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تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جودة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية السودانية من وجهة نظر الملخص: 

جمع بيانات والعوامل المؤثرة في تلك الجودة. تم  الداخلية،اجعين الداخليين فيما يتعلق بجودة ومقومات المراجعة المر

في البنوك التجارية السودانية.  ستبانة مكونة من ستة محاور وزعت على المراجعين الداخلييناهذه الدراسة من خالل 

, وامتيازاتر من ضمن أكثر القطاعات التي تعطي أعلى رواتب وحوافز أن البنوك التجارية السودانية تعتب من لرغموبا

 عدداً الدراسة أوضحت أن هناك هذه متوقع أن تجذب أفضل الكفاءات المتميزة علمياً ومهنياً, إال أن نتائج ال كان من

من أهمها: عدم الحصول  والتي جودة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية السودانية فيسلباً  المؤثرة من العوامل

على أي مؤهالت مهنية لشريحة كبيرة من المراجعين الداخليين, عدم الحصول على التدريب الكافي, تدخل اإلدارة 

في وضع خطة المراجعة, تبعية قسم المراجعة الداخلية للمدير العام بدالً من رئيس مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة. 

: أن اإلدارة مثالً  راسة وجود عدد من العوامل التي تدعم جودة المراجعة الداخلية منهافي المقابل أوضحت نتائج الد

أن توصيات المراجعة الداخلية يتم تنفيذها  الداخليين،العليا تدعم قسم المراجعة الداخلية بالعدد الكافي من المراجعين 

 لجان للمراجعة. لديهاأن معظم البنوك  غالباً،دائماً أو 
 

 .الحوكمة ،التجاريةالبنوك  الداخليين،المراجعين  الداخلية،المراجعة  المفتاحية:الكلمات 

 

Quality of Internal Auditing in Commercial Banks in the Sudan and its 

Influencing Factors from the Perspective of Internal Auditors: An 

Analytical Study 

 
Hussein Mohamed Elnafabi 

 

Abstract: This study aims to identify the quality of internal auditing in Sudanese 

commercial banks from the perspective of Internal Auditors regarding the quality, internal 

review, and the factors affecting the quality. The study data was collected through a 

questionnaire distributed to internal auditors in Sudanese commercial banks. Since the 

Sudanese commercial banks are among the most sectors that give higher salaries, 

incentives, and privileges, it is expected to attract top talent excellence scientifically and 

professionally, however the result of the study indicates that there are a number of factors 

adversely affect the quality of internal auditing in commercial banks of Sudan, which 

include: failure to obtain any professional qualification for a large slice of the internal 

auditors, the lack of access to adequate training, interference of the administration in 

developing the audit plan, the internal audit department dependency general manager 

instead of the chairman of the board of directors or audit committee. On the other hand, 

this study suggests that there are a number of factors which support of internal audit 

quality. These include that the top administration supports internal audit department with 

sufficient internal auditors, the internal audit recommendations are always or often 

implemented, and that most banks maintain audit committees. 
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 المقدمة

الخارجية خاصة بعد وبجودة خدمات كل من المراجعة الداخلية األخيرة  اآلونةفي االهتمام  ازدادلقد 

إفالس  وترتب على ذلكالشركات األمريكية والعالمية  أكبر بعض الفضائح المالية التي تعرضت لها

عمالق الطاقة األمريكية  -( Enronمن أمثلة تلك الشررركات كررركة إنرون )تلك الشررركات. لنهيار او

موظف  21000بر كررررررركة في الواليات المتحدة ويعمل بها أكثر من والتي كانت تعتبر سررررررابع أك -

انية ومن ثم تضخيم قيامها بإخفاء مديونياتها في صورة قيود خارج الميز اكتشافبعد  انهارتوالتي 

 107 أصولهاأمريكية والتي تبلغ  اتصاالتكركة وورلد كوم ثاني أكبر كركة كذلك  .أرقام الربحية

مليار  7قيامها بتحويل المصررررروفات العادية بقيمة  اكتشررررافبعد  انهارتلتي مليار دوالر أمريكي وا

هذه الشرررركات العمالقة فقد  النهيارومن ثم زيادة الربحية. ونتيجة  رأسرررماليةدوالر إلى مصرررروفات 

( Arthur Andersonكرررركة المراجعة والمحاسررربة القانونية العالمية أنرثر أندرسرررونأ ) انهارت

من أكبر خمس كررررركات عالمية في مجال المحاسرررربة والمراجعة حيا أنها كانت  والتي كانت واحدة

الشرررركة التي قامت بتدقيق ومراجعة الحسرررابات والقوائم المالية لشرررركتي إنرون وورلد كوم إضرررافة 

 قيامها بإعدام السجالت التي تثبت عالقتها مع كركة إنرون. اكتشافإلى 

نتيجة الخلل في أحكام الرقابة الداخلية  انهارتالبنوك التي  وفي مجال البنوك هناك العديد من أمثلة

من أمثلررة تلررك البنوك بنررك بررارنج ة الررداخليررة والمراجعررة الخررارجيررة. وضررررررعف إجراءات المراجعرر

(Barings الشررهير وهو بنك إنجليزي يبلغ عمره وقت )م أكثر من قرن من  1995في عام  االنهيار

مليار دوالر نتيجة  3حيا قام فرع البنك بسررررررن افورة بتحقيق خسررررررائر كبيرة تقدر بحوالي  الزمان,

المتاجرة بالعقود المسررررتقبلية وعدم قدرة البنك على الوفاء بقيمة ال طاء النقدي الالزم لحجم معامالت  

وقد كان وقد عجز بنك إنجلترا المركزي من إنقاذه عندما علم أن قيمة الخسرررررائر تتجاوز رأسرررررمال . 

