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   السودانية بالمصارف الداخلية الرقابة في الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور فاعلية قياس

  "دراسة ميدانية"

  

المملكة  - جامعة الطائف - كلية إدارة األعمال - أستاذ مساعد - ادريس البشيرد. الفاتح بشير 
  العربية السعودية

  المستخلص 

تحليل ودراسة فاعلية الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية في تعزيز  إلىالدراسة  هعمدت هذ   

جابة عن السؤال التالي: اإل إلىفاعلية أداء الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية، وهدفت الدراسة 

هل يعزز الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية أداء الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية، من خالل 

نهج التحليلي الوصفي لتجميع بيانات الدراسة والتحقق من فرضياتها، وتم توزيع استخدام الم

االستبانة علي الفئات المستهدفة والتي تتمثل في مجتمع المراجعين من مدراء للمراجعة 

  ومساعدين للمراجعين ومراجعين. 

عدة توصيات من أهمها يوجد  إلىوتوصل الباحث من خالل نتائج البحث الميداني 

المصارف السودانية لتفعيل الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية، يوجد ارتباط طردي  ىتمام لداه

 ، كمابعادها المختلفة أقوي بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وفاعلية أداء الرقابة الداخلية ب

ن جودة برزها االهتمام بتقييم المراجعة الداخلية وتحسيأخرجت الدراسة بعدد من النتائج من 

  معلومات التقارير المالية وزيادة الفاعلية بين مجلس اإلدارة والمراجعين بالمصارف السودانية.

 .، المصارف السودانيةالرقابة الداخلية ،المراجعة الداخلية ،الحوكمة :المفتاحية الكلمات
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اإلطار المنهجي للبحث - /١  

  مشكلة الدراسة:مقدمة و  ١/١

أن المراجعة الداخلية والتي تعتبر جزء أصيل في الحوكمة  أشارت بعض الدراسات إلى  
يجب أن يتوفر لها قدر كافي من االستقاللية يتيح لها أداء عملها بحيادية لكي تستطيع تحقيق 
هدفها المتمثل في تقويم كفاءة وفاعلية األداء المالي، وأن االفتقار إلى نظام رقابة داخلية كفء 

جود الثغرات التي تساعد على حدوث األخطاء واالختالسات. وفعال بالمصارف يؤدي إلى و 
  م).٢٠١٨(أحمد، 
تواجه القطاع المصرفي السوداني بعض المخاطر والتي ذكر منها مخاطر التشغيل،   

والتي تنبثق من انهيار نظام الرقابة الداخلية األمر الذي يؤدي إلى العديد من المشاكل منها 
لى تدفقه النقدي مقارنة بما هو متوقع أو مستهدف، وهناك النقص في صافي دخل البنك أو إ

مجهودات مبذولة في سبيل تعزيز نظام الرقابة الداخلية، ومنها ما تم اصداره من منشورات 
  م). ٢٠١٤وتعاميم تدلف إلى دعم وزيادة تنظيم هذا النظام. (الطيب، 

الدور الحوكمي للمراجعة تأتي مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي: هل يعزز 
الداخلية أداء الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية، ومن خالل السؤال الرئيسي تتفرع عدة اسئلة 

  لتعبر عن مشكلة الدراسة وهذه االسئلة كاآلتي:
هل هناك عالقة  بين فاعلية الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية و أداء الرقابة المحاسبية   - 

 ألساسية للرقابة الداخلية بالمصارف السودانية؟بعاد اكأحد األ
هل هناك عالقة بين فاعلية الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية و أداء الرقابة اإلدارية  - 

 بعاد األساسية للرقابة الداخلية بالمصارف السودانية؟كأحد األ
    لية هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية الدور الحوكمي للمراجعة الداخ - 

 كأحد االبعاد األساسية للرقابة الداخلية بالمصارف السودانية؟و أداء الضبط الداخلي  
  

الفرضـــية األساســـية للبحـــث هـــي أن الـــدور الحـــوكمي للمراجعـــة الداخليـــة  فرضـــيات الدراســـة: ١/٢
عيـة من خالل الفرضـيات الفر ذلك يعزز أداء الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية، وسيتم اختبار 

  التالية:

:  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية الدور الحـوكمي للمراجعـة الفرضية األولى -
بعـــاد األساســـية للرقابـــة الداخليـــة بالمصـــارف الداخليـــة و أداء الرقابـــة المحاســـبية  كأحـــد األ

 السودانية.
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ــــة - الحــــوكمي :   توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية بــــين فاعليــــة الــــدور الفرضــــية الثاني
للمراجعـــــة الداخليـــــة و أداء الرقابـــــة اإلداريـــــة كأحـــــد االبعـــــاد األساســـــية للرقابـــــة الداخليـــــة 

 بالمصارف السودانية.

توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين فاعليـة الـدور الحـوكمي للمراجعـة : الفرضية الثالثة -
ة بالمصــــارف كأحــــد االبعــــاد األساســــية للرقابــــة الداخليــــالداخليــــة و أداء الضــــبط الــــداخلي 

 السودانية.

  : تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل اآلتي :أهمية الدراسة ١/٣
   :األهمية العلمية للدراسة -

أهميتها العلمية من خالل نـدرة البحـوث العلميـة التـي تطرقـت لقيـاس  الدراسةهذه اكتسبت 
فاعليـــة الـــدور الحـــوكمي للمراجعـــة الداخليـــة فـــي الرقابـــة الداخليـــة المرتبطـــة بقطـــاع المصـــارف فـــي 
جمهورية السودان، وأيضًا تسـهم هـذه الدراسـة فـي تـوفير دليـل عملـي عـن مسـتوى الـدور الحـوكمي 

  لية في القطاع المصرفي ببيئة األعمال السودانية. في تفعيل دور الرقابة الداخ
  األهمية العملية للدراسة -

تكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية من خالل أهمية العمل المصرفي وحوجته المتعاظمة 
لنظام رقابي يمكنه من تأدية وظائفه ومهامـه، وتـأتي أهميتهـا فـي اطـار مـا يقدمـه الـدور الحـوكمي 

  . الداخلية لنظام الرقابة الداخلية بالمصارف السودانيةللمراجعة 
إلـــى قيـــاس فاعليـــة الـــدور الحـــوكمي تهـــدف هـــذه الدراســـة بشـــكل أساســـي أهـــداف الدراســـة:  ١/٤

للمراجعـــة الداخليـــة فـــي الرقابـــة الداخليـــة بالمصـــارف الســـودانية، ويتحقـــق هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل 
   االهداف الفرعية التالية:

 مراجعة الداخلية في الحوكمةالتعرف على دور ال - 
متطلبـات فعاليتهـا، اوجـه ، أنواعها، أهدافها، مقوماتها، التعرف على نظام الرقابة الداخلية - 

صــــرفي المالقصــــور فيهــــا، وبعــــض الجهــــود المبذولــــة لســــد اوجــــه القصــــور فيهــــا بالقطــــاع 
 السوداني.
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:نموذج الدراسة ١/٥  

  العالقة بين متغيرات الدراسة) ١شكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث، 
  :مصادر جمع البيانات ١/٦

  تمثلت مصادر جمع البيانات فيما يلي:     
  ت.الجامعية، واإلنترنيات، الرسائل . المصادر الثانوية: تضمنت الكتب، الدور ١
.المصــادر األوليــة: تضــمنت بيانــات اســتمارة اإلســتبانة التــي جمعــت مــن أفــراد عينــة البحــث مــن ٢

  العاملين بعينة من المصارف السودانية.

  :حدود الدراسة ١/٧

  تمثلت حدود الدراسة باآلتي:       

 .سوف تتم الدراسة على عينة من المصارف السودانيةالحدود المكانية:   .١

 م٢٠٢٠الحدود الزمانية:  .٢

ـــداخليين، مســـاعدي المـــراجعين  ءالحـــدود البشـــرية: مـــدرا .٣ المراجعـــة الداخليـــة، المـــراجعين ال
 الداخليين.

  :هيكلية الدراسة ١/٨

  اإلطار المنهجي للبحث -/١

  الدراسات السابقة -/٢

  اإلطار النظري للبحث -/٣

 

الدور الحوكمي 

 للمراجعة الداخلية

 الرقابة المحاسبية

 الرقابة االدارية

 الضبط الداخلي
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  الدراسة الميدانية -/٤

  النتائج والتوصيات -/٥

  المراجع -/٦

  الدراسات السابقة - /٢

  دراسات متعلقة بالدور الحوكمي للمراجعة الداخلية: ٢/١

تعديل مخاطر المراجعة من خالل دراسة  إلى (Hoitash et al., 2008)دراسة هدفت 
تسعير عملية المراجعة ومشكالت الرقابة الداخلية والتي تم الكشف عنها في اطار متطلبات 

، وقد جمعت الدراسة بيانات أولية من  ٣٠٢ و ٤٠٤قانون ساربنز واوكسلي من خالل المادتين 
  بموضوع الدراسة. شركة للحصول على البيانات المتعلقة ٩٦٢عينة مكونة من عدد 

أن اتعاب عملية المراجعة للشركات التي لديها مشكالت في الرقابة  إلىتوصلت الدراسة و 
  الداخلية تختلف وبحيث شدة المشكلة.      

محاولة لبيان دور معايير الحوكمة الرشيدة  إلى )م٢٠٠٨دراسة (البشاري، سعت كما 
ة الداخلية لتحسين فّعاليته المؤسسات العامة ضمن إطار الرقابة الداخلية والتي تشمل المراجع

ومنع أو الحد من ظاهرة الفساد المالي في ضوء المعدالت المتزايدة في تقارير المراجعة الخارجية 
ولتقوية إجراءات المراجعة الداخلية بمؤسسات القطاع العام في السودان في هذا الخصوص، 

رة عن االطار النظري والدراسات السابقة والمنهج واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي بإعطاء فك
االستنباطي لوضع فروض الدراسة والمنهج التحليلي لدراسة الحالة التي تمثلت في حالة الفساد 

  م).٢٠٠٧- ٢٠٠٤واستغالل المال العام في مؤسسات الدولة في السودان للفترة من (
ع للرقابــة بشــقيها الخــارجي إن حوكمــة الشــركات هــو اإلطــار األوســ إلــىتوصــلت الدراســة و 

والداخلي  والتي تعمل على مكافحـة الفسـاد المـالي واإلداري  وسـوء اإلدارة وضـمان تحقيـق وزيـادة 

  القيمة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.      

 في الداخلية المراجعة إدارات دور  م)٢٠٠٩دراسة (نسمان، ناقشت في هذا السياق و 
 الداخلية المراجعة دور إلى وتطرقت فلسطين، في العاملة المصارف الحوكمة في مبادئ تفعيل

 والمسئوليات المهام ضوء في الداخلية للمراجعة المهنية المعايير األخالقي وتطور الميثاق وتطور
 محكم نظام إلقامة الالزمة والقواعد األسس على التعرف الدراسة أهداف، ومن اهم بها المتعلقة

 المهنية المعايير به تقوم الذي الدور بيان، و الحوكمة وفًقا لمتطلبات الداخلية ألعمال المراجعة
 جمع تم حيث التحليلي الوصفي المنهج الباحث وقد استخدم الحوكمة. بتطبيقات وعالقتها
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 البالغ الدراسة مجتمع على توزيعها وتم لهذا الغرض، خصيصا أعدت استبانة خالل من البيانات
 الباحث وقام فلسطين، في العاملة (SPSS) تحليل المصارف في في داخلًيا مراجًعا 60 عدده

 الفرضيات. واختبار اإلحصائي البيانات، التحليل برنامج باستخدام
 للميثاق كبير تأثير أن هناك اأهمه كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد        
 يساهم الداخلية المراجعة تطور معايير أن و المصارف، حوكمة على الداخلية للمراجعة األخالقي

 تنفيذ ولضمان األهداف، من إلنجاز العديد المصارف في الحوكمة تحسين في رئيسي بشكل
 وجود على يشتمل والذي والمهني المتكامل اإلداري التنظيم يتواجد أن يجب الحوكمة أعمال
 وظيفة جانب إلى المخاطر إدارة الداخلية ولجنة المراجعة وٕادارة المراجعة ولجنة اإلدارة مجلس
 تعميق أهمها ضرورة من كان التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد .االمتثال مراقبة

 المراجعين كافة لدى الداخلية للمراجعة الدولية المعايير بها قضت التي المفاهيم والمبادئ
 وتطوير تحديث متابعة على والعمل الالزمة التأهيلية التدريبية الدورات عقد من خالل الداخليين

 النقد سلطة قبل من الكاملة العناية بذل وضرورة الداخلية، المراجعة لمعايير التطبيقات السليمة
 والعمل عنها، الصادرة والتعليمات الحوكمة وقواعد بمبادئ المصارف التزام مجال الفلسطينية في

والتعليمات  النشرات وٕاصدار العالقة، ذات األطراف كافة لدى الحوكمة وثقافة مفهوم على نشر
  .بفلسطين العاملة المصارف في ومبادئها بقواعدها وااللتزام الحوكمة، وأهمية دور تعكس التي

مراجعة االدبيات الحديثة  إلى) (Stewart & Subramaniam, 2010دراسة هدفت و 
في مجال المراجعة الداخلية للحسابات والموضوعية ومناقشة الفرص المستقبلية في مجال أبحاث 

تلخيص مجموعة من المعارف المتعلقة بالمراجعة  إلىالمراجعة الداخلية، توصلت الدراسة 
يد الثغرات في اإلطار الداخلية من خالل ضمان استقاللية المراجعة الداخلية وموضوعيتها، وتحد

  الفكري للمراجعة الداخلية باعتبار أن هناك حاجة للمزيد من البحث في هذا الخصوص.

