنظمات املهنية ففي عام  
) بوضع إطار عام للخدمات املهنية اليت ينبغي تقدميها من قبل    IFACحتاد الدويل للمحاسبني(  التابعة لال )    IAPC  (ممارسات املراجعة الدولية  

ت حيث امرا إلضافة إىل خدمة مراجعة القوائم املالية على عدة أنواع من خدمات التأكيد واليت تغطي املواضيع التالية: قيب احلسا   شتمل ذلك اإلطار 
لقوانني واألنظمة    -الرقابة الداخلية    -املعلومات املالية املستقبلية  (   ت اإل  -االلتزام  البيا العمليات    -ت  البيئي للمنشآ  األداء  -لكرتونية  قواعد 

  وميكن تقسيم أنواع خدمات التأكيد من حيث مدى تطوير إطار نظري خاص بكل منها إىل قسمني مها:)  .    واألداء يف خمتلف اجلوانب واألنشطة
لتايل قيام  (    ت بتقدميها ملختلف مرااألول : خدمات التأكيد احلالية :  وهي اخلدمات اليت جرى تطوير إطار نظري خاص بكل منها ومت    قيب احلسا

ملوقع للمنشآ ربعة أنواع من خدمات التأكيد هي : (  فئات العمالء ويتضمن هذا القسم أ كيد الثقة  خدمة و ت البائعة للسلع واخلدمات ،  خدمة 
كيد املعلومات املالية املستقبلية ،  و عتمادية نظم املعلومات األلكرتونية ،  كيد ا كيد التقرير البيئي ) .و خدمة  الثاين : خدمات التأكيد  و   خدمة 

العمل حالياً على تطويراإلطار املستقبلية : وهي اخلدمات اليت  ت    ليتمكن مراقيبالنظري اخلاص بكل منهما   جيري  املستقبل احلسا من تقدميها يف 
كيد نظام الرقابة الداخلية ،  و كيد مقاييس األداء ،      القريب وهي : ( خدمة  كيد إدارة خماطر األعمال )  و  خدمة  ،  2013(حسني،  خدمة 

لتأكيد حيث تغطي حماور متعددة تشمل الضوابط  ما ورد يالحظ ( الباحثان ) تعدد أ ، وبناء على    )357- 356الصفحات   نواع اخلدمات املرتبطة 
ا تقدمي خدمات التأكيد  د فإوتبعاً هلذا التعدفة األنشطة التنظيمية املختلفة ،  املالية والرقابة الداخلية وااللتزام وتقييم األداء البيئي وكا ن اجلهات املنوط 

الدفاع  ويعترب خط  دارة واملوظفني ،  خط اإل الداخليني كاآليت : (  فقد خلصها معهد املراجعنيلية وخارجية ،  بني جهات داخ  أيضاً متعددة ، وتتوزع ما 
ا املسؤولني  ول من خالل ااأل دارة املخاطر،  إو ضمان اجلودة ،  و دارة االلتزام ، إو اإلدارة العليا، املراجعني الداخليني واخلارجيني ،  و  ،لضوابط اليت يلتزم 
لس اإلدارة (مثل جلنة  و فرق مراجعة التقارير املالية ،  و مراقبو األداء احلكومي ،  و مراجعو الصحة والسالمة ،  و   ني البيئيني ، املراجعو  اللجان الفرعية 

(الصحة والسالمة)    املتخصصة املراجعة  و   مقدمو خدمات الضمان اخلارجي ،   و   احلوكمة) ، و االئتمان ،    و   جلنة املخاطر  واملراجع االكتواري ،  و املراجعة ،  
  .  (MacLeod & et.al, 2012, p. 4)، إخل .. 
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III.3 -  املشرتك:مفهوم التأكيد  
نه "  ELRCدراسة   تعرف والكفاءة    من الرقابة ممكن عمليات ومواءمتها يف مؤسسة ما لتحقيق أقصى قدر الدمج مفهوم التأكيد املشرتك 

نت الدراسة أن  وأ،    واملخاطر ، مع األخذ يف االعتبار قابلية الشركة للمخاطر "  الشامل للجنة املراجعة  املخاطر واحلوكمة ، وحتسني التأكيد  دارةإل
إ عداد  إ  طاراملقصود  املشرتك هو  التأكيد  لنموذج  واملعايري  اد  عدعام  واللوائح والقوانني  لتشريعات  االلتزام  آلية ميكن من خالهلا مراقبة ومراجعة 

 يـَُعرِّف الشركات  حلوكمة King IIIامللك الثالث تقرير أن إىل    Richard، وأشار   . (ELRC, 2016, p. 4)     والسياسات واإلجراءات. 
التأكيد يف املنشآت التأكيد املشرتك    الرقابة ، وحتسني    وكفاءة   لتحقيق أقصى قدر من الرقابة على املخاطر واحلوكمة   نه "دمج ومواءمة عمليات 

إضايف    كإجراء   جيب استخدام التأكيد املشرتك اىل أنه  أشار   التأكيد املشرتك للجنة املراجعة واملخاطر ، مع األخذ يف االعتبار قابلية الشركة للمخاطر، و 
ط الدفاع الثالثة  تنسيق التأكيد عرب خطو طار احلوكمة ملنع أي خماطر  وفق ضوابط رئيسة من خالل التأكيد، وفًقا لذلك ، حتتاج املنظمات إىل  يف إ

كيداً  مشرتًكا ، إال أن العديد من املنظمات تستخدم مفهوم خطوط الدفاع الثالثة   King III الرغم من أن  املختلفة ، وعلي  قدم ألول مرة 
 ,Richard)  رة وأصحاب املصلحة "لتأكيد مًعا ملعاجلة املخاطر بشكل مناسب كما هو مطلوب من قبل جملس اإلدالتجميع مقدمي خدمات ا

2017, p. 176)    ،نه " مدخل متكامل للجمع بني وظيفة احلوكمة وإدارة املخاطر وااللتزام يف إطار عمل واحد شاملوعرفته إ   ، حدي الدراسات 
ر الوقت بني األنشطة حيث مينع ازدواجية العمل بني مقدمي خدمات التأكيد ، وفويالكفاءة    ويزيد من   يوفر التكامل بني خدمات التأكيد املختلفة

التأكيد املشرتك للم لتأكيد " نشآويوفر  املهمة املرتبطة  الرتكيز على األمور   ,Aulia Natasya Irfani Ampri & Adhariani)  ت 
2018, p. 30)    وعرفت دراسة ،Mutevhe      ألطراف الداخلية (واخلارجية احملتملة) اليت تعمل مًعا نه "عملية  مرتبطة  التأكيد املشرتك 