لضرررعف أنظمة الرقابة الداخلية في البنك, وعدم الفصرررل بين الواجبات المتعارضرررة, وعدم قيام إدارة 

 نهيار البنكاالمراجعة الداخلية بالمتابعة الالزمة دور أسررراسررري في وجود هذه المشررركلة التي أدت إلى 

 .بعدئذ

 االتصرررررراالتم قام المراجع الداخلي في كررررررركة موبايلي إحدت كررررررركات  2014وحديثاً خالل عام 

الشرررركة بإيرادات  اعترافتحريف في القوائم المالية للشرررركة والذي يتمثل في  باكتشرررافالسرررعودية 

بإيرادات عقود طويلة األجل تمتد ألكثر من سررررنة  االعترافتخص فترات مالية مسررررتقبلية, حيا تم 

 لية في نفس السنة التي تم فيها توقيع العقد مما أدت إلى تضخيم أرقام الربح في القوائم المالية. ما

( أن نظم الرقابة الداخلية الفعالة تعد ضررررورية Jack, 1995; Fox, 2014ويرت بعض الباحثين )

قدم العلمي قد كان للتل لنجاح الشررررركات, كما أن عدم وجودها أو ضررررعفها يعد ضررررماناً أكيداً للفشررررل.

والتقني في مختلف جوانب الحياة وفي قطاع البنوك خاصرررة, والتطور الكبير في اسرررتخدام الوسرررائل 

اإللكترونية في تحويل األموال, األثر الكبير في زيادة الخدمات المصرررفية وزيادة عملياتها وتعقيدها 

من ك لحماية أصرررررولها وممتلكاتها بنظام الرقابة الداخلية في البنو االهتماماألمر الذي أدت إلى زيادة 

 ومنع أو تقليل المخاطر التش يلية ودعم إدارة المخاطر. السرقة والتالعب, 

 

 مشكلة الدراسة

بدأت البنوك التجارية العمل في السرررررودان منذ بداية القرن العشررررررين حيا كان أول بنك تجاري هو 

قسرررم إلى ثال  تنتجارية في السرررودان البنوك الم.  1903البنك األهلي المصرررري الذي أنشرررا في عام 

بالكامل للقطاع  ةمملوكوبنوك الدولة,  اتشررررررارك فيهبنوك بالكامل للدولة,  ةمملوكبنوك مجموعات: 

م فإن ديوان المراجعة القومي  2007وفقاً لقانون ديوان المراجعة القومي في السودان لسنة الخاص. 

يقوم بمراجعة كل البنوك التجارية والشرررررركات والمؤسرررررسرررررات المملوكة بالكامل للدولة أو تلك التي 

حدات الحكومة المركزية ووحدات % فاكثر, باإلضررافة إلى مراجعة و20تشررارك فيها الدولة بنسرربة 

كثير من الشركات الحكومية أو تلك تعاني  ,وفقاً لتقارير ديوان المراجعة القومي حكومات الوالئية.ال

ختالسررات والفسرراد من اال -ومن ضررمنها البنوك التجارية  - % فاكثر20التي تمتلك فيها الدولة نسرربة 
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إضررافة إلى ذلك  (.2013و  2012ني لألعوام المالية تقارير ديوان المراجعة القومي السررودا) المالي

( 2008عدد من الباحثين )البشاري  وما توصل إلي  ,(CPI, 2014ووفقاً لمنظمة الشفافية العالمية )

ضررررعف في الرقابة والشررررفافية وسرررروء اسررررتخدام من ( فإن السررررودان يعاني El-Nafabi, 2010و )

 الموارد المتاحة. 

في قطررراع البنوك للعرررام المرررالي  تاالختالسرررررررررابرررالنظر إلى تقرير ديوان المراجعرررة القومي عن 

في المال العام, وفي العام المالي  االختالسررررررات% من جملة 80م نجدها تمثل نسرررررربة 1999/2000

% في العام 76%, بينما نجدها وصررررررلت نسرررررربة 67 االختالسررررررراتم بل ت نسرررررربة 2001/2002

ات والبنوك في الشررررررك االختالسررررراتم فقد كانت 2005/2006م. أما في العام المالي 2003/2004

 االختالسات% من جملة 74% فاكثر تمثل نسبة 20المملوكة للدولة أو تلك التي تشارك فيها بنسبة 

ضرررررب بجذوره في قد والفسرررراد المالي  االختالسرررراتد أن بناًء على هذه البيانات نج في المال العام.