دور حوكمة الشركات في تعزيز نظام الرقابة م) ٢٠١٣يوب،أدراسة (وضحت وأيضًا أ
الداخلية للمؤسسة االقتصادية، حيث كان السؤال الرئيسي الذي يصيغ مشكلة الدراسة هو: ما 

 إلىمساهمة الحوكمة في تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة االقتصادية، هدفت الدراسة  مدى
تسليط الضوء على حوكمة الشركات من خالل التعرف على الجوانب المرتبطة بها من مبادئ 
وركائز وتجارب بعض الدول في مجال حوكمة الشركات، وتقديم رؤية حول نظام الرقابة الداخلية 

االقتصادية من خالل عرض بعض معاييره وطرق تقييمه، ودعم الباحث هذه الدراسة  بالمؤسسة
كوادر متخصصة في التدقيق والمحاسبة وقد تم تقسيم  إلىمن خالل استبانة تم توجيهها 

  عدة محاور منها حوكمة الشركات، ونظام الرقابة الداخلية. إلىاالستبانة 
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مجموعة من النتائج يذكر منها أن للحوكمة دور فعال في رفع  إلىوقد خلصت الدراسة 
كفاءة المؤسسة وتحسين المستوى الرقابي لديها، لذلك تم االهتمام بها من قبل المؤسسة العمومية 
االقتصادية. ومن توصيات الدراسة االهتمام بمهنة المراجعة من خالل منح شهادات في 

صطلح حوكمة الشركات عن طريق عقد المؤتمرات االختصاص للمراجعين، وٕايصال مفهوم م
  المهنية والعلمية.

بيـــان الـــدور التـــأثيري لآلليـــات  إلـــىبصـــور أساســـية م) ٢٠١٣دراســـة (غـــالي، ســـعت كمـــا 

الداخلية للحوكمـة فـي تـدعيم الثقـة فـي التقـارير الماليـة فـي بيئـة االعمـال المصـرية، تمثلـت مشـكلة 

والتــي كانــت بســبب ثقــة  ENRONن الشـركات منهــا شــركة الدراسـة فــي االنهيــارات الماليــة لعــدد مــ

الجمهور (المستثمرين) في التقارير والقوائم المالية التي تقدم لهـم وهـي تظهـر بصـورة خاطئـة تقـدم 

  ونجاح المؤسسة.

عـــدد مـــن النتـــائج أبرزهـــا ان الـــدور المرتقـــب لمعلومـــات المحاســـبة  إلـــىتوصـــلت الدراســـة و 

د وتــوفير قــوائم ماليــة تعبــر بصــورة حقيقيــة وعادلــة عــن المركــز الماليــة فــي ظــل الحوكمــة هــو اعــدا

المالي للشركة، هنـاك ارتبـاط وثيـق بـين تطبيـق حوكمـة الشـركات وجـودة التقـارير الماليـة، وتسـاعد 

الحوكمة على حمايـة حقـوق حملـة األسـهم والمسـتثمرين والمسـاهمين. ومـن توصـيات الدراسـة عقـد 

  الشركات بمشاركة كل المهتمين بهذا الموضوع.  ندوات ومؤتمرات حول موضوع حوكمة 

العالقة بين الدور الحديث م) ٢٠١٤دراسة (عبدالرحمن و علي، اختبرت وأيضًا 
للمراجعة الداخلية والمتمثل في خدمات التأكيد الخدمات االستشارية، دعم الحوكمة، االستقاللية، 

الباحثان استمارة االستبانة لجمع  وفاعلية إدارة المخاطر بالمصارف السودانية، وقد استخدم
البيانات الحقلية من المراجعين الداخليين وأعضاء ادارة المخاطر بالمصارف السودانية، كما 
تمثلت مشكلة الدراسة في ايقاف المخاطر التي تواجه المصارف السودانية عن طريق ادارة 

  ة. المخاطر من خالل االعتماد على الدور الحديث للمراجعة الداخلي

همها أن المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية أعدد من النتائج من  إلىتوصلت الدراسة و 
 إلىيتمثل في خدمة التأكيد الموضوعي والخدمات االستشارية ودعم الحوكمة، باإلضافة 

استقالليتها عن االدارة التنفيذية، وجود ارتباط قوي بين خدمات التأكيد للمراجعة بالمصرف، 
الستشارية التي تقدمها المراجعة الداخلية بالمصرف، دور المراجعة الداخلية في دعم الخدمات ا

حوكمة المصرف، استقاللية المراجعة الداخلية بالمصرف، وفاعلية إدارة المخاطر بالمصارف 
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السودانية، واتضح ذلك من خالل نتائج الدراسة الميدانية. وأوصت الدراسة بزيادة مستوى اهتمام 
  السودانية باألدوار الحديثة للمراجعة الداخلية لضمان زيادة فاعلية إدارة المخاطر بها.المصارف 

ابراز دور المراجعة الداخلية كآلية رقابية داخلية  إلى م)٢٠١٥دراسة (عبدالنور، عمدت و 
تطوير وتحسين تسيير الشركات محل الدراسة،  إلىعلى حوكمة الشركات في ظل الجهود الرامية 

وتمثلت مشكلة الدراسة من خالل السؤال االتي: كيف يمكن أن نفّعل حوكمة الشركات باستخدام 
المراجعة الداخلية، وفي الجانب التطبيقي للدراسة تم تصميم استبانة وتوزيعها على موظفي بعض 

  والحصول على بيانات الدراسة. الشركات في والية ورقلة لمعرفة آراء المبحوثين

أن وظيفة المراجع الداخلي ليس لها عالقة مباشرة بمبادئ حوكمة  إلىخلصت الدراسة و 
الشركات، في حين وجود عالقة بينها وبين مبدأ مسئوليات مجلس االدارة من خالل التأكد من 

مخاطر مما يساعد في تطبيق سريان القوانين ومدى موائمتها وتقييم نظام الرقابة الداخلية وٕادارة ال
مبادئ الحوكمة. ومن توصيات الدراسة أن يتم إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية في 
الشركات محل الدراسة بما يضمن استقالليتها، موضوعيتها، وكفاءة فعالية عملياتها، وكذلك الزام 

  الشركات الجزائرية على العمل بالقواعد االساسية لحوكمة الشركات.

بتقييم أثر تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات  م) ٢٠١٧دراسة (الحياري، اهتمت و 
في تعزيز موثوقية التقارير المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان 
المالي، وتمحورت مشكلة الدراسة في تقييم أثر تطبيق أنظمة حوكمة الشركات وآلياتها في تعزيز 

هذه التقارير، وقد اعتمدت الدراسة عى المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم استمارة  موثوقية
  استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة لتجميع البيانات.

عدة توصيات منها أن آليات الحوكمة االربعة مجتمعة وكذلك كل  إلىوتوصلت الدراسة 
تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة  آلية على انفراد لها أثر متفاوت ذو داللة احصائية على

عن الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي. ومن التوصيات تحفيز 
الشركات على انشاء لجان للحوكمة لمتابعة مدى التزام الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة وآلياتها 

  رة متعلقة بإدارة المخاطر.  في الواقع العملي وحث هذه الشركات على تشكيل دائ

الدور الحوكمي للمراجع الخارجي حول  م)٢٠١٧دراسة (عبدالعزيز و خليل، تمحورت و 
على جودة التقارير المالية، ونبعت مشكلة الدراسة من مدى اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية 

راجعة الخارجية بالدور الحوكمي للمراجع الخارجي في الواقع العملي للممارسة المهنية للم
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بالمصارف وأثره على جودة التقارير المالية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم 
  ) منها  على عينة من المبحوثين وذلك لتجميع بيانات الدراسة.٧٠تصميم استبانة وتوزيع عدد (

ارجية مجموعة من النتائج منها أن الدور الحوكمي للمراجعة الخ إلىتوصلت الدراسة و 
يضمن مالئمة المعلومات المحاسبية التي تمكن من تقويم األداء في الوقت المناسب، وأيضا يحد 

الجمعية  إلىمن سلطة االدارة بالمصرف، ويؤكد موثوقية المعلومات المحاسبية التي يتم تقديمها 
يمها العمومية للمصرف. ومن توصيات الدراسة أن تتصف المعلومات المحاسبية التي يتم تقد

  بالمالئمة. 

تأثير كل من حوكمة وخصائص الشركات على  م)٢٠١٧ ، دراسة (عودهفحصت كما 
االفصاح االختياري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وتمثلت مشكلة 
الدراسة من خالل السؤالين: ما مستوى االفصاح االختياري في التقارير السنوية للشركات المدرجة 

الشركات على االفصاح االختياري في في بورصة فلسطين؟ وكذلك ما أثر الحوكمة وخصائص 
تحليل ابعاد  إلى؟، وهدفت الدراسة  التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين

ومستوى االفصاح االختياري في التقارير السنوية، ودراسة أثر الحوكمة على االفصاح االختياري 
استخدمت الدراسة المنهج في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، و 

االستقرائي الوصفي (اسلوب تحليل المحتوى) والمنهج الكمي عن طريق استخدام بيانات السالسل 
) شركة من ٤٨الزمنية المقطعية لتحليل بيانات الدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من عدد (

م، ٢٠١٦-٢٠١٣ين الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والتي تم تداول اسهمها في الفترة ب
  الصناعة).- الخدمات-االستثمار- التأمين- والموزعة على خمسة قطاعات مختلقة وهي: (البنوك

ومن أهم نتائج الدراسة أن المستوى الخاص باإلفصاح االختياري في فلسطين تحت 
المتوسط، وكذلك وجود تأثير سلبي لمتغير الربحية فقط على المستوى االختياري، ومن اهم 

خسائر الشركات المالية المدرجة في بورصة  إلىت الوقوف على العوامل التي أدت التوصيا
  فلسطين. 

ادارة  بالعالقة بين الوكيل والمدير في  )Prayogo & Agoes, 2017دراسة (اهتمت و 
تضارب المصالح بين الطرفين، ففي بعض األحيان  إلىالشركات، حيث تؤدي هذه العالقات 

بعمل انتهازي ويعمل على ادارة  - مستغًال عدم تماثل المعلومات بينه وبين الوكيل  -يقوم المدير 
األرباح لصالحه، ولذلك يأتي دور المراجع المستقل الذي يكون له القدرة على حماية المصالح 

دراسة دور الئحة  إلىهدفت هذه الدراسة  الشركات،المشتركة، من خالل مراقبة إدارة أموال 
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المراجعة في حوكمة الشركات وجودة المراجعة على إدارة األرباح، استخدمت الدراسة بيانات لعدد 
  م كعينة للدراسة.٢٠١٥- ٢٠٠٨) شركة تصنيع مسجلة في بورصة اندونيسيا للفترة من ٧٩(

وجود عالقة كبيرة بين المراجع المستقل وٕادارة األرباح، كذلك تؤثر  إلىتوصلت الدراسة و 
أن التغييرات في جودة  إلىجودة التدقيق وبشكل كبير على إدارة األرباح، وخلصت الدراسة 

  التدقيق لها تأثير كبير على تخفيف إدارة األرباح في الشركات.

  دراسات متعلقة بالرقابة الداخلية: ٢/٢

إلى بيان الدور الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية في  م)٢٠٠٩لح، دراسة (صا هدفت
تقليل مخاطر المراجعة في المصارف وذلك باستقصاء وجهة نظر المراجعين ومعرفة الوسائل 
المستخدمة في انظمة الرقابة الداخلية في المصارف، وتمثلت مشكلة الدراسة في عدم توفر نظام 

قليل مخاطر المراجعة في القطاع المصرفي السوداني، وفي هذا رقابة داخلية سليم يؤدي إلى ت
الصدد اتبعت الدراسة المنهج االستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفرضيات والمنهج 
االستقرائي الختبار الفرضيات والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والمنهج الوصفي 

  .يانات الدراسةباستخدام العينة العشوائية للحصول على ب

توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها على المصارف أن تعمل على وجود و 
نظام رقابة داخلية سليم وفعال من خالل االلتزام وتطبيق كل عناصر ومقومات النظام لضمان 

    سالمة الموجودات والممتلكات وحفظها من الضياع واالختالس.

التعرف على طبيعة وماهية نظام الرقابة  إلى م)٢٠٠٩دراسة (عمارة،  سعتكما 
تحديد أهدافها ونطاقها ومقوماتها وعالقتها بالمراجعة  إلىالداخلية في مصارف المشاركة، وهدفت 

  .الخارجية

مجموعة من النتائج اهمها: أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يساهم  إلىخلصت الدراسة و  
لقرارات اإلدارية في المصارف المشاركة في الجوانب في تقديم التوصيات الالزمة التخاذ ا

المحاسبية واإلدارية والشرعية والضبط الداخلي، اعتماد مصارف المشاركة على مبدأ المشاركة 
تحقيق مجموعة من االهداف االستثمارية والتنموية  إلىفي االرباح، وسعي مصارف المشاركة 

  واالجتماعية.  

بيان مستوي تأثير عناصر هيكل نظام الرقابة  لىإ م)٢٠١١دراسة (بدوي،عمدت و 
على تحقيق أهداف الرقابة في المنظمات األهلية في قطاع غزة،  COSOالداخلية وفقًا إلطار 

عمال التعرف علي مدى تطور بناء هياكل أنظمة الرقابة الداخلية في قطاع األ إلىباإلضافة 
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هو أثر هيكل نظام  ؤال الرئيسي التالي: ماهلي، تمثلت مشكلة الدراسة في االجابة على الساأل
على تحقيق أهداف الرقابة في المنظمات االهلية في قطاع  COSOالرقابة الداخلية وفقًا إلطار 

استبانة على عينة الدراسة  ٩٩غزة؟، استخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي، وقام بتوزيع عدد 
  عمل في مجاالت تنموية واجتماعية مختلفة.منظمة أهلية في قطاع غزة ت ٩٩التي تتكون من 

أظهرت نتائج الدراسة وجود اهتمام متعاظم لدي المنظمات األهلية بأنظمة الرقابة و 
من أجل كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية، وتعزيز مصداقية  COSOالداخلية وفقًا إلطار 

االهلية تعمل على تحقيق أهداف البيانات المالية، نظم الرقابة الداخلية المطبقة في المنظمات 
 COSOالرقابة الداخلية بدرجة كبيرة، أهمية تكامل عناصر الرقابة الداخلية الخمسة وفقًا إلطار 

وضرورة تطبيقها مجتمعة من اجل تحقيق أهداف الرقابة الداخلية. ومن توصيات الدراسة تعزيز 
الداخلية، وضرورة مراعاة المؤهل العلمي أنشطة الرقابة والتي تمثل عمودًا أساسيُا لنظام الرقابة 

  لمن يشغل وظيفة محاسب أو مدقق داخلي في المنظمات االهلية.