ن التعاون عرب لتقدمي خدمات التأكيد وجتمع بني أنشطتها للوصول إىل هدف توصيل املعلومات إىل اإلدارة، وهذا املفهوم مشتق م ن الفكرة القائلة 
كيدمقدمي خدمات التأكيد     لإلدارة العليا وجملس اإلدارة بشأن أنظمة املخاطر والرقابة يف املنشآت "   هو أمر أساسي ، خاصة فيما يتعلق بتوفري 

(Mutevhe, 2019, p. 9)    نه عملية يتم من خالهلا تنسيق  استناداً على ما ورد من  ، و تعريفات يعرف ( الباحثان ) منوذج التأكيد املشرتك " 
الرقابة يف املنشآت خللق ر  دف جتويد تلك اخلدمة لتطوير بيئة  دارة  إل  ؤية فاعلة اجلهود والتعاون بصورة أكثر فعالية بني مقدمي خدمات التأكيد 

 املخاطر" . 
III.4 - الداخلية: دوراملراجعة و   التأكيد املشرتك  

تطبيق    ضمن جلنة املراجعةأن تُ   تنص الضوابط على أنه جيب   King III  ،قانون امللك الثالث  ملبادئ احلوكمة  من    )3.5(    وفق املبدأ رقم 
جزءًا ال يتجزأ من منوذج التأكيد املشرتك   ة الداخلي  جيب أن تشكل املراجعةمنوذج التأكيد املشرتك لتوفري منهجية متسقة جلميع أنشطة التأكيد ؛ كما  

املخاطر واحلوكمة وكفاءة    مراقبة و   وأمهية إدارة  عمليات التأكيد يف املنشآت لتعظيم دور وتكامل    مواءمة    ، وأن تتم    كمقدم خلدمة التأكيد الداخلي 
مكن سيُ وحسب النموذج املنصوص عليه ف  ع مراعاة قابلية املؤسسة للمخاطر،  ، م  وااللتزام    وإدارة املخاطرراجعة  الرقابة ، وحتسني التأكيد للجان امل

شتمل املبدأ على الفقرات  وقد ا ،  رذلك اإلدارة من ختصيص املوارد بكفاءة للتخفيف من املخاطر إىل مستوى مقبول وحتديد املسؤول عن كل خط 
  اآلتية : 

ومقدمي    نياليت يتم احلصول عليها من اإلدارة ومقدمي خدمات التأكيد الداخلي  يهدف منوذج التأكيد املشرتك إىل حتسني مشولية خدمة التأكيد  -
  .التأكيد اخلارجيني يف جماالت املخاطر اليت تؤثر على الشركة

جه الشركة جيب أن تكون جلنة املراجعة مسؤولة عن مراقبة مدى مالءمة منوذج التأكيد املشرتك للشركة والتأكد من معاجلة املخاطر الكبرية اليت توا   -
  .بشكل مناسب

ن جماالت املخاطر    جيب أن يكون التأكيد املشرتك املقدم من   - مقدمي خدمات التأكيد الداخليني واخلارجيني واإلدارة كافياً إلقناع جلنة املراجعة 
  .الكبرية داخل الشركة قد متت معاجلتها بشكل مناسب وأن الضوابط املناسبة موجودة للتخفيف من هذه املخاطر وتقليلها

كيد خارجي آخر مثل مقدمي  ارجي ، واملنظمنياخلارجي املراجع اخل  قد يشمل مقدمو خدمات التأكيد   -  (هيئة التفتيش) أو أي مقدم خدمة 
  جيني والشركة من قبل جلنة املراجعة . جيب مراقبة العالقة بني مقدمي خدمات التأكيد اخلار  ، االستدامة ، واخلرباء االكتواريني واجليولوجيني كيد
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التأكيد الداخليني واخلارجيني ، مما يساعد على  من خالل توفري توازن فعال لإلدارة    - التنفيذية ، تدعم جلان املراجعة استقاللية مقدمي خدمات 
ه يوضح منوذج التأكيد املشرتك وفق ما ورد  1. والشكل رقم (  (Africa T. I., 2009, p. 62)  ضمان تنفيذ هذه الوظائف بفعالية. ) أد

  . KING III)  3رير امللك رقم (بتق
  ) : منوذج التأكيد املشرتك1( الشكل

  
  

 
  

  
  
  
  
  
 

 (Africa T. I., 2009, p. 62)املصدر :                                           
بتطبيق منوذج التأكيد املشرتك وأوكل هلا مهمة      الكاملة  على ما ورد يالحظ ( الباحثان) أن التقرير قد ألزم جلنة املراجعة املسؤولية  واستنادا

التأكيد    وذجمنطار العام  اإلاملراجعة الداخلية جزء رئيس من  ت ، كما أعترب التقرير  منوذج التأكيد املشرتك يف املنشآ  تقييم مدى مالءمة وصالحية تطبيق 
لنسبة للجنة املراجعة  ، وأ  املشرتك ن تطبيق النموذج يساعد يف السيطرة على املخاطر ، وختصيص املوارد بكفاءة . ويربز بصورة واضحة الدور اهلام 

لنسبة لن التأكيد املشرتك ، وجتدر اإلواملراجعة الداخلية  لنسبة   شارة إىل أن تقرير امللك الثالث خصص الفصل السابعموذج  لتحديد هذا الدور 
    (Africa T. I., 2009, pp. 93-99)تية : عة الداخلية وذلك حسب املبادئ اآلللمراج

 : جيب على جملس اإلدارة التأكد من وجود مراجعة داخلية  فعالة قائمة على املخاطر. 7.1املبدأ  -
  على املخاطر يف خطتها .  ًجا قائماً  اجعة الداخلية: جيب أن تتبع املر 7.2املبدأ  -
  لفعالية نظام الشركة للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر.   تقييماً مكتوً  : جيب أن تقدم املراجعة الداخلية7.3املبدأ  -
  .  ةالداخلي : جيب أن تكون جلنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على املراجعة7.4دأ املب -
 جيب أن تكون املراجعة الداخلية يف وضع اسرتاتيجي لتحقيق أهدافها . : 7.5املبدأ  -

III.5 -  املخاطر:تحكم يف لل املراجعة الداخلية كأحد خطوط الدفاع الثالثة     
ملنشأت  وفق منوذج خطوط الدفاع الثالثة إلدارة والتحكم يف املخاطر تعترب املراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث جبانب كل من   األدارة التشغيلية 

