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 الملخص
الداخلية يف حتسني األداء املايل للقطاع املصريف تسليط الضوء على دور املراجعة الدراسة إىل  ههتدف هذ

املعتمدة يف املؤسسات املصرفية يف اململكة العربية السعودية الداخلية  ةالسعودي، والتعرف على معايري املراجع
واثرها علي جودة أداءها املايل. مت مجع بيانات هذه الدراسة من خالل استبانة مكونة من حمورين أساسيني وزعت 

وجود عالقة إن نتائج هذه الدراسة أوضحت يف البنوك السعودية مبدينة الرياض.  ةالعاملني يف قسم املراجع على
ذات داللة إحصائية بني مفهوم املراجعة الداخلية وحتسني االداء املايل بالقطاع املصريف السعودي. كما وأوضحت 

وهذا يؤثر  جودة األداء املايل املراجعة الداخلية على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني االلتزام بتطبيق معايري
باإلجياب على ضبط وحتسني األداء هلذه الوحدات. توصي الدراسة إيل العمل على اجياد رؤية واضحة إلدارة 

اإلضافة الشركة مبفهوم املراجعة الداخلية، والزام إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة بتطبيق معايري املراجعة الداخلية، ب
 إىل ضرورة تقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وحتديد فرص التحسني املتاحة فيه.

 الكلمات املفتاحية: املراجعة الداخلية، القطاع املصريف، األداء املايل.
Abstract 

The aim of this study is to highlight the role of the internal auditing in improving the financial 

performance of the Saudi banking sector, and to identify the internal auditing standards 

adopted by the banking institutions in Saudi Arabia and their impact on the quality of their 
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financial performance. The data of this study were collected through a questionnaire 

consisting of two main sections distributed to the Saudi bank’s employees in Riyadh. The 

results of this study showed a significant relationship between the concept of internal audit 

and the improvement of the financial performance in the Saudi banking sector. The study also 

showed a significant relationship between the compliance of the internal auditing standards 

and the quality of the financial performance, and this affects positively on the control and 

performance improvement of these units. The study recommended that the management 

should have a clear vision about internal audit, as well as the need to evaluate the efficiency 

and effectiveness of the internal audit activity and identify the opportunities for improve it.     

                                                     

Keywords: Internal Audit, Banking Sector, Financial Performance. 
 مقـدمــة .1

شهد القطاع املصريف السعودي مؤخرًا العديد من التحوالت والتطورات اجلمة يف ظل العوملة ورؤية اململكة 
والتقدم العلمي وتقارب األسواق املالية العاملية واستحداث أدوات مالية ، من خالل التطور التقين اهلائل 0202

متوافقه مع احكام الشريعه االسالمية وغريها من التطورات اليت أعطت هذا القطاع أمهية بالغه يف النمو 
اية أصوهلا االقتصادي للدولة، األمر الذي أدى إىل زيادة االهتمام بنظام الرقابة الداخلية يف هذا القطاع حلم

 وممتلكاهتا من السرقة والتالعب واحلد املخاطر التشغيلية ودعم االدارة.

 مشكلة الدراسة .1.1

 على ضوء ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة كاالتى:

إىل أي مدى ميكن أن تساهم املراجعة الداخلية يف حتسني االداء املايل بالقطاع املصريف  .1.1.1
 السعودي؟

معايري املراجعة الداخلية املتعارف عليها يؤثر على فاعلية اداء القطاع هل االلتزام بتطبيق  .1.1.0
 املصريف السعودي؟

 أهمية الدراسة .1.1
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تنبع أمهية هذة الدراسة يف احلاجة املاسة إيل وجود حميط رقايب يساعد يف تقييم وحتسني األداء للقطاع املصريف 
حيث يعترب نظام الرقابة الداخلية الفعال هو العمود  1ليهاالسعودي بناًء على معايري املراجعه الداخلية املتعارف ع

الفقري يف املؤسسة املصرفية الناجحة، كذلك إبراز دور املراجع الداخلي يف تفعيل املتطلبات والركائز اليت تقوم 
 عليها إدارة املخاطر.

 أهداف الدراسة  .1.1

 تسعى هذة الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

دور املراجعة الداخلية يف حتسني األداء املايل للقطاع املصريف تسليط الضوء على  .1.0.1
 السعودي. 

التعرف على معايري املراجعه الداخلية املعتمدة يف املؤسسات املصرفية يف اململكة العربية  .1.0.0
 السعودية واثرها علي جودة أداءها املايل.

 فروض البحث .1.1

مت االعتماد علي الفرضيات التالية من اجل الوصول إىل اإلجابات الكافية حول األسئلة املتعلقة مبشكلة البحث 
 وحتقيق أهدافه: 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق املراجعة الداخلية وحتسني األداء املايل.  .1.4.1
راجعة الداخلية على توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإللتزام بتطبيق معايري امل .1.4.0

 جودة األداء املايل.
 الدراسات السابقة: .1.1

 هناك العديد من الدراسات اليت تناولت دور وأمهية املراجعة الداخلية يف القطاع املصريف؛ من أبرزها:

(، بعنوان: "مدى التزام البنوك األردنية ملعايري التدقيق الداخلي 0222دراسة ) شقور،  .1.5.1
 املتعارف عليها".