 نظم الرقابةب خالل االهتمام منأهميتها  م)٢٠١١دراسة (غاشوش و لقيصر، اكتسبت و          
على مستوى المؤسسات نظرًا لزيادة واتساع نطاق االنشطة والبرامج االقتصادية التي  الداخلية

تمارسها هذه المؤسسات، المشكلة االساسية لهذه الدراسة تم صياغتها من خالل السؤال عن مدى 
تأثير نظام الرقابة الداخلية على جودة المعلومات المحاسبية داخل المؤسسة االقتصادية، وهدفت 

محاولة االلمام باإلطار النظري للرقابة الداخلية وٕابراز تأثرها على جودة المعلومات  إلىة الدراس
المحاسبية، استخدم الباحث االستبانة كأداة للتحقق من فرضيات الدراسة والتي من أهمها: كلما 

  توفير معلومات محاسبية ذات جودة عالية. إلىكان نظام الرقابة الداخلية فعال أدى ذلك 

 نظام ونجاح بفعالية ترتبط المحاسبية المعلومات في أن الجودة إلىوتوصلت الدراسة         
 واف بشكل تقييمه يستدعي المؤسسة نظام الرقابة الداخلية في وجود الداخلية، باعتبار أن الرقابة

رز الضعف. ومن اب نقاط لتجاوز االقتراحات الالزمة وتقديم والضعف القوة نقاط لمعرفة ومفصل
التوصيات قيام المسئولين بزيارات مفاجئة لمختلف االقسام بالمؤسسات االمر الذي يولد لدى 

  الموظفين شعور بوجود رقابة على أعمالهم.

دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء م) ٢٠١٤دراسة (عياش،  تناولتوأيضًا         
اليمنية وبيان  االتصاالت شركات في الداخلية عناصر الرقابة تقويم إلى الدراسة المالي، هدفت

المالي، ذكرت الدراسة بعض  األداء وكفاءة الداخلية الرقابة بين عناصر عالقة وجود مدى
التساؤالت لطرح مشكلتها وهي: هل تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بالعناصر الكافية والمالئمة 
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ام الرقابة الداخلية في كفاءة االداء المالي لوجود هيكل رقابة داخلية جيدة؟ ما مدى تأثير نظ
؟، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات وقد تم توزيعها على عينة الدراسة  للشركة

  بشركات االتصاالت اليمنية.

أن شركات االتصاالت اليمنية تتمتع بهياكل رقابة داخلية جيدة  إلى الدراسة توصلتو         
وكفاءة، وفاعلية  الداخلية الرقابة إحصائية بين عناصر داللة عالقة موجبة ذات دومقبولة، وجو 

المالي. ومن توصيات الدراسة المواصلة في عمليات التحديث والتطوير لهيكل الرقابة  األداء
الداخلية في شركات االتصاالت اليمنية، ضرورة االلتزام بالسياسات واإلجراءات التنظيمية في 

  االتصاالت اليمنية.شركات 

 ) دور الرقابة الداخلية في ضبط العمليات النقديةم٢٠١٦دراسة (األمين،  فحصتو      
بالمصارف السودانية، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في أنه في حالة عدم وجود نظام فعال للرقابة 

راسة إلى الداخلية يؤدي ذلك إلى الوقوع في األخطاء المقصودة وغير المقصودة، وهدفت الد
وضع الحلول المالئمة للمشاكل التي تحول دون تطبيق نظام جّيد للرقابة الداخلية على العمليات 

  النقدية، وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، االستنباطي، االستقرائي، والمنهج الوصفي.

ف السودانية توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: ارتباط العمليات النقدية بالمصار و       
بنظام رقابة فّعال ومرن، ومن أهم التوصيات أن تهتم إدارة المصرف بمخرجات نظام الرقابة 

    الداخلية للعمليات النقدية.

 المالية التقارير جودة على الداخلية الرقابة نظام أثرم) ٢٠١٦(السامرائي،  دراسة بينتو        
عمان، تم توزيع االستبانة على عينة  بورصة في المدرجة األردنية األدوية شركات صناعة في

الدراسة والتي شملت المدراء الماليين، المحاسبين، أعضاء لجنة التدقيق الداخلي، ورؤساء لجان 
التدقيق العاملين في شركات صناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان، تمثلت مشكلة الدراسة 

ابة الداخلية بأبعاده المختلفة على جودة التقارير باثارة السؤال الرئيسي االتي: ما أثر نظام الرق
 المالية بأبعاده المختلفة في شركات صناعة االدوية المدرجة في بورصة عمان؟.

 الرقابية والمعلومات للبيئة إحصائية داللة ذي تأثير وجود إلى الدراسة توصلتو         
محتوي  في الجودة في تحقيق اهامً  ادورً  تلعب التقارير المالية كونها جودة على واالتصاالت

  . المالية التقارير
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مســـتوى قـــدرة اليـــات المراجعـــة فـــي تفعيـــل هيكـــل  م)٢٠١٦دراســـة (علـــي و طـــه، اختبـــرت و       

معرفــة مســتوى فاعليــة اليــات المراجعــة  إلــىالرقابــة الداخليــة بالمصــارف الســودانية، هــدفت الدراســة 

في تحقيق االهداف المنشودة منها بالمصارف السودانية، محاولة اقتراح والكشف عن المسـاهمات 

النوعيـــة لهيكـــل الرقابـــة الداخليـــة بقطـــاع المصـــارف بالســـودان، وٕابـــراز الـــدور االســـتراتيجي آلليـــات 

بية بالمصـارف السـودانية، تـتلخص مشـكلة المراجعة كنشاط مضيف للقيمة في تفعيل الهياكل الرقا

الدراســة فــي محاولــة االجابــة علــى التســاؤل الرئيســي: مــا مســتوى قــدرة آليــات المراجعــة فــي تفعيــل 

؟، والختبار فرضيات الدراسة تـم اسـتطالع اراء عينـة  أنظمة الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية

  نة كأداة لجمع بيانات الدراسة. من العاملين بالمصارف السودانية باستخدام استبا

أن آليــات المراجعــة وبمــا فيهــا المراجعــة الداخليــة لهــا تــأثير جــوهري فــي  إلــىتوصــلت الدراســة و    

فاعلية الرقابـة الداخليـة واالرتقـاء بهـا، اهتمـام المصـارف السـودانية بالمخـاطر المصـرفية واسـتخدام 

تجاه التعامل معها. ومن أهم التوصـيات أساليب مناسبة لتخفيف آثارها، ووضع سياسات واضحة 

لهذه الدراسة التطوير المستمر ألقسام الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية لضمان فاعلية تحقيق 

  االهداف المنشودة منها.

الحكومية  تقييم نظام الرقابة الداخلية إلى )Agbenyo et al., 2018( دراسةسعت و 
وأثرها على جودة التقارير المالية في غانا، وتم تطبيق الدراسة على هيئة ايرادات دولة غانا، 
ركزت الدراسة على طبيعة ونوعية التقارير المالية وتأثير أنظمة الرقابة الداخلية الحكومية عليها، 

  لى المبحوثين.ة كأداة للحصول على البيانات وتم توزيعها عناستخدمت الدراسة االستبا

أن الرقابة الداخلية تلعب دورًا حيويًا ولها تأثير ايجابي على جودة  إلىتوصلت الدراسة و 
التقارير المالية في دولة غانا، ومن توصيات الدراسة أن تتأكد الحكومة من أن نظام الرقابة 

  الداخلية يتم مراقبته وتقييمه بشكل دوري.

حول ابراز دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين م) ٢٠١٨ دراسة (ادريس،تمحورت و           
األداء المالي والمحاسبي في مؤسسات التعليم العالي، تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤالت االتية: 

هو دور الرقابة  هل يوجد اهدار للمال العام وسوء استغالل له في مؤسسات التعليم العالي، وما
أي مدى يحقق نظام الرقابة الداخلية تحسين لألداء المالي والمحاسبي  إلى؟،  الداخلية تجاه ذلك

التعرف على دور نظام الرقابة الداخلية في  إلىفي مؤسسات التعليم العالي؟، هدفت الدراسة 
 ١٢٠تحسين االداء المالي والمحاسبي ف مؤسسات التعليم العالي، قام الباحث بتوزيع عدد 
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اسبين، رؤساء حسابات، مراقبين ماليين، مراجعين داخليين، استبانة على المستهدفين (مح
مراجعين خارجيين) في بعض الجامعات السودانية لتجميع بيانات الدراسة والتحقق من فرضيات 

  الدراسة.

مجموعة من النتائج منها وجود نظام كفء للرقابة الداخلية في  إلىتوصلت الدراسة و        
وفق مبادئ وأسس وقواعد محاسبية تحكم المعالجة المحاسبية مؤسسات التعليم العالي يعمل 

المالية والمحاسبية ويحد من مخاطر السرقة  ءخطاللعمليات المالية في المنشأة ويقلل من وقوع األ
من االصول النقدية ويسهل انسياب البيانات المالية وضبطها. ومن توصيات الدراسة استمرارية 

سسات التعليم العالي والذي من شأنه أن يمنع وقوع االخطاء المالية نظام الرقابة الداخلية في مؤ 
والمحاسبية وذلك باستخدام االجهزة الحديثة ويساعد في الحد من مخاطر السرقة، وضرورة 
تكثيف الجهود لتوفير الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الحسابية للمحافظة على النظام 

  تعليم العالي.المالي والمحاسبي في مؤسسات ال

الرقابة الداخلية لألداء في المصارف تقويم إمكانية   )م٢٠١٨أحمد، (دراسة  بحثتكما           
التجارية السودانية، وقد كانت مشكلة هذه الدراسة تتمثل في بعض التساؤالت كاآلتي: ما مدى 

انية؟ هل يتم االستفادة فاعلية نظام الرقابة الداخلية المطبق على أعمال المصارف التجارية السود
من الجهود المبذولة في سبيل تدعيم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف في السودان؟، استخدمت 
  الدراسة المنهج االستنباطي واالستقرائي، وتم توزيع وتجميع االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة.

ومن نتائج الدراسة تتوفر االستقاللية للمراجعة الداخلية يمكنها من تحقيق أهدافها في تقويم       
كفاءة وفاعلية األداء، ومن توصيات الدراسة ضرورة توفير قدر كافي من االستقاللية إلدارة 

  المراجعة الداخلية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة.  

بين اآلليات الرقابية لحوكمة  ختبار العالقةإلى ام) ٢٠١٩حامد، دراسة (هدفت و           
الشركات وممارسة التطويع المصطنع لألرباح المحاسبية والميزة التنافسية، وتكمن أهمية هذه 
الدراسة في توضيح أثر اآلليات الرقابية لحوكمة الشركات وتأثيرها في الحد من ممارسات 

يسهم في تحسين مستوى الثقة التطويع المصطنع لألرباح المحاسبية ودعم الميزة التنافسية، مما 
والمصداقية في التقارير المالية للمصارف السودانية ويدعم ميزتها التنافسية، وتمثلت مشكلة 
الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية: هل تؤثر اآلليات الرقابية لحوكمة الشركات في كل من 

وهل يؤثر التطويع المصطنع ممارسات التطويع المصطنع لألرباح المحاسبية والميزة التنافسية؟ 
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لألرباح في الميزة التنافسية؟ وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت 
  استمارة االستبانة لجمع البيانات.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: كل من مجلس اإلدارة والمراجعة الداخلية ولجنة و          
ية كآليات رقابية للحوكمة تحد من ممارسات التطويع المصطنع المراجعة والمراجعة الخارج

من توصيات الدراسة أن يتم التوسع في واجبات  لألرباح المحاسبية بالمصارف السودانية، و
   ومسئوليات اآلليات الرقابية للحوكمة وٕاصدار معايير مهنية بذلك.

  ومن تحليل الدراسات السابقة يبدو للباحث ما يلي:

مـــن الدراســـات بـــين الحوكمـــة وغيرهـــا مـــن المتغيـــرات مثـــل التقـــارير الماليـــة،  ربطـــت كثيـــر -١
فاعلية ادارة المخاطر، االفصاح االختياري، وكذلك ربطت بعض الدراسات بـين المراجعـة 
 الداخليــة وبعــض المتغيــرات مثــل تفعيــل الحوكمــة، وجــودة التقــارير الماليــة، بينمــا تناولــت

اجعـــة الداخليـــة لتفعبـــل الرقابـــة الداخليـــة لمؤسســـات بعـــض الدراســـات الـــدور الحـــوكمي للمر 
اقتصادية وليست مالية، في حين أن بعض الدراسـات تناولـت الرقابـة الداخليـة وتـم ربطهـا 
بعناصر اخرى مثـل أثرهـا علـى تحقيـق أهـداف الرقابـة، تحسـين جـودة المعلومـات الماليـة، 

دور الحوكمي للمراجعة الداخليـة ورفع كفاءة األداء المالي. فيما ربطت هذه الدراسة بين ال
 بقياس فاعليتها في الرقابة الداخلية، واتخذت بيئة الدراسة المصارف السودانية.

م) و دراســـة (صـــالح، ٢٠١٨فقـــد أشـــارت دراســـة (أحمـــد،  ؛تبـــاين نتـــائج الدراســـات الســـابقة -٢
م) إلــى ضــرورة حــرص المصــارف الســودانية علــى وجــود نظــام رقابــة داخليــة ســليم ٢٠٠٩
ـــزام وتطبيـــق كـــل  وفعـــال مـــن خـــالل تـــوفير قـــدر كـــافي مـــن االســـتقاللية ومـــن خـــالل االلت

عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية حتـى تـتمكن مـن تحقيـق أهـدافها، فـي حـين بينـت 
ــــة داخليــــة ســــليم وفعــــال فــــي المصــــارف ٢٠١٦دراســــة (األمــــين،  ــــاك نظــــام رقاب م) أن هن

نـــاك نقـــص فـــي بعـــض الجوانـــب التـــي الســـودانية، ومـــن هـــذا التبـــاين يظهـــر للباحـــث أن ه
  تخص تطبيق وااللتزام بالرقابة الداخلية فجاءت هذه الدراسة سعيًا في سد هذا النقص.