م مسؤولون عن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ملعاجل ا، كما أ ة أوجه  الىت متثل خط الدفاع األول حيث يتحكم مديرو العمليات يف  املخاطر ويديرو
انب ادراة املخاطر واإللتزام الىت متثل خط  القصور يف العملية والتحكم، وذلك من خالل الدعم والتوجيه من جملس إدارة املنشأت واإلدارة العليا ، جب

لس االدارة واإلدارة العليا  خط الدفاع الثالث (، وميكن حتديد مهام  الدفاع الثاين املراجعة الداخلية) وفق ما سريد حيث يوفر املراجعون الداخليون 
ستوى العايل من االستقالل غري متوفر يف خط الدفاع الثاين، حيث توفر  كيداً شامالً مبستوى عايل من االستقاللية واملوضوعية داخل املنشأة، هذا امل

ا خط الدفاع األ  كيًدا على فعالية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية ، مبا يف ذلك الطريقة اليت حيقق  ول والثاين أهداف  املراجعة الداخلية 
 ,Auditors, 2013)  لتأكيد ، الذي يتم إبالغه إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة  ما يلي:عادة ما يغطي نطاق هذا ااطر والرقابة، و إدارة املخ

pp. 3-5) 

 اإلدارة

مقدمو خدمات 
التأكيد 
 اخلارجيون

مقدمو خدمات 
التأكيد 
 الداخليون

 التأكيد املشرتك

 جماالت املخاطر احملتملة 
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وااللتزام   جمموعة واسعة من األهداف مثل كفاءة وفعالية العمليات ، ومحاية األصول وموثوقية ونزاهة عمليات إعداد التقارير  واالمتثال   -
 لقوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود . 

املؤسسة  مجيع عناصر إدارة املخاطر وإطار عمل الرقابة الداخلية ، واليت تشمل: ( بيئة الرقابة الداخلية ،ومجيع عناصر إطار إدارة املخاطر يف   -
 صاالت والرصد. (أي حتديد املخاطر وتقييم املخاطر واالستجابة)  واملعلومات واالت 

مبا يف ذلك العمليات التجارية ، مثل املبيعات واإلنتاج    -الشخصية االعتبارية  واألقسام والشركات التابعة ووحدات التشغيل والوظائف   -
ت  والنفقات واملوارد البش  ئف الداعمة (مثل حماسبة املوارد  إلضافة إىل الوظا  -والتسويق والسالمة ووظائف العمالء والعمليات   رية ، املشرت

 ، والرواتب ، وامليزانية ، والبنية التحتية وإدارة األصول ، واملخزون ، وتكنولوجيا املعلومات). 

ملتوسطة  فقط للمنظمات الكبرية وا  هذا ليس مهماً حرتايف كأحد متطلبات احلوكمة جلميع املؤسسات،و إجيب أن يكون إنشاء نشاط املراجعة الداخلية  و 
ت األصغر ، حيث قد تواجه بيئات معقدة بنفس القدر مع هيكل تنظيمي أقل رمسية وقوة   ون أيضاً مهماً احلجم ولكن قد يك بنفس القدر للكيا

  ، ولكن واحدة لتنسيق خطوط الدفاع الثالثة  مثلىلإلختالف بني املنشأت  فال توجد طريقة    نظراً ، و   ة عمليات احلوكمة وإدارة املخاطرلضمان فعالي 
وقد يكون من املفيد مراعاة الدور األساسي لكل جمموعة يف    الواجبات احملددة واالختصصات التنسيق بني وظائف إدارة املخاطر ،  عند حتديدجيب  

 عملية إدارة املخاطر. 
III.6 -  املشرتك: ومنوذج التأكيد  2050املراجعة الداخلي رقم معيار 

الداخلي رقم التنسيق واال  2050(    ينص معيار املراجعة  الداخلية أن يشارك  :  عتماد  ) على أمهية  للمراجعة  التنفيذي  الرئيس  "ينبغي على 
عتماد على  خرى اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة، وأن ينظر يف إمكانية  االاملعلومات وينسق النشاطات مع اجلهات اخلارجية والداخلية األ

يتضمن املعيار تفسرياً لذلك ينص على أنه "ضمن جمال تنسيق ، كذلك     ".طية املالئمة وتاليف ازدواجية اجلهودعمل تلك اجلهات، وذلك لضمان التغ
ج  النشاطات، ميكن للرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية أن يعتمد على عمل اجلهات األخرى اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة .وينبغي وض ع 

خذ يف االعتبار املهارة واملوضوعية والعناية املهنية   هذا اإلطار، ينبغي على رئيس املبدأ االعتماد، ويف متسق ليكون مبثابة قاعدة   ملراجعة الداخلية أن 
ا تلك اجلهات اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة .وينبغي ً  أيضا أن يكون لديه فهم واضح لنطاق وأهداف ونتائ ج العمل  الالزمة اليت تتمتع 

وعند االعتماد على عمل جهات أخرى، يبقى الرئيس التنفيذي للمراجعة  ،  ؤدى من قبل اجلهات األخرى اليت تقدم خدمات التأكيد واالستشارة  امل
، ومن خالل ما ورد   ) IIA  ،2017(  الداخلية  مسؤوال وحماسباً عن ضمان أن االستنتاجات واآلراء اليت يتوصل إليها نشاط املراجعة الداخلية " . 

خلق قاعدة هامة لقيام املراجعة الداخلية بدورها القائد يف تنفيذ منوذج التأكيد املشرتك وذلك من خالل التأكيد   2050يرى ( الباحثان) أن املعيار  
تنسيق حمكم بني مقدمي خدمات التأكيد املختلفة  على أمهية التنسيق بني األنشطة ، وتبادل املعلومات واعتماد عمل اجلهات املختلفة ، وهذا يتطلب  

ح فرصة إل  2050ان) أن املعيار  عرب تنسيق وختطيط حمكم وخطط موحدة ، كذلك يرى ( الباحث غلوط بتمسك املراجعة الداخلية  زالة الفهم املأ
ا   ا بني عمل املراجعة الداخلية  التداخل والتقاطعات م  املختلفة ، وذلك ألن واقع   وذلك عرب التنسيق والتوافق مع مقدمي خدمات التأكيدختصاصا

ستقالليتها ، ويشري ( الباحثاواإل ن ) من دارات املختلفة داخل املنشأة وخارجها يؤكد أمهية احلاجة للتنسيق داخل املنشأة وخارجها مع احتفاظها 
نب املخاطر  زالة تلك العقبات ، وألن دور املراجعة الداخلية يركز على جت إيلعبه منوذج التأكيد املشرتك يف خالل ما ورد ألمهية الدور اهلام املتوقع أن  