هذة الدراسة إىل إىل اإلطالع على واقع التزام البنوك التجارية األردنية بتطبيق معايري التدقيق الداخلي هتدف 
 املتعارف عليها. إستخدمت الدراسة املنهج الوصفى لتحقيق اهداف البحث واختبار الفرضيات.

                                                 
باإلضافة إىل املعايري اخلاصة باهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني  IIAتتبع اململكة العربية السعودية املعايري اخلاصة باملعهد االمريكي للمراجعيني الداخليني  1

SOCPA  .وأخريا املعايري الصادرة من ديوان املراقبة العامة  
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الك يف جودة االداء املايل، وجود نظام وكانت أهم النتائج أن تطبيق نظام املراجعة الداخلية يزيد من ثقة اإلدارة وامل
للمراجعة الداخلية يؤدى اىل تقليل االخطاء والغش يف البيانات املالية، ضرورة تطبيق نظام املراجعة الداخلية 
لتحقيق كفاءة استخدام املوارد املتاحة، كما وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدات تنظيمية مستقلة للتدقيق 

ارتباطها بلجنة تدقيق ال تتبع ألي جهة أو قسم داخل البنك وغري متصلة بشكل مباشر  الداخلي واحلرص على
مبجلس اإلدارة يف البنك، باإلضافة لوضع التشريعات والقوانني اليت تكفل ضمان قيام البنوك بإنشاءأقسام للتدقيق 

 الداخلي.

دقيق الداخلي (، بعنوان: "مدى تطبيق معايري الت 0220دراسة )العمري وعبد املغين،  .1.5.0
 املتعارف عليها يف البنوك التجارية اليمنية ".

يهدف هذا البحث إىل التعرف على مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي املتعارف عليها يف البنوك التجارية 
اليمنية وقياس العالقة بني ذلك املدى من التطبيق وكل من حجم البنك واملتغريات الشخصية للمدقق الداخلي، 

ذلك استكشاف املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اليمنية، وقد مت وك
 اعتماد املنهج الوصفي امليداين لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياهتا من خالل عمل استبانة.

الداخلي املتعارف عليها يف وكانت من أهم نتائج البحث وجود ضعف وقصور يف تبين وتطبيق معايري التدقيق 
البنوك التجارية اليمنية، وعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي 
املتعارف عليها يف البنوك التجارية اليمنية وحجم البنك وكذلك املتغريات الشخصية للمدقق الداخلي، كما 

ول دون تبين وتطبيق معايري التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اليمنية توصلت الدراسة أن أهم املعوقات اليت حت
هي عدم وجود إلزام قانوين بتطبيق هذه املعايري. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام اإلدارات العليا بدعم استقالل 

سيس مجعية مهنية املدقق الداخلي وضرورة تأسيس جلان تدقيق يف البنوك اليمنية وكذلك أمهية املسارعة يف تأ
 تضمن محاية استقالهلم والدفاع عن حقوقهم وتبين قضاياهم .

(، بعنوان: " املراجعة الداخلية يف ظل املعايري الدولية  0222دراسة )خملوف،   .1.5.0
 للمراجعه الداخلية يف البنوك التجارية ".

 التدقيق الداخلي املتعارف عليها، يهدف هذا البحث إىل التعرف على مدى تطبيق البنوك التجارية األردنية ملعايري
 وقد مت اعتماد املنهج الوصفي امليداين لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياهتا من خالل عمل استبانة.

وكانت من أهم نتائج البحث أن البنوك التجارية األردنية تقوم بتطبيق معايري التدقيق الداخلي املتعارف عليها, مع 
البنوك يف تطبيق هذة املعايري. كما أكدت نتائج الدراسة إىل أن دائرة التدقيق الداخلي وجود بعض التفاوت بني 
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تتبع تنظيميا للجنة التدقيق يف البنك. وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يف البنوك 
 التجارية األردنية.  

يف احلد من خماطر املراجعه (، بعنوان: " الرقابة الداخلية ودورها 0212دراسة )صاحل،  .1.5.4
 يف القطاع املصريف السوداين من منظور املراجعني".

يهدف هذا البحث إىل بيان الدور الذي يلعبه نظام الرقابة الداخلية يف تقليل خماطر املراجعة يف املصارف، وقد مت 
 .اعتماد املنهج الوصفي لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياهتا من خالل عمل استبانة

وكانت من أهم نتائج البحث توفر املقومات االساسية اليت يعتمد عليها نظام الرقابة الداخلية يف املصارف يزيد 
من كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. كما توصلت الدراسة انة كلما زادت خماطر الرقابة الناجتة عن وجود خلل 

املراجعة وبالتايل تقل درجة موثوقية تقرير املراجع وصدور تقرير غري يف نظام الرقابة الداخلية باملصارف زادت خماطر 
مناسب مما يعرض املراجع للمساءلة القانونية واملهنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على وجود نظام رقابة 

ة تقييم داخلية سليم وفعال من خالل االلتزام بتطبيق كل عناصر ومقومات النظام. كما أوصت املراجع بضرور 
 نظام الرقابة الداخلية حىت يتمكن من حتديد درجة االعتماد عليه وبالتايل تقليل خماطر املراجعة.