  
  اإلطار النظري لمتغيرات الدراسة: -/٣

 تعريف الرقابة الداخلية: ٣/١

الرقابـة الداخليــة هــي مراجعـة االدارة لنفســها فيمــا أصـدرته مــن قــرارات متـى مــا اســتبان لهــا   

مـا باسـتخدامها كــأداة إالفسـاد، وهـي ايضـا اسـلوب أو طريــق هـام للتـأثير علـى سـلوك االفــراد وذلـك 

إلثـــارة حـــوافزهم الذاتيـــة وٕاقنـــاعهم بالهـــدف والمعـــايير المطلـــوب مـــنهم تنفيـــذها، والســـتعمالهم نحـــو 



 

 

١٧ 

 

لتعاون مع االدارة، أو كأداة لتصـيد األخطـاء وتوقيـع الجـزاءات أو مضـاعفة األعبـاء دون مقابـل. ا

  م)٢٠١٦دراسة (عثمان،

بأن الرقابة الداخلية هي عمليـة   )٣١٥رقم  معيار التدقيق الدولي(وفي هذا الصدد يشير   

خاللهــا يمكــن الحصــول مصــممة ومتــأثرة بــاإلدارة وبكــل اولئــك المعنيــين بــإدارة المنشــأة والتــي مــن 

على تأكيد معقول بأن األهداف المتمثلة بتحقيق مصداقية البيانـات الماليـة وتحقيـق كفـاءة وفعاليـة 

  العمليات التشغيلية وتحقيق االلتزام بالسياسات والقوانين واألنظمة قد تم تحقيقها.

تشمل الهيكـل التنظيمـي الرقابة الداخلية تتوالها أجهزة فنية تابعة لإلدارة العليا للمؤسسة، و   

للمؤسســة، جميــع االجــراءات والمقــاييس المتبعــة للتأكــد مــن الصــحة الحســابية لمــا هــو مــدون فــي 

ــدفاتر والســجالت، حمايــة أصــول البنــك مــن الســرقة واالخــتالس والتلــف والضــياع، رفــع الكفــاءة  ال

الموضوعة، وتمـارس االنتاجية للعاملين وتشجيعهم على التمسك بالسياسات االدارية المرسومة أو 

هــذه االجهــزة بوســائل متعــددة منهــا: الجــرد الفعلــى المفــاجئ، الزيــارات الدوريــة (التفتــيش) والتــدقيق 

المحاســبي واإلداري، فحـــص األنظمـــة المختلفــة االداريـــة أو الماليـــة أو المحاســبية للتأكـــد مـــن أنهـــا 

أمــا نتيجــة هــذه األجهــزة فيــتم  تضــمن الرقابــة الذاتيــة مــن خــالل الرقابــة الثنائيــة والضــبط الــداخلي،

مجلــــــس االدارة فـــــي المؤسســــــة المعنيــــــة. دراســــــة  إلــــــىرفعهـــــا فــــــي شــــــكل تقــــــارير دوريـــــة مكتوبــــــة 

  م) ٢٠٠٩(عبداهللا،

  مقومات نظام الرقابة الداخلية: ٣/٢

تتمثل مقومات نظام الرقابة الداخلية في كثيـر مـن العناصـر والتـي يمكـن ايجازهـا فـي كـل   
، نظــام محاســبي ســليم، نظــام مســتندي دقيــق، نظــام تكــاليف مناســب، مــن: هيكــل تنظيمــي اداري

  )٢٠١٦ونظام فعال للحوافز. دراسة (عثمان 
  أنواع الرقابة الداخلية: ٣/٣

م)، دراســــة ٢٠١٨االنــــواع التاليــــة: دراســــة (ادريــــس، إلــــىيمكــــن تقســــيم الرقابــــة الداخليــــة   
  م) ٢٠١٥، سحنون(
الرقابة االدارية: يتمثل هذا النوع فـي الخطـة التنظيميـة ووسـائل التنسـيق واإلجـراءات التـي  ٣/٣/١

تحقيق أكبر قدر ممكـن مـن الكفايـة االنتاجيـة مـع تشـجيع االلتـزام بالسياسـات والقـرارات  إلىتهدف 
  االدارية.



 

 

١٨ 

 

وســائل التنســيق  الرقابــة المحاســبية:  يقصــد بالرقابــة المحاســبية الخطــة التنظيميــة وجميــع ٣/٣/٢
اختبـــار دقـــة البيانـــات المحاســـبية المثبتـــة فـــي الـــدفاتر والســـجالت ودرجـــة  إلـــىواإلجـــراءات الهادفـــة 

  االعتماد عليها.
حماية أصول  إلىالضبط الداخلي: ويعنى به كل وسائل التنسيق واإلجراءات التي تهدف  ٣/٣/٣

  المشروع من االختالس والضياع وسوء االستعمال.
  لرقابة الداخلية:أهداف ا ٣/٤

الرقابة الداخلية لديها عدة أهداف لتحققها منها: حماية أصول المؤسسة، التأكـد مـن الدقـة   
المحاســبية للبيانــات المســجلة فــي الــدفاتر إلمكــان االعتمــاد عليهــا قبــل اتخــاذ اي خطــط مســتقبًال، 

الكشـف عـن أي  المحافظة على مستوى االداء الجاري واكتشاف أي انحرافـات عـن هـذا المسـتوى،
اتجاهات للتغيير المفاجئ في سير العمل أو في مستوى األداء بما ينعكس على التكاليف، الرقابة 
ـــــة للمؤسســـــة، وضـــــع نظـــــام للســـــلطات  ـــــة االنتاجي ـــــادة الكفاي ـــــى اســـــتخدام المـــــوارد المتاحـــــة، زي عل

تـدريب والمسئوليات وتحديد االختصاصات، حسن اختيار األشخاص والوظـائف التـي يشـغلونها، ال
والعالقات االنسانية، تحديد االجراءات التنفيذية اللوائح والتعليمات بطريقة تضمن انسـياب العمـل. 

  م). ٢٠١٦م) ودراسة (عثمان، ٢٠١٨دراسة (أحمد، 
ممــا ســبق ذكــره مــن أهــداف للرقابــة الداخليــة نجــد أن أهميتهــا تــأتي بســبب تعقــد وتشــعب   

حـص المتأصـل فـي الرقابـة الداخليـة يقلـل مـن مخـاطر نطاق األعمال، وكذلك الضبط الداخلي والف
  الضعف البشري واحتمال االخطاء والغش.

  متطلبات فعالية نظام الرقابة الداخلية: ٣/٥

يمكــن القــول أن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة هــي جــوهر قــانون ســاربنز اوكســلي (الغــول،   
هيكل رقابة داخلية فعال ثم اعـداد  م)، وقد فرض هذا القانون عدة متطلبات لتصميم وتقييم٢٠١٣

) والتي تتطلب من الشركات المساهمة 404تقرير عن فعالية هذا الهيكل، وذلك من خالل الفقرة (
المســجلة بــأن تقــّيم وتفصــح عــن فعاليــة الرقابــة الداخليــة بهــا كمــا هــو الحــال بالتقــارير الماليــة، وأنــه 

  فصاح.يجب على المراجعين الخارجيين أن يصدقوا هذا اال
كما نصت االصـدارات االمريكيـة عـن مـدى فعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي حالـة تحديـد   

االدارة لمســـئولياتها عـــن تصـــميم نظـــام فعـــال للرقابـــة الداخليـــة وفقـــًا لمقـــاييس التقيـــيم الصـــادر مـــن 
المؤسسات المختصة، ومن ناحية أخرى حددت االصدارات المهنية األمريكية ضـرورة قيـام مراجـع 
الحسابات الخارجي بالخطوات التالية ألغراض أداء مهمة ابداء الـرأي فـي تقريـر االدارة عـن مـدى 

  م)٢٠٠٣شحاته،  و فعالية نظام الرقابة الداخلية: (علي
  أ/ تخطيط أعمال فحص هيكل الرقابة الداخلية.

  ب/ الحصول على فهم كامل لهيكل الرقابة الداخلية.



 

 

١٩ 

 

  ل الرقابة الداخلية.ج/ تقييم مدى فعالية تصميم هيك
  د/ اختبار وتقييم مدى فعالية تشغيل هيكل الرقابة الداخلية.

ه/ إعـــداد تقريـــر المراجعـــة الـــذي يتضـــمن إبـــداء الـــرأي فـــي تقريـــر االدارة عـــن مـــدى فعاليـــة هيكـــل 
  الرقابة الداخلية.

ويرى الباحث أن نظام الرقابة الداخلية بالرغم من الضوابط المذكورة آنفـًا قـد يواجـه بعـض   
  وجه القصور التي يمكن استعراضها في الجزئية التالية.أ

  القصور في نظام الرقابة الداخلية: ٣/٦

قـــد ال تـــوفر الرقابـــة الداخليـــة ضـــمانًا قاطعـــًا لتحقيـــق أهـــداف االدارة نتيجـــة لـــبعض أوجـــه   
  م) ٢٠١٠ور التي تواجه النظام المطبق مثل: (حجازي، القص

  أ/ توقعات االدارة أن يكون نظام الرقابة الداخلية مجديًا اقتصاديًا (المنفعة والتكلفة)
أنـواع العمليـات العاديـة المتوقعـة، دون العمليـات  إلـىب/ توجه أنشطة نظام الرقابة الداخلية عادة 

  غير العادية.
المحتملــة الناتجــة عــن اإلهمــال، الشــرود الــذهني، ســوء التقــدير أو عــدم فهــم ج/ األخطــاء البشــرية 

  التعليمات.
  د/ إمكانية مخالفة إجراءات الرقابة عن طريق الشخص المسئول عن تطبيقها.

ه/ امكانية التحايل على نظام الرقابة الداخلية عن طريق التواطؤ بين أطـراف داخـل المؤسسـة أو 
  خارجها.
ومن المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي السـوداني مخـاطر التشـغيل والتـي تنبثـق عـن   

تدفقـــه  إلــىنقــص فــي صـــافي دخــل المصــرف أو  إلــىانهيــار الرقابــة الداخليــة األمــر الـــذي يــؤدي 
. (دراســــة الطيــــب،  هــــو متوقــــع أو مســــتهدف وبـــذلك يخلــــق مشــــكالت لــــإلدارة النقـــدي مقارنــــة بمــــا

  م)٢٠١٤
  المبذولة لسد القصور في نظام الرقابة الداخلية: بعض الجهود ٣/٧

صــدرت العديــد مــن المنشــورات والتعــاميم مــن بنــك الســودان المركــزي، التــي تــدعم وتــنظم   
م ١٢/٢٠٠٧م المراقـب المـالي، منشـور رقـم ١١/٢٠٠٧من أبرزها: منشور رقم  الضبط المؤسسي

ادارات المصـــارف، منشـــور رقــــم م تفعيـــل دور مجــــالس ٢٢/٢٠٠٧مســـئول االلتـــزام، منشــــور رقـــم 
م تعيــين االداة ٣٠/١١/٢٠٠٥م تفعيــل دور الخبــراء بمجــالس االدارات، تعمــيم بتــاريخ ٢٣/٢٠٠٧

م انتقــال العــاملين بالجهــاز المصــرفي، تعمــيم ١٧/٠٧/٢٠٠٦التنفيذيــة بالمصــارف، تعمــيم بتــاريخ 
  م)٢٠١٤يب، م مهام أعضاء مجلس االدارات بالمصارف. دراسة (الط٠٦/٠٣/٢٠٠٨بتاريخ 

  
  



 

 

٢٠ 

 

  اتجاه ربط الرقابة الداخلية باألداء الفردي وتحسين مستوى الحوكمة: ٣/٨

إن الرقابة الداخلية هي مراقبـة الضـمير لكـي يـؤدي الفـرد واجبـه علـى الوجـه األكمـل سـعيًا   
  م).٢٠١٨لتحقيق االهداف المرجوة منه وفقًا للنظم واللوائح الموضوعة. دراسة (ادريس، 

م) فــي دليــل الممارســات الجيــدة الدوليــة أن ٢٠١٣تحــاد الــدولي للمحاســبين،وقــد ذكــر (اال  
الرقابــة الداخليــة تعتبــر عنصــرًا مهمــًا فــي نظــام حوكمــة المنشــأة ولهــا القــدر علــى إدارة المخــاطر، 
وتعد األساس الذي يدعم تحقيق أهداف المنشأة ويعزز حمايتهـا، ولكـي يكـون نظـام الحوكمـة جّيـد 

  شأة يجب أن يعمل على وجود نظام رقابة داخلية فعال.في كل مستويات المن
علـــى االدارة بالمنشـــأة وأقســـامها ربـــط تحقيـــق أهـــداف الرقابـــة الداخليـــة بأهـــداف  لـــذا وجـــب

األداء لكــل فــرد مــن أفــراد المنشــأة، وذلــك لمســئولية كــل فــرد مــنهم عــن انجــاز المهــام الموكلــة اليــه 
سبق يكون اتجاه نظام الرقابة الداخلية وعالقته باألداء  والتي ترتبط بأهداف الرقابة الداخلية، ومما

  م) ٢٠١٨(فضل،  الفردي وتحسين مستوى الحوكمة من خالل: دراسة
أ/ حـرص الهيئـة االداريـة بالمنشـأة علــى ربـط أهـداف الرقابـة الداخليــة بأهـداف األداء لكـل فـرد مــن 

  أفراد المنشأة.
لين واالهتمام بالشفافية االدارية مع العاملين وتقديم ب/ تطبيق المنشأة لسياسة االنفتاح على العام

  المعلومات لهم مما يجعلهم أكثر ايمانًا بقدرتهم على التأثير في نتائج األعمال.
ج/ المنشــــآت التــــي تطبــــق الحوكمــــة يتمتــــع األفــــراد العــــاملين فيهــــا باســــتقاللية أكثــــر أثنــــاء قيــــامهم 

  ة بدًال من الرقابة االدارية المستمرة.بواجباتهم الوظيفية مما يعزز الرقابة الذاتي
د/ مبـدأ الشـفافية يشـجع المنافسـة، لـذا البـد مـن تقـديم خـدمات ذات جـودة عاليـة خاليـة مـن التعقيــد 

ـــب ســـعي المنشـــآت  ـــروتين، ممـــا يتطل ـــىوال ـــى القـــدرة  إل ـــات تعتمـــد عل ـــين وترقي اعتمـــاد سياســـة نعي
  موالكفاءة، واالهتمام بتدريب العاملين وتنمية مهاراته

ــديها يحفــز العــاملين ويخلــق لــديهم مشــاعر االلتــزام  ه/ اهتمــام المنشــأة برفاهيــة األفــراد العــاملين ل
  واالنتماء التي تجعلهم سعداء وراضين بانتمائهم للمنشأة.