% من جملة 75كما أن نسررررربت  أحياناً تفوق  م وربما قبلها,2000 قطاع البنوك والشرررررركات منذ عام

 في المال العام. االختالسات

ية  مال قارير األعوام ال قارير ديوان المراجعة القومي )مثالً ت عدد من ت (, 2013و 2012بحسرررررررب 

(, )البشرراري El-Nafabi, 2010إضررافة إلى عدد من الدراسررات حول الفسرراد المالي في السررودان )

2008( ,)Gwillia and El-Nafabi, 2002 ,)Brierley et al, 2001) أن من أهم األسررباب )

هو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية,  االختالساتنسبة  ازديادالتي سهلت الفساد المالي وساعدت على 

المراجعة الداخلية في تلك البنوك والشركات, إضافة إلى الحرية اإلدارية الواسعة  انعداموضعف أو 

لبنوك والشركات وغياب المحاسبة والمساءلة. في ندوة عن المصارف السودانية التي تتمتع بها تلك ا

عبد الرحيم  االقتصررراديم أكرررار وزير المالية السررروداني األسررربق والخبير  2015أبريل  29بتاريخ 

فافية في البنوك السررررررودانية وقال أإذا أفلس أي بنك فإن المسررررررراهمين  حمدي إلى عدم توفر الشرررررر

 يعلمأ, وكذلك أضاف بان ثلثي البنوك السودانية تعاني من نقص في السيولة.والمودعين نخر من 

الوطني بمررا تقرردمرر  من قرو   االقتصرررررررادعلى  اً كبير اً لبنوك التجرراريررة ترراثيرلومن المعروف أن 

المختلفة, إضافة إلى مخاطر التش يل العالية في قطاع  االستثماريةومشاركة في تمويل المشروعات 

 مع الشركات األخرت, جاء اختيارها لتكون موضوع هذه الدراسة. البنوك مقارنة 

سرررررراعد البنوك في تحقيق أهدافها تولما كان وجود مراجعة داخلية فعالة وذات جودة عالية يمكن أن 

وتقييم إدارة المخاطر وتحسرررررين فعالية عمليات الحوكمة والشرررررفافية وتقييم وتحسرررررين فاعلية الرقابة 

والفسررراد المالي, ومنع أو تقليل المخاطر التشررر يلية ودعم إدارة  االختالسررراتنع الداخلية, وتقليل أو م

هذه الدراسرررررررة لتقييم مدت جودة المراجعة الداخلية في البنوك ب المناسرررررررب القيامالمخاطر كان من 

 التجارية في السودان والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر المراجعين الداخليين.

 

 أهداف الدراسة

 هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:تهدف 

بيان أهمية وجود أقسررررررام مراجعة داخلية قوية وفعالة وذات جودة عالية تسرررررراعد في تقييم إدارة  .1

والفساد المالي واإلداري  االختالساتالمخاطر وتحسين فعالية الحكومة والشفافية وتقليل أو منع 

المحافظة على أصرول وموارد هذه البنوك األمر في البنوك التجارية في السرودان مما يؤدي إلى 

في مشررررروعات التنمية  االسررررتثمارالسرررروداني وزيادة  االقتصررررادالذي يمكن أن يسررررهم في تنمية 

 المختلفة.

مسرراعدة البنوك التجارية في السررودان على التعرف على أوج  الضررعف والقصررور في المراجعة  .2

 جات التي يمكن أن تساعد في تالفي ذلك القصور.الداخلية وأسبابها وتقديم بعض الحلول والمعال
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المقترحررات التي يمكن أن تؤدي إلى زيررادة كفرراءة وفعرراليررة المراجعررة الررداخليررة في  طرح بعض .3

ط بها من خالل تاثيرها الحقيقي في تحسرررررين اتقوم بدورها المن البنوك التجارية السرررررودانية حتى

 وزيادة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

 

 الدراسة أهمية 

 :إلىأهمية هذه الدراسة  ترجع

بالنسرررررربة للشررررررركات والبنوك للمحافظة على  أمراً مهماً  المراجعة الداخلية والتدقيق عموماً  نأ .1

مواردها المتاحة واطمئنان إداراتها على حسررن سررير العمل والحصررول على بيانات دورية دقيقة 

 معرفة ,رسررررم السررررياسررررات المسررررتقبلية ,اتخاذ القرارات المناسرررربة :لمختلف األنشررررطة من أجل

 واقتراح البدائل والحلول المناسبة لمعالجتها. ,االنحرافات

الشررركات األمريكية والبنوك العالمية زادت الحاجة  كبرأ العديد منإثر الفضررائح المالية وانهيار  .2

لوجود مراجعة داخلية فعالة تركز جهودها نحو المجاالت األكثر خطورة وذات األهمية الكبرت 

 للشركات والبنوك.

هدافهرا وتقييم إدارة  .3 عد البنوك في تحقيق أ لة يمكن أن يسرررررررا ية وفعرا وجود مراجعرة داخليرة قو

يات الحوكمة وتقييم وتحسررين فاعلية الرقابة الداخلية وتقليل أو منع المخاطر وتحسررين فعالية عمل

 والفساد المالي واإلداري. االختالسات

وجود مراجعين داخليين على قررردر كبير من التعليم والتررردريرررب والمهرررارة يؤثر تررراثيراً كبيراً  .4

 ومباكراً على مستوت جودة عمل البنوك واالرتقاء بادائها. 