 (، بعنوان: "دور الرقابة الداخلية يف رفع كفاءة األداء املايل".0214دراسة ) عياش،  .1.5.5

اليمنية وتقومي نظم يهدف هذا البحث إىل التعرف على عناصر هيكل الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت 
الرقابة الداخلية ومعرفة مدى العالقة بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املايل فيها، وقد مت اعتماد املنهج 
الوصفي امليداين لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياهتا من خالل عمل استبانة وزعت على شركات 

 االتصاالت اليمنية.

لبحث أن شركات االتصاالت اليمنية تتمتع هبياكل رقابة داخلية جيدة ومقبولة، وجود وكانت من أهم نتائج ا
عالقة ذات داللة إحصائية اجيابية بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املايل باإلضافة إىل وجود عناصر رقابة 

ية اليت تساعد بدورها اإلدارة على داخلية جيدة يساعد علي حتسني اخلصائص النوعية للبيانات واملعلومات املال
ترشيد ودعم قراراهتا. وقد أوصت الدراسة باستمرار عملية التحديث والتطوير هليكل الرقابة الداخلية يف شركات 
االتصاالت اليمنية، وااللتزام بالسياسات واإلجراءات التنظيمية هلا وحتديث تلك السياسات واإلجراءات بشكل 

 مستمر.

(، بعنوان: "اثر نظام الرقابة الداخلية على اداء املؤسسات 0210دراسة )نفيسة،  .1.5.1
 دراسة حالة بنك اجلزائر اخلارجي". –املصرفية 
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هتدف هذة الدراسة إىل معرفة مدى تاثري نظام الرقابة الداخلية على أداء املؤسسات املصرفية، وقد مت اعتماد 
اجلزء النظري وصفا ألنظمة الرقابة عن طريق إستجواب املنهج الوصفي امليداين لتحقيق أهداف البحث. وقد مشل 

منسوبيها اليضاح مدى أمهية دراسة إجراءات تطبيق الرقابة. وكانت أهم النتائج عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية 
 بالوكالة بسب نقص تطبيق هذا النظام.

اء املايل يف (، بعنوان: " دور املراجعة الداخلية يف حتسني األد0211دراسة ) بشري،  .1.5.2
 منشآت القطاع اخلاص".

هتدف هذة الدراسة إىل دور املراجعة الداخلية يف حتسني األداء املايل يف منشآت القطاع اخلاص بالتطبيق على 
شركة سكر النيل األبيض احملدودة. إستخدمت الدراسة املنهج التارخيي، املنهج االستنباطى، املنهج االستقرائى، 

 يق اهداف البحث واختبار الفرضيات.املنهج الوصفى لتحق

وكانت أهم النتائج أن تطبيق نظام املراجعة الداخلية يزيد من ثقة اإلدارة واملالك يف جودة االداء املايل، وجود نظام 
للمراجعة الداخلية يؤدى اىل تقليل االخطاء والغش يف البيانات املالية، ضرورة تطبيق نظام املراجعة الداخلية 

اءة استخدام املوارد املتاحة، كما وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالوضع التنظيمي لقسم املراجعة لتحقيق كف
الداخلية وأن يكون مستقال استقالال تاما وأن يكون تابع لإلدارة العليا مباشرة أو جلنة املراجعة مع ضرورة العمل 

 ة الداخلية وذلك لتحسني االداء املايل واإلداري.على تنفيذ التوصيات واملقرتحات اليت تقدمها تقارير املراجع

(، بعنوان: " دور املراجعة الداخلية يف حتسني كفاءة وفاعلية  0222دراسة )أبو وطفة،  .1.5.1
 االستثمارات املالية".

املدرجة هتدف الدراسة إىل معرفة دور املراجعة الداخلية فـي حتسـني كفـاءة وفاعليـة االستثمارات املالية يف الشركات 
يف سوق فلسطني لألوراق املالية، مع عرض سـريع ملفهوم املراجعة الداخلية وتطور امليثاق األخالقي وتطور املعايري 
املهنية للمراجعة الداخلية يف ضوء املهام واملسئوليات املتعلقة هبا، والتطرق ملفهوم االستثمارات املاليـة ودور املراجعـة 

وفاعلية هذه االستثمارات. حيث مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف إجراء الداخلية يف حتسني كفاءة 
الدراسة من خالل عمل استبانة  مت توزيعهـا علـى املراجعني الداخليني العاملني يف الشركات املدرجة يف سوق 

 فلسطني لألوراق املالية.

 حتسني كفاءة وفاعلية االستثمارات املالية، وأن وكانت أهم النتائج وجود دور فعال لوظيفـة املراجعة الداخلية يف
عمل املراجعـة الداخليـة يرتكز على عناصر أساسية على أساسها يتحدد درجة تأثريها يف االستثمارات املالية 
واملتمثلـة يف استقاللية وموضوعية املراجع الداخلي وجودة أداء عمل املراجع الداخلي، كذلك فإن تواجـد التنظيم 
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اري واملهين املتكامل والذي يشتمل على وجـود جملـس اإلدارة وإدارة املراجعـة الداخلية يساهم بشكل رئيسي اإلد
يف حتسني كفاءة وفاعلية هذه االستثمارات. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل علـى زيـادة االهتمام بوظيفة 

ت هبـا املعـايري الدولية للمراجعة الداخلية لدى كافة املراجعة الداخلية مع ضرورة تعميق املفاهيم واملبادئ اليت قض
 املراجعني الداخليني من خـالل عقـد الـدورات التدريبيـة التأهيلية الالزمة. 

