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المستخلص

تناولتتت الد ارستتة االلت تزام المهنتتي للم ارجتتو الهتتارجي ودور فتتي الحتتد متتن فجتتوة التو عتتات فتتي
المراجع تتة ف تتي الويئ تتة الس تتودانية .حي تتث تمثل تتت مش تتكلة الد ارس تتة ف تتي أن مهن تتة المراجع تتة ل تتم
تستتتجيص بة تتورة كامل تتة للتغي ترات اال ليمي تتة والدولي تتة ومنه تتا علتتأل وج ت الهة تتوص ا زم تتة
المالية العالمية) مما لتل متن نيعيت

تل المهنتة متن مواجهتة متطلبتات جمهتور المستتهدمين

لها وان دور المراجو الهارجي المتو و من المجتمو المالي غير واضح بةور كافي .
دفت الدراسة الأل التعترف التأل ميهتوم فجتوة التو عتات فتي المراجعتة وعوامتل ظهور تا و يتان
أ مية مسا مة استغالل المراجو في الحد من فجتوة التو عتات والتعترف علتأل أرام مجموعتات
مهتليتتة متتن المستتتيدين متتن هتتدمات المراجعتتة فتتي الويئتتة الستتودانية حتتول إد ار هتتم لمستتئوليات
مراجو الحسابات وعلأل الجهود المولولة في اليكر المحاسص في الحد من فجوة التو عات .
إعتمتتدت الد ارستتة علتتأل المتتنها ا ستتتقرائي لتحديتتد محتتاور الد ارستتة ووضتتو اليرضتتيات
والم تتنها االس تتتنباطي هتب تتار م تتدي ة تتحة اليريض تتيات والمتتنها الت تتاريهي لتتبتتو الد ارس تتات
السابقة االحةام الوةيي والتحليلي كأدوات إحةائية في جمو وتحليل الويانات .
توةلت الدراسة الأل عدة نتائا تؤكد ةحة تلك اليرضيات منها:
 إدراك مس تتتهدمي القت توائم المالي تتة وواجب تتات ومس تتؤليات الم ارج تتو اله تتارجي يعم تتل عل تتألتضييق فجوة التو عات.
 در المراجو الهارجي علي توةتيل تقريتر ييهمت مستتهدمي القتوائم الماليت يعمتل علتألتضييق فجوة التو عات.
 االستقالل التام للمراجو الهارجي عند أدام واجبات يقلل من فجوة التو عات. التزام المراجعين في الويئ السوداني وجود االدام المهني يقلل من فجوة التو عات .كما هتمت الدراسة وتوةيات وناما علأل النتائا السابقة منها :
 يجت تتص علت تتأل الجهت تتات المنظمت تتة لمهنت تتة المراجعت تتة و ت ت عالم مست تتتهدمي الق ت توائم الماليت تتةبمسؤليات وواجبات المراجو.
-

علأل المراجو الهارجي ان يهتم ودراس تو عات المستهدمين والقدر علي تلويتها.

 -علأل المراجعين اال تمام وولل العناي المهني الالزم في ادام عملي المراجع .

Abstract
The main objective of the study is to identify career commitment of the
external Auditors and his role toward reducing the expected auditing gab in
the Sudanese environments. The main problem of this study is mentioning the
auditing is not responding enough toward regional and international changes
in the financial field. Namely the recent in irrational financial crisis. That
reduces the auditing utility to the customer. also the problem of the study
Mentioning the expected rob of the external auditor in the financial society is
not clear enough.
The study aiming to identify the concept auditing expected gab and into
appearing factors. and determining the importance of the utilization of the
auditor contributions’ in limiting the expected gab. And learning the opinions
of different groups who utilize auditing services. and their awareness of the
responsibilities of the auditor and the accountanting thought efforts off real
towards limiting the expected gab.
This study depends on deriving approach method for deterring its axes
putting the hypo theses and for testing the correctness of the hypotheses.
And depend on historical method for following the trend of the statistical
descriptive and analytical of the previous studies as statistical tools for
colleting and analyzing the data.
The study findings verifying the correctness of the hypotheses as follow:
- The awareness of the user of the financial lists towards the duties and
responsibilities of the external auditor lead to reducing the expected
auditing gob.
- The external auditor ability to pre pair clear reports and easy to be
understanding by the users of the financial lists, lead to reducing the
expected gab.
- The full independence of the external auditor at duties. Reduce the
expected gab.
- The auditor’s commitments towards career auditing quality reduce the
expected gab.
The study concluded by many recommendations according to the
above findings as:

The concern authority of auditing career should in forms the user of the
financial list by the responsibility and duties of the external auditors.
The external auditor must learn more about the users expectations and has
ability to accommodate.
The auditors must do their best toward auditing process.
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أوالً :النتائج:
من هالل الدراسة النظرية والدراسة الميدانية توةلت الباحثة إلأل النتائا اآلتية:

 .1إن وضتوح مستئولية الم ارجتو الهتتارجي فتي توةتيل التقتارير يتتؤدم إلتأل إلمتام مستتهدمي القتوائم
المالية وها مما يضيق فجوة التو عات.

 .2إن إبالغ المراجو الهارجي للسلطات بانتها ات ا دارة يضيق فجوة التو عات.
 .3عدم درة المراجو في بعض الحاالت علأل ا تشاف الغش وا هطام يزيد من فجوة التو عات.

 .4تعتوت تتر إلمت تتام للمست تتا مين باحتمت تتال حت تتدوث تعثت تتر للشت تتركة مت تتن واجبت تتات ومست تتئوليات الم ارجت تتو
الهارجي.

 .5إن معايير المراجعة غير كافية نسبة للتغيرات الدولية السريعة.

 .6التزام المراجو الهارجي ونشرات معايير المراجعة يؤدم إلأل تضيق فجوة التو عات.
 .7تحتاج معايير المراجعة إلأل تطوير وفق لتو عات مستهدمي القوائم المالية.

 .8االستقالل التام للمراجو الهارجي عند مزاولة المهنة يضيق من فجوة التو عات.
 .9تقرير المراجو الهالي من التحيظات دليل علأل درة الشركة علأل االستم اررية.
 .11ولل المراجو الجهد لتحسين نوعية ا فةاح عن التو عات في المراجعة.

 .11اليهت تم ال ام تتل للم ارج تتو اله تتارجي بطويع تتة الة تتناعة الت تتي ينتم تتي إليه تتا العمي تتل يض تتيق فج تتوة
التو عات.

 .12عدم تقديم الهدمات االستشارية من ول المراجو لشركة العميل يقلل من فجوة التو عات.

ثانياً :التوصيات:

ونام علأل نتائا الدراسة توةي الباحثة باآلتي:
 .1زيتتادة التتوعي لتتدي الم تراجعين والعمتتالم بأهال يتتات مهنتتة المحاستتبة القانونيتتة وطويعتتة الهتتدمات
المقدمة.

 .2زيادة ا تمام الجهات المسئولة عن تنظيم مهنة المراجعة بعقد دورات تدريوية مستمرة.

 .3ضرورة إلمام المراجو بطويعة الةناعة التي ينتمي إليها العميل واليهم ال امل للوحتدة المحاستوية
محل المراجعة.

 .4ضرورة تطوير معايير المراجعة الدولية بما يالئم تو عات مستهدمي القوائم المالية.
 .5العمل علأل تدعيم استقاللية المراجو الهارجي وللك بالتغيير الدورم للمراجو.

 .6ضرورة عقد الندوات للمسا مين والمستثمرين لتنوير م ودور المراجو الهارجي وةالحيات .
 .7زيادة الجهد المولول من المراجو الهارجي لتحسين نوعية ا فةاح عن أدام الشركة.
 .8ضرورة إنشام لجان للمراجعة بكل شركات المسا مة السودانية.
 .9إجرام دراسات مستقولية في:

 .11دور لجان المراجعة في الحد من فجوة التو عات في المراجعة بالشركات السودانية.
 .11أثر مبادئ حوكمة الشركات علأل معايير المراجعة الدولية.

 .12دور الجمعيات والمنظمات الدولية في تضييق فجوة التو عات في المراجعتة .د ارستة حالتة مجلتس
المحاسوين القانونيين بالسودان.