 إلـىو/ اتاحة الفرصة للعاملين بالمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات يعـد أحـد العوامـل الهامـة التـي تـؤدي 
رفــــع الــــروح المعنويــــة لــــديهم، ممــــا يجعلهــــم يبــــذلون كــــل جهــــد مســــتطاع لتطــــوير العمــــل واالرتقــــاء 

  بالمنشأة.
ز/ حســن اختيــار األفــراد للوظــائف التــي يشــغلونها والفصــل بــين الوظــائف وتحديــد االختصاصــات 

  والمهام لكل وظيفة لضمان انسياب العمل وفقًا للخطة المرسومة.
ات فـــي األداء الـــوظيفي وتحديــد أســـبابها وتقــديم التوصـــيات والنهـــوض ح/ تحديــد وتحليـــل االنحرافــ

  بالمستوى المحاسبي ومحاسبة المسئولين عن هذه االنحرافات.
  ط/ إجراء الجرد والتفتيش للتأكد من حسن االستخدام ومطابقة السجالت للواقع.  



 

 

٢١ 

 

  :الحوكمة في الجهاز المصرفي ٣/٩

لـــدى كثيــر مــن المـــاليين والمحللــين والمـــراقبين  تتميــز حوكمــة المصـــارف بأهميتهــا الكبيــرة
داخــــل وخــــارج المصــــرف، كمــــا يهــــتم بهــــا اصــــحاب المصــــالح والمهتمــــين، وذلــــك لطبيعــــة العمــــل 
المصــرفي والمخــاطر التــي تحــيط بــه، حيــث أن طبيعــة العمــل المصــرفي تتطلــب تبنــي رؤيــة أوســع 

أمــوال المــودعين إلــى وأعمــق لحوكمــة المصــارف مــن المؤسســات االخــرى، وذلــك لحمايــة حقــوق و 
جانب حقوق المساهمين، كما أن الجهاز المصرفي به تداخل في المصالح بـين مختلـف األطـراف 
بشكل معقد مما يقتضي وجود نظام واضح وجّيد للحوكمة المصرفية يسهم في توضيح حقوق كل 

  م) ٢٠١٨األطراف المعنية وواجباتها. (الذبحاوي وعلي، 
راقبة االداء من قبل مجلس االدارة واإلدارة العليا للمصـرف، ويقصد بالحوكمة المصرفية م

وحمايــــة حقــــوق حملــــة األســــهم والمــــودعين، ويــــتم تطبيــــق الحوكمــــة فــــي الجهــــاز المصــــرفي علــــى 
  م) ٢٠١٨المصارف العامة والخاصة والمشتركة. (الطويل، 

، ويــؤدي تطبيــق الحوكمــة فــي المصــارف إلــى نتــائج ايجابيــة أهمهــا زيــادة فــرص التمويــل
انخفاض تكلفة االستثمار، استقرار سوق المال، الحد من الفسـاد، وانخفـاض درجـة المخـاطر، كمـا 
ان التزام المصرف بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيع الشركات التي تقترض منها بتطبيـق 

  م) ٢٠١٨هذه القواعد والتي من أهمها االفصاح والشفافية. (عدالن، 
  االهتمام بحوكمة مهنة المراجعة الداخلية:سباب ومبررات أ ٣/١٠

أســباب  إلــىتوصــلت الدراســة مــن خــالل تحليــل موقــف المراجعــة الداخليــة وحوكمــة الشــركات 

  الفساد في المؤسسات العامة وهي كاألتي:

  ضعف كفاءة وفاعلية نظم الرقابة المراجعة الداخلية بالمؤسسات العامة.  -١
يعات المالية واإلدارية في ظل التطـورات التـي حـدثت عدم مالئمة القوانين واللوائح والتشر  -٢

 في بيئة المؤسسات العامة. 
ضعف الهياكل اإلدارية وقلة الخبرة والكفاءة وغياب المعايير واألسـس المهنيـة فـي تعيـين  -٣

 وترقية الموظفين وضعف الرواتب والحوافز .
ات الدولة وعدم االلتزام غياب الشفافية والمصداقية في التقارير المالية التي تقدمها مؤسس -٤

 بمعايير المحاسبة والقوانين واللوائح المنشورات المالية بصفة عامة. 
غيــاب اآلليــات المناســبة التــي تقــوم باإلشــراف المتابعــة الروتينيــة لتنفيــذ القــوانين واللــوائح  -٥

 التشريعات التي تصدر من قبل أجهزة الدولة. 
رية الحديثة التـي تحسـن مـن أدائهـا مثـل إدارة عدم تبني المؤسسات العامة لألساليب اإلدا -٦

 المخاطر وتقيم األداء والتكلفة والمنفعة. 
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معظــم مؤسســات القطــاع العــام ال تتبنــى مبــادئ ومعــايير حوكمــة الشــركات عــدا القطــاع  -٧
 م . ٢٠٠٥المصرفي والذي بدأ في تطبيقه اعتبارا من العام 

إن حوكمــة الشــركات هــو اإلطــار األوســع للرقابــة بشــقيها الخــارجي والــداخلي يعمــل علــى  -٨
مكافحة الفساد وسوء اإلدارة وزيادة القيمة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة على حـد 

 سواء . 
  دور المراجعة الداخلية في الحوكمة: ٣/١١ 

عــم ممارســة الحوكمــة، وتنبــع أهميــة تعتبــر المراجعــة الداخليــة أحــد اآلليــات التــي تســاهم فــي د
وظيفــة المراجعــة الداخليــة فــي أنهــا تســاعد علــى منــع االختالســات وأوجــه عــدم االنتظــام، ويتمثــل 

م) تقييم ودراسة وفحص أنشطة المؤسسات بهـدف ٢٠١٨دورها في الحوكمة من خالل: (عدالن، 
زويـدهم بالمعلومـات المتعلقـة مساعدة اإلدارة العليا ومجلس االدارة في تحقيـق أهـدافهم مـن خـالل ت

بالعمليات التي تتم مراجعتها باإلضافة إلى التحقق من نظام الضـبط الـداخلي، العمـل علـى الوفـاء 
باحتياجــــــات أصــــــحاب العمــــــل والعــــــاملين والعمــــــالء والمجتمــــــع، ضــــــمان مراجعــــــة األداء المــــــالي 

  وتخصيص أموال الشركة بهدف حفظ أصولها واالستخدام االمثل لها.
أن دور المراجعة الداخلية  )م٢٠١٤ و عليعبدالرحمن ظهرت دراسة (أفس االطار فقد وفي ن

التأهيـل لها،  توفير االستقاللية والموضوعية يق حوكمة الشركات يتمثل في االتي:بفي تفعيل وتط
، االلتــزام بمعــايير االداء المهنــي وقواعــد وآداب الســلوك االخالقــيللمــراجعين،  والمهــارات المناســبة

وجود خطة مراجعة موثقة ومعتمدة من جانب لجنة المراجعة ومعلنة للعاملين توضح نطاق عملها 
ــــا، وحــــدود مســــئولياتها ــــيم أداء المراجعــــة تــــوافر نظــــام فعــــال متكامــــل ومتــــوازن وشــــامل لقي س وتقي

ـــة الداخليـــة، الكفـــاءة فـــي تشـــغيل الداخليـــة،  ـــات الماليـــة للمنشـــأةنظـــام الرقاب ـــزام، توثيـــق العملي  االلت
استخدام الوسائل الرقابية وذلك للمحاسبة السليمة لكـل ، بالمعايير المحاسبية في القياس واإلفصاح

 .التقرير عن نتائج وتحليالت االدارة ولجان المراجعة، العناصر المحاسبية
أن دور المراجعـة الداخليـة فـي حوكمـة الشـركات يتمثـل  )م٢٠٠٩نسمان، (كما تضيف دراسة 

لتأكيــد التــي تركــز علــى التقيــيم الموضــوعي لألدلــة للخــروج بــرأي فنــي مســتقل تأديــة خــدمات افــي: 
إرساء مجموعة من المبادئ األساسية التـي تعبـر عـن الصـورة التـي ينبغـي ، حول األعمال المهنية

  أن تكون عليها ممارسة مهنة المراجعة الداخلية.  
  الرقابة الداخلية:العالقة بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وفاعلية  ٣/١٢

في اطار تفعيل يتمثل دور المراجعة الداخلية أن  )م٢٠١١ميالد، (أوضحت دراسة          
متطلبات حوكمة المراجعة في تقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في اإلدارة التنفيذية عن طريق 

  التوصيات الالزمة بشأنه.االجراءات الالزمة لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا النظام وتقديم 
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، لقد تطورت استراتيجية المراجعة الداخلية بحيث )م٢٠٠٩ ،نسمان(كما خلصت دراسة          
تستهدف اضافة قيمة حقيقية للمنظمة وتحسين عملياتها كاإلسهام الجوهري في عملية تحقيق 

  اهداف المنظمة، والتأكيد على فاعلية عناصر الرقابة الداخلية.

، ضمن االهتمام المتزايد للمراجعة الداخلية أصبحت )م٢٠١٣ ،أيوب(ا توصلت دراسة كم      
تشتمل على كافة األنشطة االدارية، المالية، التشغيلية على اعتبار أنها وظيفة تقويمية مستقلة 
وموضوعية تنشأ بالوحدات االقتصادية والتي تساعد في تحقيق اهداف حماية االصول من خالل 

  منظم لتقويم وتحسين فاعلية ادارة المخاطر وٕاجراءات الرقابة والحوكمة بالمنشأة.  تطبيق مدخل

، من الواجبات االكثر أهمية للمراجعة الداخلية )م٢٠١٦ ،زرزور(كما أوضحت دراسة        
توفير تأكيدات موضوعية بشأن الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية وتقييم عمليات ادارة المخاطر 

  وتنفيذ السياسات والممارسات المحاسبية المالئمة عند اعداد التقارير المالية. وضمان تطبيق

، وجود مراجعة داخلية مستقلة وفاعلة ومحددة )م٢٠٠٧العفيفي (بينما أوضحت دراسة       
المهام والصالحيات المنوط بها، يضمن تنظيم العمل الرقابي للوحدات الحكومية وتقليل 

المسميات االدارية وتحديد المسميات المهنية للعاملين بالمجال الرقابي،  االشكاليات الناجمة عن
وزيادة وصقل خبراتهم في مجاالت عملهم والمساهمة في تقليل سوء االستخدام والهدر للموارد 

  والتي غالبًا ما تعاني منها الوحدات الحكومية.    
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  / الدراسة الميدانية٤

 الدراسة الميدانية:مجتمع وعينة  ٤/١
يتكون مجتمع وعينة الدراسة من المراجعين الداخليين ومدراء المراجعة ومساعدي 

 مراجعين وآخرين لهم عالقة بالمراجعة الخارجية.

  :خصائص عينة الدراسة ٤/٢
 المئوية النسبة التكرار الفئة 

 العمر

 %31.0 9 قلأف سنة ٣٠
 %10.3 3 سنة ٤٠ من وأقل ٣٠
 %27.6 8 سنة ٥٠ من قلأو  ٤٠
 %31.0 9 سنة ٦٠ من قلأو  ٥٠

 100.0 29 المجموع

 العلمي المؤهل

 %65.5 19 بكالوريوس
 %10.3 3 عالي دبلوم

 %24.1 7 ماجستير
 100.0 29 المجموع

 المهني المؤهل

 %13.8 4 أمريكية زمالة
 %10.3 3 سودانية زمالة

 %75.9 22 زمالة توجد ال
 100.0 29 المجموع

  
  

  
  العلمي التخصص
  
  

  
  

 

 %41.4 12 محاسبة
 %6.9 2 اعمال دارةإ

 %20.7 6 اقتصاد
 %20.7 6 ومالية مصرفية علوم
 %3.4 1 محاسبية معلومات نظم

 %3.4 1 ادارية ومحاسبة تكاليف
 %3.4 1 خرىأ

 100.0 29 المجموع
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 الوظيفي المسمى
 

 %3.4 1 داخلية مراجعة مدير
 %62.1 18 داخلي مراجع

 %34.5 10 داخلي مراجع مساعد
 100.0 29 المجموع

 الخبرة سنوات

 %20.7 6 سنوات ٥ من أقل
 %13.8 4 سنوات ١٠ من وأقل ٥

 %17.2 5 سنة ١٥ من وأقل ١٠
 %48.3 14 فأكثر سنة ١٥

 100.0 29 المجموع
 م٢٠٢٠ الميدانية، الدراسة بيانات من الباحث إعداد: المصدر

 :الميدانية الدراسة أداة ٤/٣
 استخدم الباحث استمارة االستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة.    

 / وصف االستبانة:٤/٣/١
أرفق الباحث مع االستبانة خطاب للمبحوثين تم فيه تنويرهم بعنوان الدراسة والغرض من     

 وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين:)، ١(الملحق رقم  استمارة االستبانة
تتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، تمثلت في التخصص العلمي،  القسم األول:

 المؤهل العلمي، المؤهل المهني، سنوات الخبرة، وغيرها.
) عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا ٤٠احتوى هذا القسم على عدد ( القسم الثاني:

جابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفق لقياس " ليكرت" الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمسة است
بشدة). وقد تم توزيع هذه العبارات كما  أوافق، ال أوافق، محايد، ال أوافقبشدة،  أوافقمستويات (

 يلي:
 ) عبارة.٢١) عبارة، والمحور الثاني تتضمن (١٩والمحور األول تتضمن (

 : االستبانة الصدق الظاهري ألداةالثبات و  ٤/٣/٢
جل تحسين صدق األداة (استمارة االستبانة) وثباتها فقد تم إجراء االختبار القبلي لها عن أمن   

طريق عرضها على بعض األكاديميين من الجامعات األخرى بغرض التحق من صالحيتها 
  وسالمة ووضوح عباراتها.
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  :الثبات والصدق اإلحصائي  ٤/٣/٣
لحساب الصدق والثبات اإلحصائي الستمارة االستبانة تم اخذ استطالعية وتم حساب ثبات     

) ٢وصدق االستبانة من العينة االستطالعية بموجب معادلة كرنباخ الفا يوضح الجدول رقم (
 :نتائج الثبات والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية

 )٢جدول رقم (
 معامل الصدق الذاتى معامل الثبات اتعدد العبار  الفرضيات

 0.902 813. 19 المحور االول
 0.975 950. 21 المحور الثاني
 0.970 941. 40 االستبانة كاملة

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 
باستخدام ) أن نسبة معامل الثبات ومعامل الصدق الذاتي 2يتضح للباحث من الجدول رقم(

معادلة كرنباخ الفا للعبارات لكامل استمارة االستبانة جميعها عالية جدَا مما يعطى مؤشر جيد 
لقوة وصدق االستبانة وفهم عباراتها من قبل المبحوثين، ومن ثم االعتماد عليها في اختبار 