(، بعنوان: "دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل 0222دراسة ) املدلل، .1.5.2
 واإلداري".

اخلية يف ضبط األداء املايل واإلداري يف الشركات املسامهة العامة هدفت الدراسة إىل توضيح أمهية املراجعة الد
 الفلسطينية. 

وكانت من أبرز نتائج الدراسة ان عملية التدقيق تساهم بشكل كبري يف تقييم ودعم إدارة املخاطر. عن طريق 
ذى يقوم بة قسم التدقيق الدور امللموس الذي تبذلة يف ضبط األداء املايل واإلداري، باإلضافة إىل الدور جيد  ال

لتقييم نظام الرقابة الداخلية ودعمه. حيث توصي الدراسة بضرورة توفري املوارد املالية البشرية الكافية لوظيفة املدقق 
باإلضافة إىل ضرورة عقد دورات تدريبية للمدققني و أخريا أوصت بضرورة استقاللية قسم التدقيق الداخلي عن 

 رة العليا.االدارة املالية واإلدا

 التعقيب على الدراسات السابقة .1.1

من خالل اطالعنا على نتائج الدراسات السابقة ومقارنتها باحلالية جند أن الدراسات السابقة تطرقت إىل جوانب 
متعددة للمراجعة الداخلية من أبرزها: مفهوم املراجعة الداخلية ومدى إمكانية تطبيقها يف الشركات والقطاع 

باملشروعات ودورها يف حتسني أداء املؤسسات، بينما اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات  اخلاص وعالقتها
السابقة من خالل البيئة اليت طبقت عليها الدراسة، حيث مت تطبيق الدراسة على شركات املسامهة السعودية، 

 ابقة طبقت يف بيئات أخرى خمتلفة.بينما الدراسات الس
 اإلطار العملي .1

اجلزء وصفاً ملنهج الدراسة، وجمتمعها وعينتها. كما يعطي وصفاً مفصاًل أَلداة الدراسة وصدقها وثباهتا،  يتناول هذا
وكذلك املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمها الباحث يف التوصل إىل النتائج وحتليلها. كما تناول وصفا دقيقا 

 .خلصائص العينة وعرضا لنتائج الدراسة امليدانية
 منهج الدراسة .1.1
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يف هذة الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على املشكلة موضوع البحث واهلدف من 
 الدراسة.
 مرجعية الدراسة .1.1

 يف هذة الدراسة مت استخدم مصدرين أساسني للمعلومات:

مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الكتــــــب واملراجــــــع والــــــدوريات واملقــــــاالت  المصــــــادر ال:انويــــــة: .0.0.1
 والتقارير، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت موضوع البحث.

مــــــن خــــــالل  طريقـــــة البحــــــث امليــــــداين )االســـــتبانة( كــــــأداة رئيســــــة المصـــــادر األوليــــــة:  .0.0.0
 للبحث، واليت صممت خصيصاً هلذا الغرض، ومت توزعيها على عينة الدراسة. 

 الدراسة تمعمج .1.1

ــــــــع العــــــــاملني يف البنــــــــوك )شــــــــركات املســــــــامهة( الســــــــعودية مبدينــــــــة الريــــــــاض بقســــــــم  جمتمــــــــع الدراســــــــة يشــــــــمل مجي
 املراجعه الداخلية.

 
 
 

 عينة الدراسة .1.1

مت إختيـــــار عينـــــة عشـــــوائية ممثلـــــة تتمـــــع الدراســـــة، حيـــــث مت توزيـــــع رابـــــط االســـــتبانة بشـــــكل عشـــــوائي علـــــى أفـــــراد 
( إســــــتبانة مــــــن العــــــاملني يف البنــــــوك )شــــــركات 31االســــــتبانات املســــــرتدة تتكــــــون مــــــن )جمتمــــــع الدراســــــة، وكانــــــت 

ـــــة علـــــى النحـــــو  ـــــة. ميكـــــن تلخـــــيص مواصـــــفات العين ـــــة الريـــــاض بقســـــم املراجعـــــه الداخلي املســـــامهة( الســـــعودية مبدين
 التايل:

ـــــــائج  مت حســـــــاب التكـــــــرارات والنســـــــب املئويـــــــة ألفـــــــراد عينـــــــة البحـــــــث وفقـــــــا ملتغـــــــري اجلـــــــنس كمـــــــا تبينـــــــهأوال:  النت
 ( التايل:1جبدول )

 (: توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير الجنس1جدول رقم )

 النسبة املئوية% التكرار 
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 64.5 20 ذكر

 35.5 11 انثى

Total 31 100.0 

 0211املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبيان ، 

من املكلفني هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم ( أن أغلب أفراد عينة البحث 1يالحظ من اجلدول )
 ٪(.05.5٪( يف حني بلغت نسبة االناث )14.5)

ــــــا:  ــــــراد عينــــــة البحــــــث وفقــــــا ملتغــــــري املؤهــــــل العلمــــــي كمــــــا تبينــــــه ثاني مت حســــــاب التكــــــرارات والنســــــب املئويــــــة ألف
 ( التايل:0النتائج جبدول )