 

 أسئلة الدراسة

 ى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة االتية:تسع

في البنوك التجارية السررررررودانية على القدر الكافي من التعليم  الداخليون ونهل حصررررررل المراجع .1

 والتدريب المهني الذي يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية.

قيام بمهامها على الوج  للمراجعة الداخلية حتى تسررررررتطيع الفي البنك  العليا ما مدت دعم اإلدارة .2

 .األكمل

 .ما دور لجنة المراجعة في دعم المراجعة الداخلية والمساعدة في تسهيل أعمالها واستقاللها .3

 .إلى أي مدت تشعر أقسام المراجعة الداخلية في البنوك السودانية بانها مستقلة في أداء أعمالها .4

العمل المهنية للمراجعة الداخلية في أقسرررام المراجعة الداخلية في  إلى أي مدت يتم تطبيق معايير .5

 البنوك التجارية في السودان. 

 

 

 فروض الدراسة

اإلدارة العليا بالبنك تدعم قسررررررم المراجعة الداخلية من حيا الموارد البشرررررررية، الموارد المالية  .1

 والتمويل.

 للقيام باعمال  وواجبات .اإلدارة العليا بالبنك تدعم قسم المراجعة الداخلية  .2

قسررم المراجعة الداخلية مسررتقل في أداء عمل  وواجبات  ويتبع مباكرررة لرئيس مجلس اإلدارة في  .3

 البنك.

كافي من اإلدارة ولجنة  .4 لدعم ال جد ا ماً وت ها دائ يذ ية يتم تنف لداخل يات قسررررررم المراجعة ا توصرررررر

 المراجعة.

 لداخلية في البنك وتساعد في تسهيل أعمال .لجنة المراجعة تدعم دور واستقالل قسم المراجعة ا .5

قسررررررم المراجعة الداخلية ل  معايير مكتوبة تبين أهداف  وسررررررلطات  ومسررررررؤوليات ، وتلك المعايير  .6

 تتماكى مع معايير العمل المهنية للمراجعة الداخلية.
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 مجتمع الدراسة وأساليب التحليل اإلحصائي

ن العاملين في مجال البنوك التجارية في السرررررودان. تم تتكون عينة الدراسرررررة من المراجعين الداخليي

جمع بيانات الدراسررة من خالل اسررتبانة مكونة من سررتة أجزاء. األول: معلومات كررخصررية عن معب  

عوامل(, الثالا: استقالل  4عوامل(, الثاني: دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية ) 8) االستبانة

امالن(, الرابع: تنفيذ توصرررررريات المراجعة الداخلية )عامالن(, الخامس: قسررررررم المراجعة الداخلية )ع

والتاكد  االستبانةلجنة المراجعة )عامالن(, السادس معايير المراجعة الداخلية )عامالن(. بعد تصميم 

مراجعاً داخلياً حيا كررررررملت العينة جميع البنوك التجارية في  70من سررررررالمتها تم توزيعها على 

%( وهي 94 وداستبانة مكتملة البيانات )بل ت نسبة الرد 66المستلمة  االستباناتعدد  السودان. بلغ

تعتبر مالئمة وكافية لتحليل البيانات في مثل هذا النوع من الدراسات وبما يتفق مع الدراسات السابقة 

ا (. لضرررمان إرجاع أكبر نسررربة ممكنة من االسرررتبيانات تم توزيع االسرررتبيانات وجمعه2002)صرررالح 

بشررركل كرررخصررري. للحصرررول على بعض البيانات والمعلومات التي ال يوفرها االسرررتبيان فقد تم عمل 

 بنك.  20مقابالت كخصية مع عدد من رؤساء أقسام المراجعة الداخلية في 

 ختبارات اإلحصررائية عليهاالتالية إلجراء اال اسررتخدام األسرراليب اإلحصررائية تمسررتبانات بعد جمع اال

 :SPSS من خالل برنامج

(: وذلك لوصررررف عينة Descriptive Statistics Measures. مقاييس اإلحصرررراء الوصررررفي )1

 الدراسة اعتماداً على التكرارات والنسب المئوية.

 . اختبار مربع كاي الالمعلمي.2

 .لالستقاللية. اختبار مربع كاي 3

 

 أهمية المراجعة الداخلية وجودتها حولالدراسات السابقة 

من المواضيع التي تم بحثها وتناولها في المنشاة موضوع أهمية المراجعة الداخلية وجودتها ودورها 

( في مقال بعنوان Jeromeم أكرررررار ) 1953منذ بداية الخمسرررررينيات من القرن الماضررررري. ففي عام 

عدة أالمراجعة الداخلية كاداة لمسررررررراعدة اإلدارةأ إلى وظيفة المراجعة الداخلية ودورها في مسرررررررا

اإلدارة في الشرركات الصرناعية في الواليات المتحدة من خالل جعل التعرف على مشراكل المحاسربة 

والعمليات المتكررة أكثر سررهولة, وكذلك تقييم السررياسررات فيما يتعلق بنجاح تحقيق أهداف الشررركة. 