 يف تطبيق النموذج .  لذلك يكون دورها قيادي 
IV-     امليدانية:  الدراسة  

تصميم أداة الدراسة،  و  ذلك حتديد جمتمع وعينة الدراسة ، مت اتباعها يف تنفيذ الدراسة امليدانية، ويشمل اخلطوات واإلجراءات اليت يتناول هذا اجلانب
ت واستخراج النتائجاأل وإجراء اختبارات الثبات والصدق هلذه األداة للتأكد من صالحيتها و   وذلك   ، ساليب اإلحصائية اليت مت مبوجبها حتليل البيا

  على النحو التايل: 
IV.1 -     :جمتمع وعينة الدراسة  

الباحث أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة مبوضوع الدراسة  موعة الكلية من العناصر اليت يسعى  ويتكون    ،يقصد مبجتمع الدراسة ا
تمع األساسي للد سودانية ( بنك أم درمان الوطين ،  مصارف ثالثةواملراجعة الداخلية يف  وااللتزام  املخاطر دارات إ قسامأرؤساءو  مديريراسة من: (ا
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م الوظيفية  العينةستطالع جمموعة  )ن الباحثا(قام   ، )املراجعني اخلارجني بعض التضامن اإلسالمي و وبنك النيل للتجارة وبنك  متَّ  ،  مبختلف مسميا
للحصول على آراء أو معلومات حمددة    )ان الباحث(ختارها  ى إحدى العينات االحتمالية اليت اوهاختيار مفردات عينة البحث بطريقة العينة (العشوائية)  

استبانة، ومت اسرتجاع (36من أفرد جمتمع الدراسة ، وقد مت توزيع عدد ( بنسبة  36)  التحليل  اسرتجاع بلغت  ) استبانة سليمة مت استخدامها يف 
    .بحث ومعقولة لتعميم نتائج الدراسة تعترب نسبة عالية جداً متثل عينة ال)% و 100(

IV.2 -    :ت واملعلومات الالزمة، رئيس  االستبانة كأداةعلى  اعتمدت هذه الدراسة  تصميم أداة الدراسة  ستبانةإمت تصميم و ،    ة للحصول على البيا
  :   من قسمني
فراد عينة الدراسة  القسم األول:  - ت اخلاصة  البيا ت الشخصية املتعلقة بوصف عينة الدراسة وهى:  ،ويشتمل على  البيا   العمر (  وهى 

  . ) سنوات اخلربة، التخصص العلمي  ، املؤهل املهين ، الوظيفة وعضوية اللجان ،  املؤهل العلمي ،
وهى احملاور اليت من خالهلا يتم التعرف على فروض الدراسة، ويشتمل هذا القسم على  ،   ويشمل عبارات الدراسة األساسية   القسم الثاين:   -

  :اآلتية) عبارة متثل حماور الدراسة  20عدد (
التنسيق واإلزدواجية  : يقيس فرضية الدراسة األوىل  احملور االول   - الناجتة  عن ضعف  : (يساعد منوذج التأكيد الشرتك يف تضييق الفجوة 

ً على أداء املراجعة الداخلية)    عبارات).  7(ويتكون من  والتعارض بني مقدمي خدمات التأكد مما ينعكس أثر ذلك إجيا
يقيس فرضية الدراسة الثانية: (يعترب دور املراجعة الداخلية يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك دوراً قائداً وأساسياً مما ينعكس     احملور الثاين:  -

ً عند تطبيق النموذج) (ويتكون من أثر ذلك إجي   عبارات).     6ا
وظائف  لتأكيد املشرتك على تغيري مهام و ال يؤثر الدور التكاملي والتنسيق لدمج عمليات ا  يقيس فرضية الدراسة الثالثة (   احملور الثالث:   -

  عبارات).       7املراجعة الداخلية) (ويتكون من 
IV.3-  :مقياس الدراسة  

وزان  أتوزيع    )، يفLikart Scale(  رج مخاسي حسب مقياس ليكرت اخلماسياحملتملة على الفقرات إىل تد  ابةدرجة االستج   مت قياس  
ت أفراد العينة و إ عطى له  أ  إىل  أدىن وزن له والذي  جابةإأعلى    جابة) درجات ممثلة يف حقل اإل5أعطيت له (يتوزع من أعلى وزن له وقد    الذيجا
ال أمام أفراد العينة الختيار االجابه  وزان،أ بينهما ثالثة و ) درجة واحدة 1( حة ا الدقيقة حسب تقدير أفراد العينة،  وقد كان الغرض من ذلك هو ا

  5)/  1+2+ 3+4+5الدرجة الكلية للمقياس هي جمموع درجات املفردة على العبارات (  عليه فإن الوسط الفرضي للدراسة يصبح على النحو التايل: 
) دّل ذلك على موافقة أفراد العينة على  3) وهو ميثل الوسط الفرضي للدراسة وعليه إذا زاد متوسط العبارة عن الوسط الفرضي ( 3) =15/5(  =

  العبارة.
IV.4-  :صممت من أجله وبناء على نظرية القياس الصحيح    يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس قدرة األداة على قياس ما  تقييم أدوات القياس

ار صدق احملتوى  ختب ختبار كل من الصدق الظاهري الاذلك من خالل    منتظمة ويتمتعىن خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت عشوائية أو  
  . املستخدمة يف الدراسةوفيما يلي نتائج التحليل للمقاييس  ، ) ختبار (ألفا كرنباخاستخدام  واالتساق الداخلي 

IV.5 - الداخلي: ختبار الثبات والصدق إ  
الثبات لثبات (استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن  :    (أ) اختبار  حتمال مساٍو لقيمة  (يقصد  النتائج  املقياس يعطي نفس 

وترتاوح قيمة معامل ألفا ،  )  Cronbach,s Alphaألفا كرونباخ" (ويستخدم لقياس الثبات " معامل    املعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة)
ت فإن قيمة املعامل تكون مساويًة للصفر، Cronbach,s Alphaكرونباخ" ( )، بني الصفر والواحد صحيح، فإذا مل يكن هناك ثبات يف البيا

ت فإن قيمة املعامل تساوي الواح م يف البيا دة مصداقية  وعلى العكس إذا كان هناك ثبات  دة معامل ألفا كرونباخ تعين ز د صحيح، أي أن ز
ت من عكس نتائج العينة على جمتمع الدراسة.     البيا