 متغير المؤهل العلمي(: توزيع عينة الدراسة بناًء على 1جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار 

 0 0 دكتوراه

 12.9 4 ماجستري

 74.2 23 بكالوريوس

 12.9 4 اخرى

Total 31 100.0 

 0211املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبيان ، 

البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم ( أن أغلب أفراد عينة البحث هم من احلاصلني على 0يالحظ من اجلدول )
 ٪(.2٪( ونسبة احلاصلني على الدكتوراة )10.2٪( وبلغت نسبة احلاصلني على املاجستري و أخري )24.0)

( 0مت حساب التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة البحث وفقا ملتغري اخلربة كما تبينه النتائج جبدول )ثالثا: 
 التايل:
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 توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير الخبرة(: 1جدول رقم )

 النسبة المئوية% التكرار 

 35.5 11 سنوات 5سنة اىل اقل من 

 35.5 11 سنوات 12سنوات اىل اقل من  5

 16.1 5 سنة 15سنوات اىل اقل من  10

 12.9 4 سنة فأكثر 15

Total 31 100.0 

 0211االستبيان ، املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات 

سنوات و  5( أن خربة أغلب أفراد عينة البحث ترتاوح مابني الفئتني من سنة اىل اقل من 0يالحظ من اجلدول )
سنوات اىل  10٪( وبلغت نسبة اخلربة من05.5سنوات حيث بلغت نسبتهم ) 12سنوات اىل اقل من  5من 

 ٪(.10.2)سنة فأكثر  15٪( يف حني بلغت نسبة 11.1سنة ) 15اقل من 

  أداة الدراسة .1.1
ـــــــد  ـــــــق أهـــــــداف البحـــــــث مت تطـــــــوير االســـــــتبانة اعتمـــــــاداً علـــــــى مراجعـــــــة الدراســـــــات الســـــــابقة، وق مـــــــن أجـــــــل حتقي

 تكونت االستبانة من قسمني رئيسني مها: 

 خاص بالسمات الشخصية للعينة حمل الدراسة. القسم األول:

 ( فقرة كاآليت:10خاص مبحورى اإلستبانة مكونة من ) القسم ال:اني:

احملــــــــور األول: )توجــــــــد عالقــــــــة ذات داللــــــــة احصــــــــائية بــــــــني مفهــــــــوم املراجعــــــــة الداخليــــــــة وحتســــــــني االداء املــــــــايل( 
 ( فقرات.5ويتكون من )

ى جـــــودة احملـــــور الثـــــاين: )توجـــــد عالقـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني اإللتـــــزام بتطبيـــــق معـــــايري املراجعـــــة الداخليـــــة علـــــ
 ( فقرات. 2األداء املايل(، ويتكون من )

 صدق االستبانة .1.1.1

 



Route Educational & Social Science Journal 

 Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 711 

Volume 5(13), December 2018 

يُقصـــــد بصــــــدق االســــــتبانة أن تقـــــيس أســــــئلة االســــــتبانة مـــــا وضــــــعت لقياســــــه، ومت التأكـــــد مــــــن صــــــدق االســــــتبانة 
 بطريقتني:

 االتساق الداخلي .1.1.1.1

فقـــــــرات وقــــــد مت حســــــاب االتســــــاق لالســــــتبانة مـــــــن خــــــالل حســــــاب معــــــامالت االرتبــــــاط بـــــــني كــــــل فقــــــرة مــــــن 
 حماور االستبانة والدرجة الكلية للمحور نفسه.

معامـــــل االرتبـــــاق بـــــين تـــــل فقـــــرة مـــــن فقـــــرات المحـــــور األول والدرجـــــة الكليـــــة للمحـــــور،  .1.1.1.1.1
، وبــــبلت يعتبـــــر 1...والــــبي يبــــين أ  معـــــاممت االرتبــــاق المبينــــة دالـــــة عنــــد مســــتو  معنويـــــة 

 المحور صادق لما وضع لقياسه.

 ن تل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور األول(: معامل االرتباق بي1جدول )

 مستو  الداللة معامل االرتباق الفقرة

 0.01دالة عند  **850. .توجد رؤية واضحة إلدارة الشركة مبفهوم املراجعة الداخلية

 0.01دالة عند  **704. .توجد عالقة بني معايري املراجعة الداخلية وأساليب االداء املايل

 .هتتم االدارة العليا بدور املراجعة الداخلية يف الشركة

 )تدعم وتشجع قسم املراجعة الداخلية لكي يقوم بواجباتة(
 0.01دالة عند  **876.

يقوم املراجع الداخلي بتطبيق معايري االداء املهين اليت تساعده يف حتسني االداء 
 0.01دالة عند  **714. .املايل

 0.01دالة عند  **816. .املراجعة الداخلية تساعد يف حتقيق االهداف املرجوة للشركةتطبيق مفهوم 

  2.21** وجود داللة عند مستوى 

 0211املصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات االستبيان ، 

على درجة ( مما يدل 2.21( أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )4يالحظ من اجلدول )
 عالية من االتساق الداخلي لألداة اخلاصة باملكلفني.
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ــــة للمحــــور،  .1.1.1.1.1 ــــاني والدرجــــة الكلي ــــاق بــــين تــــل فقــــرة مــــن فقــــرات المحــــور ال: معامــــل االرتب
ـــــــد مســـــــتو   ـــــــة عن ـــــــة دال ـــــــاق المبين ـــــــين أ  معـــــــاممت االرتب ـــــــبي يب ـــــــر  1...وال ـــــــبلت يعتب ، وب

 المحور صادق لما وضع لقياسه.