 فرضيات الدراسة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  ٤/٤

 والذي) SPSS( اإلحصائي البرنامج استخدام تم فرضياتها من والتحقق الدراسة أهداف ولتحقيق

 األساليب نتائج ستخداما كما االجتماعية، للعلوم اإلحصائية الحزمة إلى اختصاراً  يشير
 :التالية اإلحصائية

 .العبارات على العينة أفراد إلجابات المئوية والنسب التكرارات .١

 .اإلحصائي والصدق الثبات معامل لحساب الفا كرنباخ .٢

 .العبارات على العينة أفراد إلجابات) Mean( الحسابي والوسط .٣

 .الفرضيات الختبار) T. Test Sample( الواحدة لعينة)  ت( اختبار .٤

 .البسيط الخطي االنحدار .٥

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات  ٤/٥
 للمراجعة الداخلية الدور الحوكمي تحليل ومناقشة نتائج عبارات المحور االول: ٤/٥/١
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 )٣جدول رقم (
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور االول

 الـعبـــــــــــــارة

ال 
 أوافق
 بشدة

ال 
 أوافق

 بشدة أوافق أوافق محايد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 المراجعة مهام تنفيذ في المهنية بالمتطلبات االلتزام

 .الداخلية

0 0 0 16 13 
 بشدة أوافق 506. 4.45

0.0% 0.0% 0.0% 55.2% 44.8% 

 .الداخلية المراجعة مهام أداء في االستقاللية
0 0 2 16 11 

 بشدة أوافق 604. 4.31
0.0% 0.0% 6.9% 55.2% 37.9% 

 .الداخلية المراجعة مهام لتنفيذ محددة خطة وجود
0 0 1 17 11 

 بشدة أوافق 553. 4.34
0.0% 0.0% 3.4% 58.6% 37.9% 

 الداخلية المراجعة أداء لتقييم فعال نظام وجود

 .بالمصرف

0 0 3 20 6 
  أوافق 557. 4.10

0.0% 0.0% 10.3% 69.0% 20.7% 

 .سليم بشكل الداخلية المراجعة أدلة تشغيل
0 0 0 23 6 

 بشدة أوافق 412. 4.21
0.0% 0.0% 0.0% 79.3% 20.7% 

 .المالية التقارير معلومات في الجودة تحقيق
0 0 2 20 7 

  أوافق 539. 4.17
0.0% 0.0% 6.9% 69.0% 24.1% 

 .المصرف أهداف تحقيق تجاه قيمة إضافة
0 0 2 22 5 

  أوافق 489. 4.10
0.0% 0.0% 6.9% 75.9% 17.2% 

 .بالمصرف الحوكمة بقواعد االلتزام مستويات متابعة
0 0 4 21 4 

  أوافق 535. 4.00
0.0% 0.0% 13.8% 72.4% 13.8% 

 .بالمصرف والمراجعين اإلدارة مجلس بين التفاعل
0 1 6 15 7 

  أوافق 778. 3.97
0.0% 3.4% 20.7% 51.7% 24.1% 

 لألطراف االستشارية الخدمات أداء في المشاركة

 .بالمصرف العالقة ذات

0 0 8 18 3 
  أوافق 602. 3.83

0.0% 0.0% 27.6% 62.1% 10.3% 

 التنظيمي األداء عن مهنية تأكيدات تقديم

 .بالمصرف

0 0 4 21 4 
  أوافق 535. 4.00

0.0% 0.0% 13.8% 72.4% 13.8% 

 مخاطر عن المتاحة المعلومات مصداقية تقييم

 .المصرفية األنشطة

0 0 4 18 7 
  أوافق 618. 4.10

0.0% 0.0% 13.8% 62.1% 24.1% 

 .بالمصرف المالي األداء فاعلية تقييم
0 0 2 18 9 

 بشدة أوافق 577. 4.24
0.0% 0.0% 6.9% 62.1% 31.0% 

 .الموضوعة الخطط تقييم دقة ضمان
0 0 6 20 3 

  أوافق 557. 3.90
0.0% 0.0% 20.7% 69.0% 10.3% 

 للموارد الالزمة الحماية وسائل تصميم في المساهمة

 .المتاحة

0 0 7 17 5 
  أوافق 651. 3.93

0.0% 0.0% 24.1% 58.6% 17.2% 



 

 

٢٨ 

 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 

) نجد الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية) الخاص بنتائج البعد االول (٣الجدول رقم (يتبين من 
) أي موافقون بشدة حسب مقياس ليكارت الخماسي . اي ان ٤.٢٦أنه حصل على وسط حسابي(

ما جاء بعبارات البعد االول الدور الحوكمي للمراجعة  علىموافقون بشدة  غالبية المبحوثين 
 الداخلية.

  آليات الرقابة الداخلية  تحليل ومناقشة نتائج عبارات المحور الثاني: ٤/٥/٢

 الرقابة المحاسبية تحليل ومناقشة نتائج عبارات البعد االول:  ٤/٥/٢/١
 )٤جدول رقم (

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارة المحور الثاني

 الـعبـــــــــــــارة

ال 
 أوافق
 بشدة

ال 
 أوافق

 بشدة أوافق أوافق محايد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 المحاسبية للمبادئ وفقاً  المالية األحداث تسجيل يتم

 .عليها المتعارف

0 1 0 18 10 4.28 

 

.649 

 
 بشدة أوافق

0.0% 3.4% 0.0% 62.1% 34.5% 

 عملية في المحاسبية المعلومات على االعتماد يتم

 .القرارات اتخاذ

0 1 4 18 6 4.00 

 

.707 

 
  أوافق

0.0% 3.4% 13.8% 62.1% 20.7% 

 .مستمر بشكل المستندية الدورات فحص يتم
0 0 4 17 8 4.14 

 

.639 

 
  أوافق

0.0% 0.0% 13.8% 58.6% 27.6% 

 .بالمصرف المتاحة للموارد األمثل االستخدام يتم
1 2 4 14 8 3.90 

 

1.012 

 
  أوافق

3.4% 6.9% 13.8% 48.3% 27.6% 

 .بالمصرف لألموال كافية حماية توفير يتم
1 0 4 13 11 4.14 

 

.915 

 
  أوافق

3.4% 0.0% 13.8% 44.8% 37.9% 

 .المصرف أداء تطوير في المساهمة
0 0 2 20 7 

  أوافق 539. 4.17
0.0% 0.0% 6.9% 69.0% 24.1% 

 .المصرف تقارير في المساهمين ثقة مستوى تعزيز
0 0 2 17 10 

 بشدة أوافق 591. 4.28
0.0% 0.0% 6.9% 58.6% 34.5% 

 النظام أداء جودة عن معقولة تأكيدات تقديم

 .بالمصرف المحاسبي

0 0 2 19 8 4.21 

 

.559 

 
 بشدة أوافق

0.0% 0.0% 6.9% 65.5% 27.6% 

 .بالمصرف المخاطر إدارة أداء مستويات تقييم
0 0 3 19 7 

  أوافق 581. 4.14
0.0% 0.0% 10.3% 65.5% 24.1% 

 الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور
0 1 60 357 133 

  أوافق 283. 4.13
0.0% .2% 10.9% 64.8% 24.1% 



 

 

٢٩ 

 

 اللوائح على بناءً  المنشأة أصول استخدام يتم

 .الموضوعة

1 1 2 17 8 4.03 

 

.906 

 
 أوافق

3.4% 3.4% 6.9% 58.6% 27.6% 

 الدفترية القيم بين الدورية المقارنات اجراء يتم

 .لألصول والفعلية

0 0 4 13 12 4.28 

 

.702 

 
 بشدة أوافق

0.0% 0.0% 13.8% 44.8% 41.4% 

 المحاسبية الرقابة
3 5 22 110 63 4.11 

 

.638 

 
 أوافق

1.5% 2.5% 10.8% 54.2% 31.0% 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 

) الرقابة المحاسبية)االول من المحور الثاني ) الخاص بنتائج البعد ٤الجدول رقم (يتبين من 
رت الخماسي  اي ان مقياس ليك) أي موافقون حسب ٤.١٩(نجد أنه حصل على وسط حسابي

 غالبية المبحوثين موافقون على ما جاء بعبارات البعد االول المحور الثاني الرقابة المحاسبية. 
 
 الضبط الداخلي تحليل ومناقشة نتائج عبارات البعد الثاني:  ٤/٥/٢/٢

 )٥جدول رقم (                               
 عينة الدراسة  لعبارة البعد الثالث التوزيع التكراري إلجابات أفراد

 الـعبـــــــــــــارة

 أوافقال 
 بشدة

ال 
 أوافق

 بشدة أوافق أوافق محايد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
 بالمصرف العاملين واختصاصات مهام تحديد يتم

 .دقيق بشكل

0 1 3 16 9 
  أوافق 743. 4.14

0.0% 3.4% 10.3% 55.2% 31.0% 

 بواسطة بالمصرف العاملين أداء مراجعة يتم

 .النظراء

1 2 4 20 2 
  أوافق 850. 3.69

3.4% 6.9% 13.8% 69.0% 6.9% 

 عال بمستوى بالمصرف العاملين مهام أداء يتم

 .االستقاللية من

1 0 7 16 5 
3.83 .848 

  أوافق
3.4% 0.0% 24.1% 55.2% 17.2% 

 .بالمصرف االدارية للوظائف دقيق وصف يتم
0 3 4 17 5 

3.83 .848 
  أوافق

0.0% 10.3% 13.8% 58.6% 17.2% 

 التفويض على بناءً  لمهامهم العاملين أداء يتم

 .المتاح

1 0 3 16 9 
 أوافق 860. 4.10

3.4% 0.0% 10.3% 55.2% 31.0% 

 لمعايير بالمصرف العاملين اخضاع يتم

 .موضوعية

1 2 6 16 4 
  أوافق 930. 3.69

3.4% 6.9% 20.7% 55.2% 13.8% 

 .مستمرة بصورة بالمصرف العاملين تدريب يتم
1 1 2 19 6 

 أوافق 865. 3.97
3.4% 3.4% 6.9% 65.5% 20.7% 

 الداخلي الضبط
5 9 29 120 40 

  أوافق 632. 3.89
2.5% 4.4% 14.3% 59.1% 19.7% 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 



 

 

٣٠ 

 

) نجد الضبط الداخلي) الخاص بنتائج البعد الثاني من المحور الثاني (٥يتبين من الجدول رقم ( 

رت الخماسي  اي ان غالبية حسب مقياس ليك أوافق) أي ٤.١٥أنه حصل على وسط حسابي(

  الثاني الضبط الداخلي. ما جاء بعبارات البعد الثاني المحور على يوافقونالمبحوثين 

 االدارية الرقابةالبعد الثالث  تحليل ومناقشة نتائج عبارات ٤/٥/٢/٣

 )٦جدول رقم (
 الثانيالتوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة  لعبارات المحور 

 الـعبـــــــــــــارة

 أوافقال 
 بشدة

ال 
 أوافق

 بشدة أوافق أوافق محايد
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

 .بالمصرف العاملين مكافأة يتم
1 1 4 18 5 

3.86 .875 
 أوافق

3.4% 3.4% 13.8% 62.1% 17.2% 

 .محددة لمعايير وفقاً  العاملين أداء قياس يتم
0 0 12 15 2 

3.66 .614 
 أوافق

0.0% 0.0% 41.4% 51.7% 6.9% 

 .بالمصرف العاملين أداء لمتابعة وسائل توافر يتم
0 0 7 18 4 

3.90 .618 
 أوافق

0.0% 0.0% 24.1% 62.1% 13.8% 

 الموضوعة بالسياسات االلتزام تشجيع يتم

 .بالمصرف

0 0 5 15 9 
4.14 .693 

 أوافق

0.0% 0.0% 17.2% 51.7% 31.0% 

 .التعليمات مخالفات حدوث معدالت تخفيض يتم
0 0 5 17 7 

4.07 .651 
 بشدة أوافق

0.0% 0.0% 17.2% 58.6% 24.1% 

 المختلفة االستراتيجيات لبناء السليم التخطيط يتم

 .بالمصرف

0 1 8 16 4 
3.79 .726 

 أوافق

0.0% 3.4% 27.6% 55.2% 13.8% 

 أهداف تحقيق تجاه محددة اجراءات اتباع يتم

 .المصرف

0 1 5 16 7 
4.00 .756 

 أوافق

0.0% 3.4% 17.2% 55.2% 24.1% 

 االدارية الرقابة
1 3 46 115 38 

 أوافق 481. 3.92
.5% 1.5% 22.7% 56.7% 18.7% 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 
) الخاص بنتائج البعد الثالث المحور الثاني (الرقابة االدارية) نجد أنه ٦يتبين من الجدول رقم (

رت الخماسي . اي ان غالبية حسب مقياس ليك أوافق) أي ٤.١١بي(حصل على وسط حسا

  المبحوثين يوافقون ما جاء بعبارات البعد الثالث المحور الثاني الرقابة االدارية . 