م على مقياس معني، وحيسب الصدق    ) اختبار الصدق: (ب  أما الصدق فهو مقياس يستخدم ملعرفة درجة صدق املبحوثني من خالل إجا
ملعامل الثبات، وترتاوح قيمة كل من الصدق والثبات بني الصفر والواحد الصحيح، والصدق الذايت لالستبانة هو بطرق عديدة منها اجلذر الرتبيعي   
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جياد الصدق الذايت هلا إحصائياً  ستخدام  قياس األداة ملا وضعت، وقياس الصدق هو معرفة صالحية األداة لقياس ما وضعت له قام (الباحثان) 
  ). الثبات دق= الصمعادلة الصدق الذايت (

  .الصدق جلميع حماور الدراسة جدول يوضح نتائج اختبار الثبات و وفيما يلي 
  ) نتائج اختبار الثبات والصدق لعبارات فروض الدراسة 2اجلدول (

 حماور الدراسة  عدد العبارات  اختبار الثبات  اختبار الصدق 
 احملور األول 7 0.77 0.87
 الثايناحملور  6 0.81 0.90
 احملور الثالث 7 0.73 0.85
 إمجايل العبارات   20   0.89 0.94

  م. 2021إعداد الباحثني من نتائج التحليل اإلحصائي،  :املصدر
%) وهو ثبات مرتفع  70يتضح أن قيم الفا كرنباخ  جلميع حماور الدراسة اكرب من (  ،   نتائج اختبار الثبات  الذي يوضح  )1من اجلدول (

ا مما ميكن من االعتماد على هذه اإلجا لثبات الداخلي لعبارا ن املقاييس اليت اعتمدت عليها الدراسة تتمتع  ت يف حتقيق  ومن مث ميكن القول 
ا مبا هو مطلوب  0.94ق عبارات الدراسة بلغ (كما يتضح أن صد نتائجها ،    أهداف الدراسة وحتليل  ) وهذه النتيجة تشري إىل كفاءة االستبانة وقدر

بتة.      من نتائج صادقة و
IV.6 -  :أسلوب التحليل اإلحصائي املستخدم يف الدراسة  

مج     بر ستخدام  مجعها  متَّ  اليت  ت  البيا تفريغ  مثَّ  ومن  االستبانة  أسئلة  ترميز  (مت  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  )  SPSSاحلزمة 
Statistical Package for Social Sciences"  ت البيا " ومن مثَّ حتليلها من خالل جمموعة من األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة 

متغري  الفروض  ونوع  واختبار  الدراسة  أهداف  لتحقيق  الدراسة،   استخدامات  و  ال  ت ا،  اإلحصائية  الثبات  إإجراء  :    تاليةاألدوات  ختبار 
)Reliability Testاالستب ألسئلة  ت  )   البيا مجيع  من  املكونة  من  انة  الصدق  إستخدام كل  ألفا كرونباخ" و   الظاهري ختبار  معامل 
)Cronbach,s Alpha  ( التكراري لعبارات التوزيع    وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل  أساليب اإلحصاء الوصفي، و

% 5ختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة عند مستوى معنوية  إستخدام هذا  إمت  :  )  ختبار (كاي تربيعإ، و املعياري  واالحنراف    فقرات االستبانة
(وجود فروق ذات داللة معنوية  % يرفض فرض العدم وهذا يعىن 5ويعىن ذلك أنه إذا كانت قيمة (كاى تربيع) احملسوبة عند مستوى معنوية اقل من 

لتايل عدم وجود فروق ذات  5وتكون الفقرة اجيابية)، أما إذا كانت قيمة (كاى تربيع) عند مستوى معنوية اكرب من   % فهذا يعين قبول فرض العدم و
  داللة إحصائية وتكون الفقرة سلبية. 

  
  

IV.7 -      ت واختبار الفرضيات ت الدراسة األولية واألساسية واختبار الفرضيات وذلك على النحو    هذا احملور   ل يشتم  :حتليل البيا على حتليل بيا

  التايل:  

ت الدراسة  -أ   : على اخلصائص التالية األولية وتشتملحتليل بيا

)%، بينما بلغت نسبة الذين  72.2( سنة فأكثر) حيث بلغت نسبتهم    40 ن غالبية أفراد العينة أعمارهم من (إ  توزيع أفراد العينة حسب العمر:  -

) %، من    2.8) سنة بلغت نسبتهم (35قل من أ و  25)%، والذين أعمارهم ترتاوح ما بني (25) سنة (40قل من أ و  35ترتاوح أعمارهم ما بني (
  إمجايل العينة املبحوثة. 

) % بينما بلغت نسبة محلة التعليم 39ن أفراد العينة من محلة(البكالوريوس) حيث بلغت نسبتهم (إ:    توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي    - 
  ) % ،من إمجايل العينة املبحوثة.   58فوق اجلامعي (دبلوم عايل , ماجستري, الدكتوراه) يف العينة (
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لعينة  )% ويتضح أن غالبية أفراد ا36.1حيث بلغت نسبتهم ( ن أفراد العينة من ختصص احملاسبة  إ  توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي:      -
)%،  من إمجايل العينة املبحوثة، وهذه داللة على مدى إملام  61قتصاد والعلوم املصرفية) فقد بلغت نسبتهم (ا و من املتخصصني يف (إدارة األعمال  

  ل علمي على حماور أسئلة االستبانة.  أفراد العينة املبحوثة مبوضوع الدراسة األمر الذي يساعدهم يف اإلجابة بشك 

املهين    - املؤهل  العينة حسب  أفراد  (إ  :توزيع  بلغت  نسبتهم  الزمالة (سودانية)  العينة من محلة  أفراد  العينة من محلة  6ن  أفراد  )%، وأن 

 عينة الدراسة مما  ن هنالك متثيل حلملة الزمالة املهنية يفأ)% من إمجايل العينة املبحوثة، ويتضح من ذلك  94(املؤهالت األخرى) بلغت نسبتهم ( 
            حماور الدراسة. جابة بشكل مهين على عباراتيساعد على اإل

)%،  30.6 داخليني) حيث بلغت نسبتهم (ية أفراد العينة وظائفهم (مراجعني أن غالب  :   توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة وعضوية اللجان    -
خرى  أ جلان وعضوية وظائفيهم  )% أما الذين لد30.6دارة تنفيذية عليا ، جلنة مراجعة، جلنة املخاطر، جلنة التأكيد (إوبلغت نسبة الذين وظائفهم ( 

  .     )% من إمجايل العينة املبحوثة39.9بلغت نسبتهم (
م (أكثر من  إ: توزيع أفراد العينة حسب اخلربة العملية  - ) %، مث  61.1سنة) حيث بلغت نسبتهم ( 20ن غالبية أفراد العينة سنوات خرب