سطى وتحديد كذلك تناول المقال مواضيع مثل دور المراجعة الداخلية في تدريب موظفي اإلدارة الو

 أوج  القصور في اإلدارة الدنيا.

أن يكون  , أكرراروا إلى أهميةهناك عدد من المشرراركات من عدد من العلماء والمشرراركين في المهنة 

هناك ت يير جوهري في دور وهدف المراجعة الداخلية حتى تسررررتطيع إضررررافة قيمة أكبر للشررررركات 

الداخلية من الدور التقليدي للرقابة المالية والمحاسبية دور المراجعة  امتدالتي تعمل بها. لهذا السبب 

 Institute of Internal Auditors, 1999; Spiraإلى رقابة األداء وإدارة المخاطر والشفافية )

and Page, 2003( :ويمكن للمراجعة الداخلية أن تحقق هذا الهدف من خالل .)جعل مديري 1 )

مسررررررئولياتهم فيما يخص المخاطر وأوج  الرقابة المختلفة  الشررررررركات أكثر وعياً بدورهم في تحمل

(COSO, 2004; Turnbull Report, 1999( .)2 ية أن تعمل كجهة لداخل ( يمكن للمراجعة ا

تحديد أوج  الضررررررعف والقصررررررور في أنظمة الرقابة واسررررررتشررررررارية تفيد اإلدارة في تقييم المخاطر, 

 Leithhead, 199; Lindow andروعات )الداخلية, وتسررررررهيل تنفيذ إدارة المخاطر في المشرررررر

Race, 2002; Matyjewicz and D'Arcangelo, 2004; Page and Spira, 2004; 

Beasley et al, 2005; Sarens and De Beelde, 2006; Fraser and Henry, 2007 .)

أعمالهم, ( ويمكن للمراجعة الداخلية أن تسرررررراعد لجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين في أداء 3)
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ية ) لداخل بة ا باداء مهام تقييم نظام الرقا  ,Goodwinخاصرررررررة عندما تكون لجنة المراجعة تقوم 

2003; Gramlinget al, 2004; Mat Zain and Subramaniam, 2007  .) 

( أن جودة المراجعرة الرداخليرة تعتمرد على عردد من العوامرل Rainer, et al., 2014بينمرا يرت )

بل لجنة المراجعة, مسررررررتوت المؤهالت  ي  من ق ية موافق عل لداخل ثاق للمراجعة ا أهمها: وجود مي

التدريبية والمهنية للموظفين في قسرررررم المراجعة الداخلية, اسرررررتخدام المراجعين الداخليين لتكنولوجيا 

الوظيفي للمراجع الررداخلي بعررد فترة معينررة من العمررل في المراجعررة المعلومررات, إمكررانيررة الترردرج 

بل, يرت ) قا يات لتحسررررررين الحوكمة وتقييم المخاطر. في الم قديم توصرررررر ية, ت لداخل  Djati andا

Payamata, 2013 قارير يذ وت ية يكون من خالل تخطيط وتنف لداخل ية المراجعة ا عال ياس ف ( أن ق

على رضررررررى الجهة التي تعمل بها  إيجابيا تاثيراها مما يعطي المراجعة الداخلية ومتابعة توصرررررريات

المراجعة الداخلية, كما يمكن أن تضررررريف قيمة للمنظمة, وأن تقلل من المخاطر التشررررر يلية إلى أدنى 

 مستوت.

لدور المهم Rezaee, 2010أكرررررررارت دراسرررررررة ) يةأ إلى ا لداخل ( بعنوان أأهمية نراء المراجعة ا

وكمة كرررررركاتهم, وفي الهيكل التنظيمي للرقابة الداخلية, وفي تحليل إدارة للمراجعين الداخليين في ح

المخاطر, وإعداد التقارير المالية. أفادت الدراسرررررة أيضررررراً إلى أن وجود عالقة عمل وثيقة بين لجنة 

اسرررررة أيضررررراً إلى رالمراجعة والمراجعة الداخلية يمكن أن يعزز فعالية حوكمة الشرررررركات. أفادت الد

 يطور المراجعين الداخليين نصائح فعالة تفيد في إدارة المخاطر. إمكانية أن

( والتي تحاول فهم العوامل التنظيمية لفعالية Arena and Azzone, 2009خلصررررررت دراسررررررة )

المراجعة الداخلية ودورها المركزي في حوكمة الشرررركات, إلى أن فعالية المراجعة الداخلية تتاثر ب  

( الروابط التنظيمية. 3( عمليات وأنشررطة المراجعة, و )2لداخلية, )( خصررائص فريق المراجعة ا1)

ضررافة إلى ذلك أفادت الدراسررة إلى أن فعالية المراجعة الداخلية تزداد عندما )أ( ينمو المعدل بين باإل

بة  لذاتي في مراق يات التقييم ا مد تقن لداخليين والموظفين, )ب( وأن الشررررررركة تعت عدد المراجعين ا

 ( وأن لجنة المراجعة تشارك في أنشطة المراجعين الداخليين.المخاطر, )ج

حجم فريق المراجعة الداخلية يعتبر أحد أهم المعايير التي يسررررررتخدمها المراجعين الخارجيين لتقييم 

(, وهي من Al-Twaijryet al., 2004; Mat Zain et al., 2006جودة المراجعة الداخلية )

الوقت التي يمكن أن يبذلها المراجعون الداخليون في أداء وجهة نظر أخرت تحدد بوضرررررروح كمية 

أعمالهم. إضافة إلى ذلك فإن  كلما زاد عدد أفراد فريق المراجعة الداخلية كان ذلك أدعى ألن يحتوي 

 على مستويات مختلفة من الخبرة والتعليم مما ينعكس على جودة المراجعة.