  

 



 

 

٣١ 

 

 الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية :االولالمحور  نتائج ومناقشة تحليل(أوًال) 
  

  )٨جدول رقم (

إلجابات أفراد ) One- Sample Testاختبار العينة الواحدة (  الوسط الحسابي
 الداخلية للمراجعة الحوكمي الدورعينة الدراسة لمحور 

 العبارة م
 ـ ت

 المحسوبة
 درجات
 الحرية

 المعنوية
 هميةاأل

 النسبية
 القرار

 احصائياً  دالة %89.0 000. 28 15.410 .الداخلية المراجعة مهام تنفيذ في المهنية بالمتطلبات االلتزام 1
 احصائياً  دالة %86.2 000. 28 11.687 .الداخلية المراجعة مهام أداء في االستقاللية 2
 احصائياً  دالة %86.9 000. 28 13.104 .الداخلية المراجعة مهام لتنفيذ محددة خطة وجود 3
 احصائياً  دالة %82.1 000. 28 10.667 .بالمصرف الداخلية المراجعة أداء لتقييم فعال نظام وجود 4
 احصائياً  دالة %84.1 000. 28 15.765 .سليم بشكل الداخلية المراجعة أدلة تشغيل 5
 احصائياً  دالة %83.4 000. 28 11.711 .المالية التقارير معلومات في الجودة تحقيق 6
 احصائياً  دالة %82.1 000. 28 12.157 .المصرف أهداف تحقيق تجاه قيمة إضافة 7
 احصائياً  دالة %80.0 000. 28 10.075 .بالمصرف الحوكمة بقواعد االلتزام مستويات متابعة 8
 احصائياً  دالة %79.3 000. 28 6.680 .بالمصرف والمراجعين اإلدارة مجلس بين التفاعل 9

10 
 ذات لألطراف االستشارية الخدمات أداء في المشاركة

 .بالمصرف العالقة
 احصائياً  دالة 76.6% 000. 28 7.407

 احصائياً  دالة %80.0 000. 28 10.075 .بالمصرف التنظيمي األداء عن مهنية تأكيدات تقديم 11

12 
 األنشطة مخاطر عن المتاحة المعلومات مصداقية تقييم

 .المصرفية
 احصائياً  دالة 82.1% 000. 28 9.617

 احصائياً  دالة %84.8 000. 28 11.593 .بالمصرف المالي األداء فاعلية تقييم 13

 احصائياً  دالة %77.9 000. 28 8.667 .الموضوعة الخطط تقييم دقة ضمان 14

15 
 للموارد الالزمة الحماية وسائل تصميم في المساهمة

 .المتاحة
 احصائياً  دالة 78.6% 000. 28 7.703

 احصائياً  دالة %83.4 000. 28 11.711 .المصرف أداء تطوير في المساهمة 16
 احصائياً  دالة %85.5 000. 28 11.618 .المصرف تقارير في المساهمين ثقة مستوى تعزيز 17

18 
 المحاسبي النظام أداء جودة عن معقولة تأكيدات تقديم

 .بالمصرف
 احصائياً  دالة 84.1% 000. 28 11.621

 احصائياً  دالة %82.8 000. 28 10.549 .بالمصرف المخاطر إدارة أداء مستويات تقييم 19

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
بلغت قيمة اختبار(ت) المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير 

الموافقين على ماجاء بعبارات  بعد الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وقيمة  متغيرات الدراسة  



 

 

٣٢ 

 

) ومستوى داللة ٢٨) عند درجة حرية (٠.٠٥اقل  من مستوى داللة () وهى ٠.٠٠المعنوية (
يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين  % مما٥

 على ماجاء بعبارات  بعد الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية.

 الداخلية: ) تحليل ومناقشة نتائج المحور الثاني: آليات الرقابة(ثانياً 
 . عرض ومناقشة نتائج البعد االول من المحور الثاني: الرقابة المحاسبية١

 )٩جدول رقم (

) إلجابات أفراد عينة الدراسة One- Sample Testاختبار العينة الواحدة ( 
 لمحور الرقابة المحاسبية

 العبارة م
 ـ ت

 المحسوبة
 درجات
 الحرية

 المعنوية
 هميةاأل

 النسبية
 القرار

1 
 المتعارف المحاسبية للمبادئ وفقاً  المالية األحداث تسجيل يتم

 .عليها
 احصائياً  دالة 85.5% 000. 28 10.587

2 
 اتخاذ عملية في المحاسبية المعلومات على االعتماد يتم

 .القرارات
 احصائياً  دالة 80.0% 000. 28 7.616

 احصائياً  دالة %82.8 000. 28 9.583 .مستمر بشكل المستندية الدورات فحص يتم 3
 احصائياً  دالة %77.9 000. 28 4.770 .بالمصرف المتاحة للموارد األمثل االستخدام يتم 4
 احصائياً  دالة %82.8 000. 28 6.696 .بالمصرف لألموال كافية حماية توفير يتم 5
 احصائياً  دالة %80.7 000. 28 6.151 .الموضوعة اللوائح على بناءً  المنشأة أصول استخدام يتم 6
 احصائياً  دالة %85.5 000. 28 9.789 .لألصول والفعلية الدفترية القيم بين الدورية المقارنات اجراء يتم 7

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
بلغت قيمة اختبار(ت) المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير 

) ٠.٠٠الموافقين على ماجاء بعبارات  بعد الرقابة المحاسبية وقيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية (
على  يدل % مما٥) ومستوى داللة ٢٨) عند درجة حرية (٠.٠٥قل  من مستوى داللة (أوهى 

جاء بعبارات   وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين على ما
 بعد الرقابة المحاسبية.

 . عرض ومناقشة نتائج البعد الثاني من المحور الثاني: الضبط الداخلي٢
  
  
  
  



 

 

٣٣ 

 

 )١٠جدول رقم (

عينة الدراسة لبعد  ) إلجابات أفرادOne- Sample Testاختبار العينة الواحدة ( 
 الضبط الداخلي

 العبارة م
 ـ ت

 المحسوبة
 درجات
 الحرية

 المعنوية
 االهمية
 النسبية

 القرار

 احصائياً  دالة %82.8 000. 28 8.250 .دقيق بشكل بالمصرف العاملين واختصاصات مهام تحديد يتم 1

 احصائياً  دالة %73.8 000. 28 4.372 .النظراء بواسطة بالمصرف العاملين أداء مراجعة يتم 2

 احصائياً  دالة %76.6 000. 28 5.255 .االستقاللية من عال بمستوى بالمصرف العاملين مهام أداء يتم 3

 احصائياً  دالة %76.6 000. 28 5.255 .بالمصرف االدارية للوظائف دقيق وصف يتم 4

 احصائياً  دالة %82.1 000. 28 6.913 .المتاح التفويض على بناءً  لمهامهم العاملين أداء يتم 5

 احصائياً  دالة %73.8 000. 28 3.994 .موضوعية لمعايير بالمصرف العاملين اخضاع يتم 6

 احصائياً  دالة %79.3 000. 28 6.009 .مستمرة بصورة بالمصرف العاملين تدريب يتم 7

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية     
اختبار(ت) المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين قيمة بلغت 

جاء بعبارات  بعد الضبط الداخلي وقيمة  متغيرات الدراسة  المعنوية  وغير الموافقين على ما

 % مما٥) ومستوى داللة ٢٨) عند درجة حرية (٠.٠٥قل  من مستوى داللة (أ) وهى ٠.٠٠(

 ق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح الموافقين على مايدل على وجود فرو 

 .الضبط الداخليجاء 

  االدارية الرقابة . تحليل ومناقشة نتائج  البعد الثالث من المحور الثاني:٣
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٣٤ 

 

 )١١جدول رقم (

) إلجابات أفراد One- Sample Testالوسط الحسابي واختبار العينة الواحدة ( 
 االدارية الرقابةعينة الدراسة لمحور 

 العبارة م
 ـ ت

 المحسوبة
 درجات
 الحرية

 المعنوية
 االهمية
 النسبية

 القرار

 احصائياً  دالة %77.2 000. 28 5.304 .بالمصرف العاملين مكافأة يتم 1

 احصائياً  دالة %73.1 000. 28 5.747 .محددة لمعايير وفقاً  العاملين أداء قياس يتم 2

 احصائياً  دالة %77.9 000. 28 7.814 .بالمصرف العاملين أداء لمتابعة وسائل توافر يتم 3

 احصائياً  دالة %82.8 000. 28 8.842 .بالمصرف الموضوعة بالسياسات االلتزام تشجيع يتم 4

 احصائياً  دالة %81.4 000. 28 8.844 .التعليمات مخالفات حدوث معدالت تخفيض يتم 5

 احصائياً  دالة %75.9 000. 28 5.883 .بالمصرف المختلفة االستراتيجيات لبناء السليم التخطيط يتم 6

 احصائياً  دالة %80.0 000. 28 7.124 .المصرف أهداف تحقيق تجاه محددة اجراءات اتباع يتم 7

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 

قيمة اختبار(ت) المحسوبة لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين بلغت     
وقيمة  متغيرات  الرقابة االداريةجاء بعبارات  بعد  والمحايدين وغير الموافقين على ما

) ومستوى ٢٨) عند درجة حرية (٠.٠٥) وهى اقل  من مستوى داللة (٠.٠٠الدراسة  المعنوية (
وجود فروق ذات داللة احصائية بين اجابات افراد العينة ولصالح يدل على  % مما٥داللة 

  .الرقابة االداريةجاء  الموافقين على ما
 :تحليل االنحدار الخطي ):ثالثاً ( 

 من أكثر بين العالقة تكون الدراسات من كثير وفي ، متغيرين بين العالقة لنوعية مقياس يعتبر
 اإلحصائية األساليب من البسيط الخطي االنحدار ويعتبر) انحدار( اعتماد عالقة هي متغيرين

 متغير المتغيرات أحد يسمى دالة، عالقة هيئة على متغيرين بين العالقة قياس في تستخدم التي
 بمعادلة العالقة هذه وتمثل تابع، متغير واآلخر  التابع المتغير تغير في المتسبب وهو مستقل
 . المستقيم الخط

 )داريةاإل والرقابة الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور( بين المتغيرات تحليل االنحدار.١
  
  
  



 

 

٣٥ 

 

 )١٢جدول رقم (
 للمراجعة الحوكمي الدور متغير بين العالقة لقياس البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج

 المحاسبية الرقابة و الداخلية

 
 معامالت
 االنحدار

 التفسير  )(Sigاالحتمالية القيمة (t) ختبارا

 معنوية 483. 711.- 1.061- 

 معنوية 002. 3.471 1.252 

)  االرتباط معامل ) .555a  

)  التحديد معامل )  .309  

)   اختبار  معنوي النموذج 12.047 (

ŷ =(1.139) + .709X1 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

 (12) رقم الجدول من يتضح
 الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين قوي طردي ارتباط وجود التقدير نتائج أظهرت .١

 االرتباط معامل قيمة خالل من وذلك تابع، كمتغير المحاسبية الرقابة و مستقل كمتغير

 ).٠.٦٣٧( بلغت التي البسيط

 الحوكمي الدور ان على تدل القيمة هذه ،.)٤٠٥) (( التحديد معامل قيمة بلغت .٢

 ).التابع المتغير( المحاسبية الرقابة في%) ٤١( بـ يساهم مستقل كمتغير الداخلية للمراجعة

 معنوي البسيط الخطي االنحدار نموذج ان وجد التباين تحليل اختبار استخدام بعد  .٣

 ).٠.٠٠٠( داللة مستوى عن دالة وهي) ٨٠.٤٦٣() F(  اختبار قيمة بلغت حيث

 عندما المحاسبية الرقابة قيمة وهي) 1.139( تساوي االنحدار نموذج ثابت ان نجد .٤

 للمراجعة الحوكمي الدور انعدام(للصفر مساوية الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور تكون

 ).الداخلية

 وقيمتها )(709.تساوي الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور معلمة قيمة نجد حين في -

 عالقة وجود يعني وهذا) ٠.٠٥( العرفية القيمة من اقل وهي) ٠.٠٠٠( تساوي المصاحبة

 المحاسبية الرقابة و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين احصائياً  دالة



 

 

٣٦ 

 

 عالقة هناك: "أن على نصت والتي لدراسةلاألولى  فرضيةال أن الباحث يستنتج سبق مما
 .تحققت قد "المحاسبية الرقابة و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين

  )الداخلي الضبط و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور( المتغيراتتحليل االنحدار بين .٢
 )١٣دول رقم (ج

 للمراجعة الحوكمي الدور متغير بين العالقة لقياس البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج

 الداخلي الضبط و الداخلية

 
 معامالت
 االنحدار

 التفسير (Sig)االحتمالية القيمة (t) ختبارا

 معنوية 820. 230.- 362.- 

 معنوية 012. 2.707 1.030 

)  االرتباط معامل ) .462a  

)  التحديد معامل ) .213  

)   اربختا  معنوي النموذج 7.329 (

ŷ =(1.139) + .709X1 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

 (13) رقم الجدول من يتضح
 الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين قوي طردي ارتباط وجود التقدير نتائج أظهرت .١

 االرتباط معامل قيمة خالل من وذلك تابع، كمتغير الداخلي الضبط و مستقل كمتغير

 ).٠.٦٣٧( بلغت التي البسيط

 الحوكمي الدور ان على تدل القيمة هذه ،.)٤٠٥) (( التحديد معامل قيمة بلغت .٢

 ).التابع المتغير( الداخلي الضبط في%) ٤١( بـ يساهم مستقل كمتغير الداخلية للمراجعة

 معنوي بسيطال الخطي االنحدار نموذج ان وجد التباين تحليل اختبار استخدام بعد  .٣

 ).٠.٠٠٠( داللة مستوى عن دالة وهي) ٨٠.٤٦٣(F)( اختبار قيمة بلغت حيث

 عندما الداخلي الضبط قيمة وهي) 1.139( تساوي االنحدار نموذج ثابت ان نجد .٤

 للمراجعة الحوكمي الدور انعدام(للصفر مساوية الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور تكون

 ).الداخلية



 

 

٣٧ 

 

 وقيمتها (709.)تساوي الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور معلمة قيمة نجد حين في -

 عالقة وجود يعني وهذا) ٠.٠٥( العرفية القيمة من اقل وهي) ٠.٠٠٠( تساوي المصاحبة

 الداخلي الضبط و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين احصائياً  دالة

 عالقة هناك: "أن على نصت والتي دراسةللالثانية  فرضيةال أن الباحث يستنتج سبق مما
 .تحققت قد" الداخلي الضبط و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين

  )داريةاإل الرقابة و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور(:  تحليل االنحدار بين المتغيرات.٣
 )١٤جدول رقم (

 للمراجعة الحوكمي الدور متغير بين العالقة لقياس البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج

 االدارية والرقابة الداخلية

 
 معامالت
 االنحدار

 التفسير (Sig)االحتمالية القيمة (t) ختبارا

 معنوية 832. 214. 247. 

 معنوية 004. 3.195 889. 