 االرتباق بين تل فقرة من فقرات المحور ال:اني والدرجة الكلية للمحور ال:اني(: معامل 1جدول)

 الفقرة
معامل 
 االرتباق

 مستو  الداللة

 0.01دالة عند  **830. .تلتزم إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة بتطبيق معايري املراجعة الداخلية

والىت تسمح له باجناز االعمال  توفر االستقاللية  واملوضوعية لدى املراجع الداخلي
 0.01دالة عند  **819. .واملسئوليات اخلاصة به بكل حرية

 0.01دالة عند  **749. . تعترب التقارير املعدة من قبل املراجع الداخلي ذات أمهية يف حتسني االداء املايل

 0.01دالة عند  **918. فيه. يتم تقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وحتديد فرص التحسني املتاحة

 0.01دالة عند  **836. .يتم تزويد املراجع الداخلي بأساليب األداء املايل اخلاص بالشركة

يتم حتديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حتديداً رمسيا ضمن ميثاق 
 0.01دالة عند  **908. التدقيق الداخلي من اجل حتقيق أهداف املهمة.

 0.01دالة عند  **846. .توافر املعرفة العلمية واملهنية لدى املراجع الداخلي يعزز يف حتسني االداء املايل

 2.21** وجود داللة عند مستوى   

 0211املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اإلستبيان ، 

( مما يدل على درجة 2.21مستوى داللة )( أن مجيع معامالت االرتباط كانت دالة عند 5يالحظ من اجلدول )
 عالية من االتساق الداخلي لألداة اخلاصة باملكلفني.

 الصدق البنائي .1.1.1.1
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يعتـــــــرب الصـــــــدق البنـــــــائي أحـــــــد مقـــــــاييس صـــــــدق األداة الـــــــذي يقـــــــيس مـــــــدى حتقـــــــق األهـــــــداف الـــــــيت تريـــــــد األداة 
 الكلية لفقرات االستبانة.الوصول إليها، ويبني مدى ارتباط كل حمور من حماور البحث بالدرجة 

 

 

 

 (: معامل ارتباق بيرسو  لكل محور مع الدرجة الكلية لمستبانة1جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبانة

 0.01دالة عند  **849. )توجد عالقة ذات داللة احصائية بني مفهوم املراجعة الداخلية وحتسني االداء املايل(

)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإللتزام بتطبيق معايري املراجعة الداخلية على  
 0.01دالة عند  **891. جودة األداء املايل(

 2.21** وجود داللة عند مستوى     

 0211املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اإلستبيان ، 

االرتبــــــاط عنــــــد احملــــــاور دالــــــة إحصــــــائياً؛ حيــــــث أن مجيــــــع احملــــــاور يتضــــــح مــــــن اجلــــــدول الســــــابق أن قيمــــــة معامــــــل 
تـــــــرتبط ببعضـــــــها الـــــــبعض وبالدرجـــــــة الكليـــــــة لالســـــــتبانة، حيـــــــث أن هـــــــذا االرتبـــــــاط ذو داللـــــــة إحصـــــــائية، وهـــــــذا 

 يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.
 ثبات االستبانة .1.1.1

،  2د العينـــــة االســـــتطالعية، وذلـــــك باســـــتخدام طريقـــــة معامـــــل ألفـــــا كرونبـــــا مت تقـــــدير ثبـــــات االســـــتبانة علـــــى أفـــــرا
 وكانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:

 (: معامل الفا ترونباخ لقياس ثبات االستبانة7جدول )

 معامل الفا محاور االستبانة

                                                 
 هومعامل مقياس أو مؤشر لثبات اإلختبار )بطارية اإلختبار ، اإلستبانة ، اإلستبيان (. Cronbach's alphaكرونبا  ألفا   2
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 831. املايل()توجد عالقة ذات داللة احصائية بني مفهوم املراجعة الداخلية وحتسني االداء 

)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اإللتزام بتطبيق معايري املراجعة الداخلية على جودة األداء  
 871. املايل(

 0.850 جميع محاور االستبانة

 الثبات= اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونبا         

 0211اإلستبيان ، املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات 

يتضح من اجلدول السابق إن قيم معامالت الثبات لألداة اخلاصة كانت مرتفعة لكل حمور من حماور االستبانة،  
كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات االستبانة ايضا مرتفعة، وهذا يعين أن معامل الثبات مرتفع وبالتايل 

 ن االستبانة يف صورهتا النهائيةتكو 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة .1.1

 Statistical Package forمت تفريــــل وحتليــــل االســــتبانة مــــن خــــالل برنــــامج التحليــــل اإلحصــــائي )
the Social Sciences.) 

 وقد مت استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

إجيــــــاد اســــــتجابات عينــــــة البحــــــث علــــــى املتوســــــطات احلســــــابية واالررافــــــات املعياريــــــة واألوزان النســــــبية هبــــــدف  -
 فقرات االستبانة ودرجتها الكلية.