م ما بني(  م ما بني (16.7) سنة حيث بلغت نسبهم (20  -15الذين ترتاوح سنوات خرب ) سنة فقد 10-5) %، والذين ترتاوح سنوات خرب
العينة والذين سنوات  11.1بلغت نسبتهم ( م ()%، ويتضح أن أفراد  )%، وأقل نسبة للذين سنوات  8.3) سنة بلغت نسبتهم (15-10خرب
م (أقل من     )%.     2.8سنوات) حيث بلغت ( 5خرب

  إلثبات فروض الدراسة  ّمت إتباع اخلطوات التالية:  ختبار فروض الدراسة:    إ  -ب
احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارات حمور الدراسة  حيث يتم حساب كل من الوسط    :   اإلحصاء الوصفي لعبارات متغريات الدراسة    - 

لوسط الفرضي للدراسة ( ) حيث تتحقق املوافقة على الفقرات إذا كان الوسط احلسايب للعبارة اكرب من الوسط 3ويتم مقارنة الوسط احلسايب للعبارة 
ضي، وإذا كان االحنراف املعياري للعبارة يقرتب من الواحد الصحيح  ) وتتحقق عدم املوافقة إذا كان الوسط احلسايب أقل من الوسط الفر 3الفرضي (

ت بني أفراد العينة.    فهذا يدل على جتانس اإلجا
الختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني وغري املوافقني    :اختبار (كاى تربيع) لداللة الفروق لعبارات فروض الدراسة   -

لوسط الفرضي للدراسة (إوذلك من خالل على عبارات الدراسة    ). 3ختبار الفروق بني الوسط احلسايب للعبارات ومقارنتها 
  :عن ضعف التنسيق واإلزدواجية والتعارض بني مقدمي  شرتك يف تضييق الفجوة الناجتة  يساعد منوذج التأكيد امل  الفرضية االوىل

ً على أداء         . املراجعة الداخليةخدمات التأكد مما ينعكس أثر ذلك إجيا
    اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية االوىل):  -

ت املستقصى منهم.    الفرضية األوىل  حمورفيما يلي جدول يوضح املتوسط واالحنراف املعياري للعبارات اليت تقيس    وترتيبها وفقاً إلجا
  

  الفرضية االوىلحمور ) اإلحصاء الوصفي لعبارات 3اجلدول (

 املتوسط  العبارات 
االحنراف  
 املعياري 

قيمة كاي  
  تربيع 

مستوى  
  املعنوية 

درجة  
 املوافقة 

/ تعدد اجلهات اليت تقدم خدمات التأكيد خيلق فجوة تؤثر سلبا  1
  علي أصحاب املصلحة ومتخذي القرارات.

 عالية  جداً  000. 30.44 74. 3.97

التأكيد يؤثر إجيا  / تكامل األدوار والتنسيق بني مقدمي خدمات 2
 علي أصحاب املصلحة ومتخذي القرارات.

 عالية  جداً  317. 1 50. 4.42

عتبارها احد اجلهات املتقدمة  3 / تلعب املراجعة الداخلية ودرآ هاما 
 خلدمات التأكيد.

4.50 .51 0 
1.00

0 
 عالية  جداً 
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 املتوسط  العبارات 
االحنراف  
 املعياري 

قيمة كاي  
  تربيع 

مستوى  
  املعنوية 

درجة  
 املوافقة 

التعارض  / يساعد منوذج التأكيد املشرتك يف تكامل األدوار وإزالة  4
 بني اجلهات املقدمة خلدمات التأكيد داخل املنشآة. 

 عالية جداً  000. 16.16 55. 4.39

/ يساعد التأكيد املشرتك علي تعزيز الثقة وفاعلية األداء للمراجعة  5
  الداخلية.

 عالية جداً  000. 17.16 54. 4.36

بني  6 ما  التعارض  إزالة  علي  املشرتك  التأكيد  يساعد  املراجعة  / 
 الداخلية واإلدارات املختلفة داخل املنشاة الواحدة. 

  عالية جداً  001. 14 61. 4.17

املراجعة  7 يف  القصور  معاجلة  علي  املشرتك  التأكيد  يساعد   /
  الداخلية.

  عالية جداً  002. 12.16 62. 4.19

 عالية  جداً   -  - 38. 4.29  امجايل العبارات 

  م. 2021الباحثني من نتائج التحليل، املصدر: إعداد 
  ) ما يلي:           3يتضح من اجلدول (   

) وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد  3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي (  ) الفرضية االوىلاليت تعرب عن حمور (إن مجيع العبارات     -أ
    . فرضية الدراسة االوىل عبارات حمور العينة على مجيع

عتبارها احد اجلهات املتقدمة خلدمات  الفرضية االوىل) هي العبارة (حمور (   أهم عبارة  من عبارات   -ب تلعب املراجعة الداخلية ودرآ هاما 
ت أفراد العينة على هذه العبارة (التأكيد حنراف معياري (4.5) حيث بلغ متوسط إجا  (0.51      .( 

تعدد اجلهات اليت تقدم  هي العبارة (   الفرضية االوىل ن نتائج التحليل أن أقل عبارة من حيث املوافقة من عبارات حمور  كما يتضح م    -ت
حنراف معياري  3.9) حيث بلغ متوسط العبارة (علي أصحاب املصلحة ومتخذي القرارات  خدمات التأكيد خيلق فجوة تؤثر سلباً   (

)0.74    .( 
حنراف معياري (4.29كما بلغ متوسط مجيع العبارات (      -ث ) وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية جداً  0.38) 

تقيس  اليت  العبارات  (  حمور   على مجيع  االوىل  التنسيق  الفرضية  الناجتة  عن ضعف  الفجوة  تضييق  الشرتك يف  التأكيد  منوذج  يساعد 
ً على أداء املراجعة الداخليةواإلزدواجية والتعار   .     )ض بني مقدمي خدمات التأكد مما ينعكس أثر ذلك إجيا

العبارات كانت أقل من مستوى    -ج القيم اإلحتمالية لغالبية  العبارات اليت تقيس حمور الفرضية األوىل وأن  ارتفاع قيمة مربع كاي جلميع 
ت افراد العينة على العبارات واملتوسط الفرضي للمقياس  0.05املعنوية ( ) وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجا

)3     .( 
شرتك يف تضييق الفجوة الناجتة  عن ضعف  يساعد منوذج التأكيد امل: (تنص   فرضية الدراسة االوىل واليت  صحة مما تقدم يستنتج (الباحثان)  و    

ً على أداء املراجعة الداخلية)   مجيع من صحة    مت التحقق، و التنسيق واإلزدواجية والتعارض بني مقدمي خدمات التأكد مما ينعكس أثر ذلك إجيا
  . العبارات اليت تقيس الفرضية