( المكلفة باإلكرررراف عن Basle Committee, 2001أكرررارت الوثيقة الصرررادرة عن لجنة بازل )

م إلى المبادئ األساسية للمراجعة الداخلية في البنوك والمستمدة من  2001أعمال البنوك خالل عام 

لداخليين األمريكي والتي كررررررملت عدد  :باختصرررررررارمن المبادئ أهمها  اً معايير معهد المراجعين ا

المهام والواجبات وأن اإلدارة العليا للبنك عليها ضررررورة وجود مراجعة داخلية مسرررتمرة تقوم بتنفيذ 

أن تكون المراجعة الداخلية مستقلة عن ومسؤولية توفير الموارد الالزمة والكوادر البشرية المؤهلة, 

إجراءات الرقرابرة الرداخليرة اليوميرة وتكون تبعيتهرا لمجلس اإلدارة أو لجنرة المراجعرة وأن ال يكون 

موظفي المراجعة والبنك. كذلك أكرررررارت الوثيقة إلى أن الكفاءة  هناك تضرررررارب في المصرررررالح بين

المهنية للمراجعين الداخليين, والتي تشررررمل المعرفة والخبرة واسررررتمرارية التاهيل ضررررمن سررررياسررررة 

 تدريبية منتظمة, تعتبر عنصراً جوهرياً في جودة المراجعة الداخلية في البنك. 

 االستقالللى أن المراجعة الداخلية إذا توفر لها ( إGordon and Smith, 1992أكارت دراسة  )

الالزم فإن ذلك سررروف يؤدي إلى تحسرررين البيئة الرقابية للمراجعة الداخلية كما أن  يمكن أن يقلل من 

( Clark, et al., 1980في المقابل نجد أن )وأخطاء التقارير ويؤدي إلى تحسررررن أداء الشررررركات. 

يؤثر على جودة أداء مهام المراجعة الداخلية هو مدت دعم توصررررررل إلى أن العامل الرئيسرررررري الذي 

( إلى أن المراجعة Asare, et al., 2008اإلدارة للمراجعة الداخلية. ومن وجهة نظر أخرت أكار )

 الداخلية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في الحد من سلوك اإلدارة نحو التالعب في التقارير المالية. 
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( بعنوان أأين نقف وأين نريد أن نكونأ التي قدمت إلى Hamadein, 2010أكررررررارت دراسررررررة )

, إلى أن هناك فجوة كبيرة في الممارسرررررة المهنية 2010 فيمؤتمر المراجعة الداخلية في السرررررودان 

هو مطبق في السررررررودان. فهو يرت أن المشرررررررعين  هو مطبق عالمياً وما للمراجعة الداخلية بين ما

والمنظمين وصانعي القرار في القطاعين العام والخاص, والمراجعين الداخليين, والممارسين لمهنة 

المراجعة, والمؤسررررسررررات التعليمية والتدريبية, كلها ال تسررررتجيب على نحو كاف للتطور العالمي في 

أن هناك أدلة كافية على أيضاً سبق, يرت  إضافة إلى ما مجال الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.

أن ممارسررررة المراجعة الداخلية في معظم أقسررررام المراجعة الداخلية تسررررتركررررد في أداء عملها بخلفية 

( اإلطار المهني للمراجعة الداخلية, 1محاسبية ومهارات وخبرات كخصية, بدالً من أن تستركد ب  )

ية للممار2) لدول ية, )( المعايير ا لداخل ية للمراجعة ا عد السررررررلوك المهني لمعهد 3سرررررررة المهن ( قوا

 ( معايير المراجعة الحكومية المقبولة قبوالً عاماً.    4المراجعين الداخليين, )

 

 الدراسات السابقة عن دور المراجعة الداخلية في البنوك التجارية

منها  .لية في البنوك التجاريةجعة الداخهناك بعض الدراسرررررررات التي تحدثت عن دور وأهمية المرا

( بعنوان أدراسرررررة اسرررررتقصرررررائية عن دور المراجعة الداخلية في النظام Kristo, 2013دراسرررررة )

المصرفي األلبانيأ التي أكارت إلى أهمية دور المراجعة الداخلية كنظام مستقل لتقييم فعالية أنظمة 

سررة إلى أن  ال يزال هناك مجال للتحسررين في الرقابة الداخلية في البنوك األلبانية. كذلك أكررارت الدرا

بعض جوانب المراجعة الداخلية في النظام المصرفي األلباني. إضافة إلى ذلك خلصت الدراسة إلى 

أولويررات المراجعررة الررداخليررة منع  من انبرر نفقط من المراجعين الررداخليين يرو %32أن نسرررررربررة 