: اســــــتخدم للكشــــــف Pearson Correlation Coefficient 3معامــــــل االرتبــــــاط بريســــــون -
 عن صدق االتساق الداخلي لألداة .

 ( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach’s Alphaكرونبا  الفا )مل  معا -

 . Splet half methodحلساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية  4سبريمان براون ملمعا -

 مث يتم حتديد اإلجتاه ملقياس ليكارت اخلماسي كما يف اجلدول التايل: 

                                                 
ستخدمة يف املواد العلمية، وبشكل خاص يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وعند تطبيق 3

ُ
قانونه جيب أن يكون كال  يعترب معامل بريسون من أهم وأكثر املعامالت امل

 ومبعىن آخر جيب أن يكون كال املتغريين مقياساً نسبياً أو فرتة. املتغريين بيانات كمية، 
 منها مرتبطاً بتغري االخرى,يقيس اإلرتباط مدى العالقة بني الظواهر املختلفة )ظاهرتني أو أكثر أو متغريين أو أكثر ( ملعرفة ما إذا كان تغري احدمها أو جمموعة   4

 



Route Educational & Social Science Journal 

 Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 717 

Volume 5(13), December 2018 

 

 (: سلم المقياس المستخدم في البحث8جدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة المستو 

 الوسط الحسابي
 أقل من

1.97 
إىل  1-80

% إىل 3.40 3.39إىل  2.60 2.59
4.19 

 أكثر من

4.20 

% إىل 36 %35.8أقل من  الوز  النسبي
51.9% 

% إىل 52
67.9% 

% إىل 68
83.9% 

 %84أكثر من 

 0211املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اإلستبيان ، 

 تحليل نتائج الدراسة .1.7

 لفرضياهتا على النحو التايل:لقد مت حتليل نتائج الدراسة وفقا 

اختبـــــــار الفرضـــــــية األولـــــــى: توجـــــــد عمقـــــــة ذات داللـــــــة احصـــــــائية بـــــــين مفهـــــــوم  .1.7.1
 .المراجعة الداخلية وتحسين االداء المالي

(: تحليل فقرات المحور األول )توجد عمقة ذات داللة احصائية بين مفهوم المراجعة 9جدول رقم )
 الداخلية وتحسين االداء المالي(

 الوز  النسبي االنحراف المعياري المتوسط الفقرة م

 78.06 8309. 3.903 .توجد رؤية واضحة إلدارة الشركة مبفهوم املراجعة الداخلية 1

 82.58 6704. 4.129 .توجد عالقة بني معايري املراجعة الداخلية وأساليب االداء املايل 2

3 
 .الشركةهتتم االدارة العليا بدور املراجعة الداخلية يف 

 )تدعم وتشجع قسم املراجعة الداخلية لكي يقوم بواجباتة(
4.387 .7606 87.74 
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4 
يقوم املراجع الداخلي بتطبيق معايري االداء املهين اليت تساعده 

 82.58 5623. 4.129 .يف حتسني االداء املايل

تطبيق مفهوم املراجعة الداخلية تساعد يف حتقيق االهداف  5
 85.16 6816. 4.258 .املرجوة للشركة

 83.226 55238. 4.1613 المحور األول

 0211املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات اإلستبيان ، 

أشارت النتائج أنه توجد عالقة ذات داللة احصائية بني مفهوم املراجعة الداخلية وحتسني االداء املايل حبسب 
( واليت نصها " 3%( وهو مبستوى املوافقة ، بينما حصلت الفقرة ) 10.001الوزن الكلي لالستبانة الذي بلل )

." على الرتتيب األول حسب الوزن النسيب، وكانت نسبتها  .هتتم االدارة العليا بدور املراجعة الداخلية يف الشرك
م املراجعة ( واليت نصها " توجد رؤية واضحة إلدارة الشركة مبفهو 1%(، فيما حصلت الفقرة رقم ) 12.4املئوية )
 %(.  21.21" على الرتتيب األخري حسب الوزن النسيب، وكانت نسبتها املئوية ) .الداخلية

ختبار الفرضية ال:انية: توجد عمقة ذات داللة إحصائية بين اإللتزام بتطبيق معايير إ .1.7.1
 المراجعة الداخلية على جودة األداء المالي.

(: تحليل فقرات المحور ال:اني ) توجد عمقة ذات داللة إحصائية بين اإللتزام بتطبيق .1جدول رقم )
 معايير المراجعة الداخلية على جودة األداء المالي( 

 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري

 الوز  النسبي

 79.36 5467. 3.968 .الداخليةتلتزم إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة بتطبيق معايري املراجعة  1

والىت تسمح له باجناز  توفر االستقاللية  واملوضوعية لدى املراجع الداخلي 2
 85.8 6925. 4.290 .االعمال واملسئوليات اخلاصة به بكل حرية

تعترب التقارير املعدة من قبل املراجع الداخلي ذات أمهية يف حتسني االداء  
 82.58 5623. 4.129 . املايل
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 المتوسط الفقرة م
االنحراف 
 المعياري

 الوز  النسبي

يتم تقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وحتديد فرص التحسني  4
 74.84 7288. 3.742 املتاحة فيه.