  :عند    الفرضية الثانية ً يعترب دور املراجعة الداخلية يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك دوراً قائداً وأساسياً مما ينعكس أثر ذلك إجيا
       . تطبيق النموذج

        اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية الثانية):  -
ت املستقصى منهم.      الفرضية الثانية  حمورملتوسط واالحنراف املعياري للعبارات اليت تقيس فيما يلي جدول يوضح ا   وترتيبها وفقاً إلجا
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  الفرضية الثانية حمور ) اإلحصاء الوصفي لعبارات 4اجلدول (

 املتوسط  العبارات 
االحنراف  
 املعياري 

قيمة كاي  
  تربيع 

مستوى  
  املعنوية 

درجة  
 املوافقة 

تعترب املراجعة الداخلية مرتكزا أساسيا يف خدمات التأكيد نظرا  /  1
 الستقاللية دورها 

 عالية  جداً  001. 15.16 58. 4.31

/ يعترب دور املراجعة الداخلية دورا حمور وقائد يف تنسيق وتكامل  2
 اجلهود بني اجلهات املقدمة خلدمات التأكيد املختلفة   

 عالية  جداً  000. 37.55 64. 4.14

/ تلعب املراجعة الداخلية علي أساس املخاطر دور رئيس يف التحكم  3
 والسيطرة علي املخاطر 

 عالية  جداً  000. 21.5 55. 4.08

لسياسات  4 كيد وضمان التزام  / تساعد املراجعة الداخلية علي 
 واإلجراءات اليت حتددها جمالس إدارات املنشات   

 عالية جداً  028. 7.16 68. 4.22

ودرآ  5 اخلارجية  املراجعة  مع  لتنسيق  الداخلية  املراجعة  تلعب   /
التكاليف   يقلل  للمنشات  الداخلية  الرقابة  نظام  من  يعزز  تكامليا 

 وينسق اجلهود  
 عالية جداً  182. 1.77 49. 4.39

/ تنعكس األدوار السابقة ذكرها واليت تؤديها املراجعة الداخلية علي  6
 التأكيد املشرتك بصورة فاعلةتطبيق منوذج 

  عالية جداً  000. 23.16 52. 4.19

 عالية  جداً   -  - 43. 4.22  امجايل العبارات 

  م. 2021إعداد الباحثان من نتائج التحليل،  املصدر:
  ) ما يلي:                  4يتضح من اجلدول (   

)  وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة  3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي (  )الفرضية الثانيةاليت تعرب عن حمور (إن مجيع العبارات    -أ
     . فرضية الدراسة الثانية عبارات حمور  على مجيع

لتنسيق مع املراجعة اخلارجية (اليت تنص  الفرضية الثانية) هي العبارة حمور (  أهم عبارة  من عبارات   -ب   تكاملياً  دوراً تلعب املراجعة الداخلية 
ت أفراد العينة على هذه العبارة (  ) يعزز من نظام الرقابة الداخلية للمنشات يقلل التكاليف وينسق اجلهود )  4.39حيث بلغ متوسط إجا

 ).     0.49حنراف معياري (
تلعب املراجعة  (    الىت تنص  ة  هي العبار   الفرضية الثانيةكما يتضح من نتائج التحليل أن أقل عبارة من حيث املوافقة من عبارات حمور      -ت

حنراف معياري (4.08حيث بلغ متوسط العبارة (  )الداخلية علي أساس املخاطر دور رئيس يف التحكم والسيطرة علي املخاطر   (0.55       .( 
حنراف معياري ( 4.22كما بلغ متوسط مجيع العبارات (    -ث درجة عالية جداً على  ) وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون ب0.43) 

يعترب دور املراجعة الداخلية يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك دوراً قائداً وأساسياً مما ينعكس  الفرضية الثانية ( حمور  مجيع العبارات اليت تقيس
ً عند تطبيق النموذج                  . )أثر ذلك إجيا

حمور الفرضية الثانية وأن القيم اإلحتمالية لغالبية العبارات كانت أقل من مستوى املعنوية  / ارتفاع قيمة مربع كاي جلميع العبارات اليت تقيس  5
ت افراد العينة على العبارات واملتوسط الفرضي للمقياس (0.05(   ).      3) وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجا

يعترب دور املراجعة الداخلية يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك دوراً  : (تنص  فرضية الدراسة الثانية واليت    صحةومما تقدم يستنتج (الباحثان)   
ً عند تطبيق النموذج)   مجيع العبارات اليت تقيس الفرضية.   من صحة التحقق  متو  قائداً وأساسياً مما ينعكس أثر ذلك إجيا

 :وظائف املراجعة الداخليةلتأكيد املشرتك على تغيري مهام و تنسيق لدمج عمليات اال يؤثر الدور التكاملي وال الفرضية الثالثة.        
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      اإلحصاء الوصفي لعبارات (الفرضية الثالثة):    -
ت املستقصى منهم.        الفرضية الثالثة  حمورفيما يلي جدول يوضح املتوسط واالحنراف املعياري للعبارات اليت تقيس    وترتيبها وفقاً إلجا

  الفرضية الثالثة. حمور ) اإلحصاء الوصفي لعبارات 5اجلدول (

 املتوسط  العبارات 
االحنراف  
 املعياري 

قيمة كاي  
  تربيع 

مستوى  
  املعنوية 

درجة  
 املوافقة 

/ ضعف التعريف مبفهوم التأكيد املشرتك يؤثر يف فهم التطبيق الصحيح  1
 للمراجعة الداخلية  

4.08 .60 
45.1

1 
 عالية  جداً  000.

التأكيد املشرتك للمراجعة الداخلية بصورة  2 / حتديد طبيعية وإسرتاتيجية 
 مسبقة يساعد يف التطبيق الصحيح للنموذج  

 عالية  جداً  000. 18.5 55. 4.25

/ عدم وضوح املهام املطلوبة وفق منوذج التأكيد املشرتك يعطي إنطباعآ  3
 سالبا ملبدأ إستقاللية املراجعة الداخلية 

 عالية  جداً  000. 18.5 55. 4.25

/ تفعيل مبدأ تنسيق اجلهود وتكامل ودمج األدوار يؤكد علي ان وظائف  4
  خدمات التأكيد املختلفة مستقلة ومنفصلة لكنها متوافقة   

4.19 .52 
23.1

6 
 عالية جداً  000.

للمراجعة  5 الدويل  املعيار  رسخ  واالعتماد    2050/  التنسيق  ملفهوم 
  اآلخرى.للمراجعة الداخلية مع خدمات التاكيد 

3.86 .64 
11.1

6 
 عالية جداً  004.