دور المهم للمراجعة الداخلية هو تاثيرها الحقيقي ان الببينما يرت األغلبية  واالختالسررررات.المخالفات 

 في تحسين وزيادة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

( بعنوان أدور المراجعة الداخلية في تخفيف مخاطر التشررررر يل 2011خلصرررررت دراسرررررة الزمزمي )

ارة المصررررفي: دراسرررة حالة البنك السرررعودي السرررودانيأ إلى عدد من النتائج من أهمها أن تبعية إد

المراجعة الداخلية إلى مجلس اإلدارة في البنك يؤثر إيجاباً على مخاطر التشرررر يل المصرررررفي. كذلك 

عدم تنويع التخصصات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية بالبنك السعودي السوداني ساعد على زيادة 

سة أن ضعف   بتاهيل إدارة البنك اهتماممخاطر التش يل المصرفي. إضافة إلى ذلك أوضحت الدرا

 أفراد إدارة المراجعة الداخلية ساعد على زيادة مخاطر التش يل المصرفي. 

( بعنوان أالرقابة الداخلية ودورها في الحد من مخاطر المراجعة في القطاع 2010دراسررة صررالح  )

ؤدي ي توفر نظام رقابة داخلية سررليمعدم خلصررت إلى المصرررفي السرروداني من منظور المراجعينأ 

إلى تقليل مخاطر المراجعة في القطاع المصررررررفي السررررروداني. أهم توصررررريات الدراسرررررة تمثلت في 

ضرررورة عمل المصررارف على وجود نظام رقابة داخلية سررليم وفعال من خالل تطبيق كل عناصررر 

ومقومات النظام وذلك حتى تضررررمن الحفس السررررليم للموجودات والممتلكات وسررررالمتها من الضررررياع 

 .واالختالس

( بعنوان أالمراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة 2007أوضرررررحت دراسرررررة مخلوف )

ية األردنيرة تقوم بتطبيق معرايير التردقيق  ية األردنيرةأ أن البنوك التجرار لداخليرة في البنوك التجرار ا

عايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها, ولكن هناك تفاوت بين البنوك التجارية األردنية في تطبيق م

الداخلي المتعارف عليها. كذلك أكررررررارت نتائج الدراسررررررة إلى أن دائرة التدقيق الداخلي تتبع تنظيمياً 

للجنة التدقيق في البنك. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تطوير وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك 

 التجارية األردنية.

أدوات الرقابة: دراسرررررة تطبيقية على النظام ( بعنوان أتقويم أسررررراليب و2007دراسرررررة مصرررررطفى )

المصررررررفي السرررررودانيأ والتي هدفت إلى التعرف على أسررررراليب وأدوات أنظمة الرقابة الداخلية في 

البنوك السررررررودانية خلصررررررت إلى مجموعة من النتائج أهمها أن ضررررررعف نظام الرقابة الداخلية في 
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ات الرقابة التقليدية الالحقة. كذلك على أسررررررراليب وأدو اعتمادهاالمصرررررررارف السررررررودانية ناتج من 

 أوضحت الدراسة أن القطاع المصرفي السوداني ال يتمتع بقدر كاف من العمق والتنظيم والشفافية.

( بعنوان أمدت إلتزام البنوك األردنية لمعايير التدقيق الداخلي 2000خلصرررررررت دراسرررررررة كررررررقور )

ي غاية األهمية نظراً البنوك األردنية أمر ف المتعارف عليهاأ إلى أن وجود نشاط التدقيق الداخلي في

الذي يلعب  التدقيق الداخلي في البنوك بالعمل على كشف الخطا وال ش والمخالفات. وقد  مهمللدور ال

مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إنشاء وحدات تنظيمية مستقلة للتدقيق إلى  خلصت الدراسة

أو قسم داخل البنك وتكون متصلة مباكرة  جهة تتبع ألي بلجنة تدقيق ال ارتباطهاالداخلي, وضرورة 

بمجلس اإلدارة في البنك, باإلضافة لوضع التشريعات والقوانين التي تكفل ضمان قيام البنوك بإنشاء 

 أقسام للتدقيق الداخلي.

( بعنوان أمدت تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 1999أوضررحت دراسررة كررحروري )

ان نسرررررربة تطبيق البنوك األردنية لمعايير التدقيق الداخلي تتفاوت من بوك التجارية األردنيةأ في البن

بنك آلخر مما يدل على عدم وجود رقابة على الجهاز المصرفي في األردن وذلك فيما يخص وظيفة 

بإنشررراء التدقيق الداخلي. وقد أوصرررت هذه الدراسرررة بضررررورة قيام اإلدارة العليا في البنوك األردنية 

 وحدات مستقلة للتدقيق الداخلي, وضرورة تدعيمها بالكوادر المؤهلة, وأن تتبع للجنة التدقيق.