 77.42 9914. 3.871 .يتم تزويد املراجع الداخلي بأساليب األداء املايل اخلاص بالشركة 5

يتم حتديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي حتديداً رمسيا  1
 ضمن ميثاق التدقيق الداخلي من اجل حتقيق أهداف املهمة.

4.194 .7033 83.88 

توافر املعرفة العلمية واملهنية لدى املراجع الداخلي يعزز يف حتسني االداء  2
 89.68 5699. 4.484 .املايل

 81.936 50492. 4.0968 المحور ال:اني

 0211اإلستبيان ، املصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على بيانات 

أشــــــــارت النتــــــــائج إىل أنــــــــه يوجــــــــد أثــــــــر ذو داللــــــــة احصــــــــائية لاللتــــــــزام مبعــــــــايري املراجعــــــــة حبســــــــب الــــــــوزن الكلــــــــي 
( والـــــــيت نصـــــــها " 2%( وهـــــــو مبســـــــتوى موافـــــــق، بينمـــــــا حصـــــــلت الفقـــــــرة ) 11.201لالســـــــتبانة والـــــــذي بلـــــــل )

" علـــــــى الرتتيـــــــب األول .االداء املـــــــايل تـــــــوافر املعرفـــــــة العلميـــــــة واملهنيـــــــة لـــــــدى املراجـــــــع الـــــــداخلي يعـــــــزز يف حتســـــــني
ـــــة ) ـــــوزن النســـــيب، وكانـــــت نســـــبتها املئوي ـــــيت نصـــــها" 1%(، فيمـــــا حصـــــلت الفقـــــرة رقـــــم ) 12.11حســـــب ال ( وال

ــــــة ــــــق معــــــايري املراجعــــــة الداخلي ــــــة يف الشــــــركة بتطبي ــــــزم إدارة املراجعــــــة الداخلي ــــــب األخــــــري حســــــب .تلت " علــــــى الرتتي
 %ٍ(. 22.01الوزن النسيب، وكانت نسبتها املئوية )

 
 النتـائـج .1

 من خالل حتليل البيانات مت التوصل إىل النتائج التالية: 

وجـــــــود عالقـــــــة ذات داللـــــــة إحصـــــــائية بـــــــني مفهـــــــوم املراجعـــــــة الداخليـــــــة وحتســـــــني االداء املـــــــايل بالقطـــــــاع  .1
 املصريف السعودي وأن هذا الدور حيتاج إىل تعزيز وتنمية.
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 اإللتزام بتطبيق معايري املراجعة الداخلية على جودة األداء املايلوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  .0
وهذا يؤثر باإلجياب على ضبط وحتسني األداء هلذه الوحدات، ولكن تفتقر لعملية توثيق هذه املعايري عرب 

 نظام مكتوب وخطط موثقة ومعتمدة للتدقيق الداخلي فيها.

ـــــا بـــــدور .0 ـــــائج إىل إهتمـــــام اإلدارة العلي ـــــؤثر إجيابـــــاً علـــــى  أشـــــارت النت املراجعـــــة الداخليـــــة يف الشـــــركة وهـــــذا ي
 ضبط األداء اإلداري واملايل بالقطاع املصريف السعودي.

 توافر املعرفة العلمية واملهنية لدى املراجع الداخلي يعزز يف حتسني االداء املايل. .4
 

 التـوصيـات .1

 بناء على النتائج السابقة نوصي بالتايل:

 ة واضحة إلدارة الشركة مبفهوم املراجعة الداخلية.العمل على اجياد رؤي .1

 الزام إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة بتطبيق معايري املراجعة الداخلية. .0

 العمل على تطوير املعرفة العلمية واملهنية لدى املراجع الداخلي. .0

 ة اليت تساهم يف ذلك.االهتمام بتطوير األداء املايل للشركة واتباع كافة األساليب احلديث .4

 توظيف ذوي اخلربة يف جمال املراجعة الداخلية حيت ال يتسبب مبشاكل مالية للشركة. .5

 .        ضرورة تقييم كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق الداخلي وحتديد فرص التحسني املتاحة.1

دورات الـــــــــيت االهتمـــــــــام بتـــــــــدريب املـــــــــراجعني الـــــــــداخليني للشـــــــــركة مـــــــــن خـــــــــالل احلـــــــــاقهم بأحـــــــــدث الـــــــــ .2
 تفيدهم بعملهم حىت يتمكنوا من اجراء أعماهلم بشكل جيد.
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 .0، العدد 0. جملداألعمالاتلة األردنية يف إدارة املتعارف عليها يف البنوك التجارية اليمنية. 
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  ، السودان.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. رسالة ماجستري، القطاع اخلاص
املتعارف عليها يف البنوك مدى إلتزام البنوك األردنية مبعايري التدقيق الداخلي (. 0222شقور، فريد. ) –

 . رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، األردن.التجارية االدرنية
الرقابة الداخلية ودورها يف احلد من خماطر املراجعة يف القطاع (. 0212صاحل، خالد حممد أمحد حممد. ) –
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 . رسالة ماجستري غري منشورة يف النقود واملالية، جامعة اجلزائر، اجلزائر.ية األردنيةالتجار 
دراسة حالة بنك  –. اثر نظام الرقابة الداخلية على اداء املؤسسات املصرفية (0210نفسية، عفان. ) –
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