العقبات املتعلقة بتجاوز    2050/ أزال املعيار الدويل للمراجعة الداخلية  6
  السلطات والصالحيات داخل وخارج املنشات 

  عالية جداً  205. 3.16 74. 3.97

مهام  7 تغيري  علي  يؤثر  ال  املشرتك  التأكيد  لعمليات  التكاملي  الدور   /
  املراجعة الداخلية ووظائف 

  عالية جداً  000. 34 77. 3.92

 عالية  جداً   -  - 39. 4.08  امجايل العبارات 

  م. 2021إعداد الباحثني من نتائج التحليل،  املصدر:
  ) ما يلي:           5يتضح من اجلدول (   

)  وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة  3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي (   )الفرضية الثالثةاليت تعرب عن حمور (إن مجيع العبارات    -أ
     . فرضية الدراسة الثالثة عبارات حمور  على مجيع

حتديد طبيعية وإسرتاتيجية التأكيد املشرتك للمراجعة الداخلية بصورة مسبقة  الفرضية الثالثة) هي العبارة (حمور (   أهم عبارة  من عبارات   -ب
ت أفراد العينة على هذه العبارة (د يف التطبيق الصحيح للنموذج يساع حنراف معياري (4.25) حيث بلغ متوسط إجا  (0.55    .( 

رسخ املعيار الدويل للمراجعة  الفرضية الثانية هي العبارة (كما يتضح من نتائج التحليل أن أقل عبارة من حيث املوافقة من عبارات حمور      -ت
حنراف معياري  3.86) حيث بلغ متوسط العبارة ( يق واالعتماد للمراجعة الداخلية مع خدمات التاكيد اآلخرى.ملفهوم التنس  2050  (

)0.64.(    
حنراف معياري ( 4.08كما بلغ متوسط مجيع العبارات (    -ث ) وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون بدرجة عالية جداً على  0.39) 

وظائف  لتأكيد املشرتك على تغيري مهام و ال يؤثر الدور التكاملي والتنسيق لدمج عمليات االفرضية الثالثة (  حمور  س مجيع العبارات اليت تقي
     .)املراجعة الداخلية

عنوية  ملارتفاع قيمة مربع كاي جلميع العبارات اليت تقيس حمور الفرضية الثالثة  وأن القيم اإلحتمالية لغالبية العبارات كانت أقل من مستوى ا   -ج
ت افراد العينة على العبارات واملتوسط الفرضي للمقياس (0.05(              ). 3) وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجا
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لتأكيد املشرتك على  ال يؤثر الدور التكاملي والتنسيق لدمج عمليات ا(   تنصفرضية الدراسة الثالثة واليت    صحةومما تقدم يستنتج (الباحثان)     
  مجيع العبارات اليت تقيس الفرضية.   ة من صح مت التحققو وظائف املراجعة الداخلية) تغيري مهام و 

V-  والتوصيات:  النتائج  
  تتمثل أهم نتائج وتوصيات الدراسة يف اآليت :  

V.1-  الدراسة: نتائج  
القائد الذى ميكن أن تضطلع به   - وظيفة املراجعة الداخلية يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك نظراً ملا تتميز به من  وجود توافق كبري على الدور 

 أستقاللية مهنية وحتكم وسيطرة على املخاطر . 
 يف تطبيق منوذج التأكيد املشرتك.   املراجعة الداخلية كخط دفاع أول التأكيد على دور -
ً على املرجعة  يساهم منوذج التأكيد املشرتك يف خلق نوع من التنسيق بني   - اجلهات املختلفة اليت تقدم خدمات التأكيد ، مما ينعكس أثر ذلك اجيا

 الداخلية . 
 يساعد تطبيق منوذج التاكيد املشرتك يف معاجلة أوجه القصور الناجتة عن املمارسة التطبيقية لوظيفة املراجعة الداخلية .  -
ً   بني مقدمي خدمات التأكيد   لتأكيد املشرتك تميز به منوذج االذي ي  ي والتنسيق  يتكاملينعكس الدور ال - علي أصحاب املصلحة ومتخذي    إجيا

 القرارات.
 .  الدور التكاملي لنموذج التأكيد املشرتك على وظائف وسلطات ومهام املراجعة الداخلية  ال يؤثر -
تكاملي التنسيقي وازالة التعارض من خالل املمارسة  وضوح مهام منوذجه التطبيقي يزيد من فعالية الدور التأكيد املشرتك و أمهية ترسيخ مفهوم ال -

 التطبيقية للنموذج . 
-  ، املخاطر  على  والسيطرة  التحكم  يف  رئيس  دور  املخاطر  أساس  على  الداخلية  املراجعة  املنشآت  و   تلعب  إلتزام  ضمان  كيد  على  تساعد 

 .  ، وتشكل داعماً لتطبيق منوذج التأكيد املشرتك لسياسات واالجراءات الىت حتددها جمالس ادارة املنشآت
ل العقبات املتعلقة  يزي، و عتماد للمراجعة الداخلية مع خدمات التأكيد األخرى  قق التنسيق واالحي  2050تطبيق املعيار الدويل للمراجعة الداخلية   -

  بتجاوز السلطات والصالحيات داخل وخارج املنشآت . 
V.2-  الدراسة: توصيات   

آليت :    وبناء على نتائج الدراسة السابقة يوصى ( الباحثان ) 
وظائف  علقة به ، والذي حيوي كل خدمات و املطبق جبنوب أفريقيا والدراسات املت  King IVو    King IIIتقييم جتربة تقرير امللك  ضرورة   -

ا املختلفة . التأكيد الشئ الذي خلق نوع من الرقابة الفعالة اليت ساعدت   االدارة وجلا
ينظم ضوابط تبادل املعلومات والتنسيق بني أنشطة مقدمي خدمات التأكيد الداخليني    ( يف شكل مرشد )  أمهية وجود اطار حاكم داخل املنشآت  -

 التأكيد املشرتك .  ميثل ضمان لتطبيق أمثل لنموذجو واخلارجيني 
 تداخل االدوار والصالحيات .  يف سببت ضرورة جتاوز املفاهيم واملمارسات السالبة ملقدمي خدمات التأكيد ، والىت ت -
يئة للتنفيذ وأكثرها  على وجه  على القطاع املصريف السوداين   - عتباره أكثر القطاعات  التحديد دراسة إمكانية تطبيق منوذج التأكيد املشرتك 

 اجة لتجويد وتطوير املمارسة يف جماالت احلوكمة املصرفية وإدارة املخاطر. ح
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