)  االرتباط معامل ) .524a  

)  التحديد معامل ) .274  

)   اربختا  معنوي النموذج 10.208 (

ŷ =(1.139) + .709X1 

 م٢٠٢٠المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

 (14) رقم الجدول من يتضح
 الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين قوي طردي ارتباط وجود التقدير نتائج أظهرت .١

 االرتباط معامل قيمة خالل من وذلك تابع، كمتغير االدارية الرقابة و مستقل كمتغير

 ).٠.٦٣٧( بلغت التي البسيط

 الحوكمي الدور ان على تدل القيمة هذه ،.)٤٠٥) (( التحديد معامل قيمة بلغت .٢

 ).التابع المتغير( االدارية الرقابة في%) ٤١( بـ يساهم مستقل كمتغير الداخلية للمراجعة

 معنوي البسيط الخطي االنحدار نموذج ان وجد التباين تحليل اختبار استخدام بعد  .٣

 ).٠.٠٠٠( داللة مستوى عن دالة وهي) ٨٠.٤٦٣() F(  اختبار قيمة بلغت حيث



 

 

٣٨ 

 

 عندما االدارية الرقابة قيمة وهي) 1.139( تساوي االنحدار نموذج ثابت ان نجد .٤

 للمراجعة الحوكمي الدور انعدام(للصفر مساوية الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور تكون

 ).الداخلية

 وقيمتها (709.)تساوي الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور معلمة قيمة نجد حين في -

 عالقة وجود يعني وهذا) ٠.٠٥( العرفية القيمة من قلأ وهي) ٠.٠٠٠( تساوي المصاحبة

 االدارية الرقابة و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين احصائياً  دالة

 هناك: "أن على نصت والتي لدراسةلالثالثة  فرضيةال أن الباحث يستنتج سبق مما    
 .تحققت قد "االدارية الرقابة و الداخلية للمراجعة الحوكمي الدور بين عالقة

  
  

    



 

 

٣٩ 

 

/ النتائج والتوصيات٥  

  النتائج والتوصيات التالية: إلىمن خالل البحث الميداني يخلص الباحث      

  النتائج:  ٥/١

 المصارف السودانية لتفعيل الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية.  ىيوجد اهتمام لد .١
 المصارف السودانية لتفعيل الدور الحوكمي للرقابة االدارية. ىيوجد اهتمام لد .٢
 . المصارف السودانية لتفعيل الدور الحوكمي للرقابة المحاسبية ىيوجد اهتمام لد .٣
  المصارف السودانية لتفعيل الدور الحوكمي للضبط الداخلي. ىيوجد اهتمام لد .٤
يوجد ارتباط طردي قوي بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وفاعلية أداء الرقابة  .٥

 اإلدارية.
الحوكمي للمراجعة الداخلية وفاعلية أداء الرقابة يوجد ارتباط طردي قوي بين الدور  .٦

 المحاسبية.
يوجد ارتباط طردي قوي بين الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية وفاعلية أداء الضبط  .٧

 الداخلي.
  

  التوصيات:  ٥/٢

  عدة توصيات وهي: إلىتوصل الباحث   

 االهتمام بتقييم المراجعة الداخلية بالمصرف. -١

 تحسين جودة معلومات التقارير المالية.  -٢

 زيادة الفاعلية بين مجلس اإلدارة والمراجعين بالمصارف. -٣

 االهتمام بتقديم تأكيدات مهنية عن األداء التنظيمي بالمصارف. -٤

 الحرص على تقييم مصداقية المعلومات المتاحة عن مخاطر األنشطة المصرفية. -٥

 الالزمة للموارد المتاحة. زيادة المساهمة في تصميم وسائل الحماية -٦

 التركيز على المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات. -٧

 الحرص على فحص الدورات المحاسبية بصورة مستمرة. -٨

 االهتمام باالستخدام األمثل للموارد المتاحة بالمصارف. -٩



 

 

٤٠ 

 

 الحرص على توفير الحماية لألموال بالمصارف. -١٠

 المنشأة بناء على اللوائح الموضوعة.زيادة االهتمام باستخدام أموال  -١١

 الحرص على تحديد مهام واختصاصات العاملين بالمصارف بشكل دقيق. -١٢

 االهتمام بمراجعة أداء العاملين بالمصارف بواسطة النظراء. -١٣

 حث العاملين بالمصارف ألداء مهامهم بمستوى عال من االستقاللية. -١٤

 يير موضوعية.االهتمام بعملية اخضاع العاملين بالمصارف لمعا -١٥

 تدريب العاملين بالمصارف بصورة مستمرة. العمل على -١٦

 

  

 



 

 

٤١ 

 

/ قائمة المراجع والمصادر : ٦  

  المراجع باللغة العربية: ٦/١

أحمد، معاذ الطيب، الرقابة الداخلية في تقويم االداء في المصارف التجارية بالتطبيق  - 
العليا، جامعة النيلين، كلية  على المصارف التجارية السودانية، الخرطوم، مجلة الدراسات

 .١٧٠- ١٤٨م. ص ص ٢٠١٨، ٤٨، ع ١٢الدراسات العليا، مج 
دم البشير المبارك، دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين األداء المالي آادريس،  - 

والمحاسبي في مؤسسات التعليم العالي، مجلة العلوم االدارية، الخرطوم، جامعة افريقيا 
  .١٥٤- ٩٣م. ص ص ٢٠١٨الثاني، العالمية، العدد 

البشاري، مصطفى نجم، أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة  - 

الداخلية في المؤسسات العامة بالسودان (وزارة المالية واالقتصاد الوطني، اإلدارة العامة 

،قاعة الصداقة للمراجعة الداخلية ألجهزة الدولة ،مؤتمر المراجعة الداخلية األول بالسودان

 ) ٢٠٠٨يناير  ٢١- ٢٠

الحوكمي للمراجع الداخلي وأثره على جودة  ورلحياري، عمر يوسف عبداهللا ، الدا - 
التقارير المالية "دراسة تطبيقية على بنك فيصل االسالمي السوداني، (الخرطوم، مجلة 

 م)، ص ص٢٠١٧)، ١(١٨العلوم االقتصادية، جامعة السودان، كلية التجارة، مجلد 
٩٣- ٧٦.  

الذبحاوي، حسن كريم وعلي، نور جابر محمد، الحوكمة المصرفية وانعكاسها على الداء  - 
م)، ٢٠١٥ - م ٢٠٠٥دراسة عينة على المصارف التجارية الخاصة للمده ( –المصرفي 

مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، العراق، جامعة الكوفة، كلية االدارة واالقتصاد، 
 م.٢٠١٨عشر، العدد الثاني،  المجلد الخامس

السامرائي، محمد حامد مجيد ، أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية  - 
(عمان: جامعة الشرق األوسط، كلية األعمال، رسالة ماجستير في المحاسبة غير 

 م)٢٠١٦منشورة، 
في التقارير الطويل، عرفات أكرم عمر، تطبيق قواعد الحوكمة وأثرها على اإلفصاح  - 

دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في فلسطين، غزة، جامعة األزهر،  –المالية 
 م.٢٠١٨عمادة الدراسات العليا، رسالة ماجستير في المحاسبة، 



 

 

٤٢ 

 

الطيب، عبدالمنعم محمد، آليات تطبيق الضبط المؤسسي في المصارف السودانية،  - 
ة، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية العلوم المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادي

 .١٢- ١م. ص ص ٢٠١٤، ديسمبر ١االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد 
العفيفي، عبير محمد فتحي، معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآلليات المقترحة  - 

ة الدراسات العليا، كلية لزيادة فعاليتها، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، عماد
  .٣م، ص ٢٠٠٧التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، 

وأثرها على أخذ المعلومات،  SOXالغول، رشا، متطلبات الرقابة الداخلية في ظل قانون  - 
  م.٢٠١٣القاهرة، مكتبة الوفاء القانونية، 

تقويم وتحسين الرقابة  -  االتحاد الدولي للمحاسبين، دليل الممارسات الجّيدة الدولية - 
الداخلية بالمنشآت، ترجمة وتعريب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الرياض، 

 م. ٢٠١٣شركة عسير، 
األمين، أميمة حدباي الوسلة، دور الرقابة الداخلية في ضبط العمليات النقدية بالبنوك  - 

عة شندي، كلية دراسة ميدانية على عينة من المصارف السودانية، السودان، جام
  م.٢٠١٦الدراسات العليا والبحث العلمي، رسالة ماجستير، 

يوب، حيراوي، دور حوكمة الشركات في تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أ - 
االقتصادية (بسكرة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االقتصادية، التسيير 

  م)٢٠١٣والعلوم التجارية، رسالة ماجستير، 
على تحقيق  COSOدوي، عبد السالم خميس، أثر نظام الرقابة الداخلية وفقًا إلطار ب - 

أهداف الرقابة (غزة: الجامعة االسالمية، كلية التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة 
 م)٢٠١١غير منشورة، 

حامد، موسى مهدي محمد، دور اآلليات الرقابية للحوكمة في الحد من ممارسات  - 
دراسة ميدانية على عينة  –المصطنع لألرباح المحاسبية ودعم الميزة التنافسية التطويع 

من المصارف السودانية، الخرطوم، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة 
  م.٢٠١٩ماجستير في المحاسبة، 

شرح وتحليل، القاهرة، دار التعليم - حجازي، وجدي حامد، المعايير الدولية للمراجعة - 
 م.٢٠١٠معي، الجا

 البنكية "دراسة الحوكمة مبادئ تفعيل في الداخلية المراجعة زرزور، عبدالحفيظ، دور - 
 أم- مهيدي بن العربي البواقي"، الجزائر، جامعة بأم البنكية الوكاالت من عينة حالة

التسيير، رسالة ماجستير في  وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم البواقي، كلية
  .٢٧م، ص ٢٠١٦المخاطر،  وتسيير والتأمينات المالية،



 

 

٤٣ 

 

صالح، خالد محمد أحمد محمد، الرقابة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر المراجعة  - 
في القطاع المصرفي السوداني من منظور المراجعين، جامعة السودان للعلوم 

 م.٢٠٠٩والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير، 
لرحمن، عبدالرحمن عبداهللا و علي، صالح حامد محمد، الدور الحديث للمراجعة عبدا - 

الداخلية في زيادة فاعلية إدارة المخاطر، (سوهاج: مجلة البحوث التجارية المعاصرة، 
 .٢١٤-١٨١م) ص ص ٢٠١٤كلية التجارة ،جامعة سوهاج، العدد الثاني ،

أثر تطبيق مبادئ حوكمة عبدالعزيز، محمد صديق و خليل، عبدالرحمن عادل ،  - 
الشركات في تعزيز موثوقية التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة 
في سوق عمان المالي، (عمان، جامعة الشرق االوسط، كلية االعمال، رسالة ماجستير 

 م)٢٠١٧في المحاسبة ، 
بالمصارف السودانية في ظل عبداهللا، أحمد حسن المبارك، تقويم أنظمة الرقابة الداخلية  - 

المعالجات االلكترونية للبيانات، الخرطوم، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، رسالة 
 م.٢٠٠٩دكتوراه،

عبدالنور، بن داؤد محمد ، دور المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات "دراسة  - 
امعة قاصدي مرباح، كلية على عينة من الشركات في والية ورقلة"، (الجزائر، ورقلة، ج

  م).٢٠١٥العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييىر، رسالة ماجستير في المحاسبة، 
عثمان، أبوبكر عثمان محمد، أثر فاعلية الرقابة المالية على تقويم االداء المالي للبنوك  - 

الدراسات التجارية السودانية، دراسة حالة بنك الخرطوم، السودان، جامعة شندي، كلية 
  م.٢٠١٦العليا والبحث العلمي، رسالة دكتوراه، 

عدالن، اشراقة مهدي محمد، اثر االفصاح المحاسبي في التطبيق الفّعال لحوكمة  - 
الشركات في البنوك السودانية دراسة حالة: بنك فيصل االسالمي السواني و البنك 

ليا، رسالة دكتوراه االسالمي السوداني، السودان، جامعة شندي، كلية الدراسات الع
  م.٢٠١٨الفلسفة في المحاسبة، 

علي، صالح حامد محمد و طه، مزمل عوض، مستوى قدرة اليات المراجعة في فاعلية  - 
هيكل الرقابة الداخلية بالمصارف السودانية، (الخرطوم: مجلة الدراسات العليا، المجلد 

  .٢٣٤-٢٠٦م) ص ص ٢٠١٦، ٢٠، العدد ٥
اته، السيد شحاته، مراجعة الحسابات وتكنولوجيا علي، عبدالوهاب نصر و شح - 

 م.٢٠٠٣المعلومات، القاهرة، الدار الجامعية، 



 

 

٤٤ 

 

عمارة، نوال بن، أبعاد الرقابة الداخلية وأهميتها في مصارف المشاركة (ورقلة، الجزائر،  - 
مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة 

  .١٦٤- ١٤٧م ) ص ص ٢٠٠٩ورقلة، العدد التاسع، - احقاصدي مرب
عوده، ريم راسم محمود، أثر الحوكمة وخصائص الشركات على االفصاح االختياري:  - 

دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين، (غزه، الجامعة االسالمية، 
ي المحاسبة شئون البحث العلمي والدراسات العليا، كلية التجارة، رسالة ماجستير ف

  م)٢٠١٧والتمويل، 
عياش، عبدالوهاب احمد عبداهللا مسعود، دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء  - 

  .١٨٣- ١٥٦م) ص ص ٢٠١٤المالي، (صنعاء: مجلة جامعة الناصر، العدد الرابع،
غاشوش، عايدة و لقيصر، مريم، دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة المعلومات  - 

(قسنطينة، الجزائر: جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم المحاسبية 
  م)٢٠١١التسيير، رسالة ماجستير، 

غالي، أشرف احمد محمد، دراسة تحليلية لدور التقارير لمنظومة الحوكمة في تدعيم  - 
ئية، كلية الثقة بالتقارير المالية، (القاهرة: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبحوث البي

  .٢٧- ١م) ص ص ٢٠١٣، ١ملحق، العدد  ٤التجارة جامعة قناة السويس، المجلد 
فضل، صديقة أحمد عبداهللا محمد، االتجاهات الحديثة للرقابة الداخلية ودورها في  - 

تحسين مستوى الحوكمة دراسة ميدانية على عينة من المصارف العاملة بالسودان، 
 م.٢٠١٨دراسات العليا، رسالة ماجستير، الخرطوم، جامعة النيلين، كلية ال

منصورة، سحنون، دور الرقابة الداخلية في تحسين أداء البنوك التجارية، دراسة حالة بنك  - 
المسيلة، كلية العلوم -الفالحة والتنمية الريفية، الجزائر، جامعة محمد بوضياف

 م.٢٠١٥االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، رسالة ماجستير، 
ميالد، اسامة علي، دور المراجعة الداخلية في تدعيم حوكمة الشركات، مصر، جامعة  - 

  م.٢٠١١حلوان، كلية التجارة وادارة االعمال، رسالة ماجستير، 
نسمان ، إبراهيم اسحق، دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة، (غزة:  - 

رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل غير الجامعة االسالمية، عمادة الدراسات العليا، 
 م)٢٠٠٩منشوة، 
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