 

 التحليل الوصفي للبيانات

 أوالً: التحليل الوصفي للبيانات الشخصية

على عدد من العوامل الهدف منها التعرف على نراء المراجعين الداخليين عن مدت  االستبياناكتمل 

 العوامل على جودة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية السودانية. تاثير تلك

 (: التحليل الوصفي لعينة الدراسة حسب مت ير العمر1جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار الفئات العمرية

 %4.5 3 سنة 25أقل من 

 %12.1 8 سنة 35 – 25من 

 %34.8 23 سنة 45 – 35من 

 %48.5 32 سنة 45أكبر من 

 %100 66 المجموع

 
سنة حيا  45أفراد العينة تجاوزت أعمارهم  قرابة نصف( أعاله، أن 1يتضح من الجدول رقم )

(، ثم الفئة %34.8سنة( بنسبة ) 45 – 35(، يليهم من هم في الفئة العمرية )%48.5بل ت نسبتهم )

  (. %4.5سنة بنسبة ) 25(، ثم أقل نسبة لمن هم دون ال  %12.1سنة( بنسبة ) 35 – 25العمرية )

 

 سة حسب المؤهل العلمي(: التحليل الوصفي لعينة الدرا2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 %6.1 4 ثانوي عالي تجاري

 %4.5 3 ثانوي عالي أكاديمي

 %1.5 1 دبلوم جامعي ثال  سنوات محاسبة

 %4.5 3 دبلوم جامعي ثال  سنوات تخصص نخر غير المحاسبة

 %25.8 17 بكالوريوس محاسبة

 %21.2 14 محاسبةبكالوريوس تخصص نخر غير 

 %10.6 7 ماجستير محاسبة

 %21.2 14 ماجستير تخصص نخر غير محاسبة

 %4.5 3 أخرت

 %100 66 المجموع
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( حاصلون على %25.8من عينة البحا بنسبة ) 17أن هنالك  ( أعاله,2يتضح من الجدول رقم )

درجة البكالوريوس تخصص محاسبة، أما نسبة الحاصلون على بكالوريوس نخر غير المحاسبة فتبلغ 

( وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات أخرت غير المحاسبة أيضاً %21.2نسبتهم )

نسبة الحاصلين على درجة الماجستير في المحاسبة  (. في المقابل تبلغ%21.2تبلغ نسبتهم )

%(. هذه أعلى النسب المتحصل عليها. أما بقية المؤهالت العلمية فقد توزعت عليها عينة 10.6)

 (.%6.1 - %1.5البحا بنسب ضئيلة إلى حد ما، حيا تتراوح مابين )

 

(: التحليل الوصفي لعينة الدراسة حسب المؤهل المهني3جدول رقم )  
 النسبة المئوية التكرار مؤهل المهنيال

 %75.8 50 بال مؤهل مهني

CIA 1 1.5% 

CPA 1.5 1 اإلمريكية% 

CA 1.5 1 البريطانية% 

 CPA1.5 1 السودانية% 

 %18.2 12 أخرت

 %100 66 المجموع

 
مراجعاً( ليست لديهم مؤهالت مهنية  50أن غالبية عينة البحا ) ( أعاله,3يتضح من الجدول رقم )

(، يليهم من لهم مؤهالت مهنية أخرت غير المذكورة ويشكلون نسبة %75.8حيا بل ت نسبتهم )

البريطانية و  CAو  األمريكية CPAو  CIA%(. وفي المقابل, نجد أن المؤهالت المهنية )18.2)

CPA  ( لكل %1.5مراجعين داخليين من عينة البحا أي بنسبة ) 4فقط السودانية( فقد حصل عليها

مؤهل. هذه النتيجة تشير إلى تدني التاهيل المهني لدت المراجعين الداخليين العاملين بالبنوك 

يؤثر على جودة المراجعة الداخلية في البنوك السودانية، األمر قد والمصارف التجارية السودانية مما 

 .االعتبارعين الذي يجب أن يؤخذ ب

 

 (: التحليل الوصفي لعينة الدراسة حسب الخبرة في مجال المراجعة الداخلية4جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 %18.2 12 أقل من سنة

 %18.2 12 سنوات 5 –من سنة 

 %36.4 24 سنوات 10 – 5من 

 %12.1 8 سنة 15 – 10من 

 %3.0 2 سنة 20 – 15من 

 %4.5 3 سنة 25 – 20من 

 %7.6 5 سنة 25أكثر من 

 %100 66 المجموع

 

( تتراوح سنوات %36.4مراجعاً داخلياً بنسبة ) 24( أعاله، أن هنالك 4يتضح من الجدول رقم )

سنوات(. أما من كانت سنوات خبرتهم في مجال  10 – 5خبرتهم في مجال المراجعة الداخلية )

ت (, وكذلك من كان%18.2مراجعاً داخلياً بنسبة ) 12المراجعة الداخلية أقل من سنة فقد كان عددهم 

مراجعاً  12سنوات( فقد كان عددهم أيضاً  5 –سنوات خبرتهم في مجال المراجعة الداخلية بين )سنة 

سنة( كان  15 – 10(. في المقابل نجد أن الذين تتراوح سنوات خبرتهم بين )%18.2داخلياً بنسبة )
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سنة  25 (، يليهم من زادت سنوات خبرتهم على%12.1مراجعين داخليين تبلغ نسبتهم ) 8عددهم 

(، ثم من كانت %4.5سنة( بنسبة ) 25 – 20(، يليهم من كانت سنوات خبرتهم )%7.6بنسبة )

( وهي أدنى نسبة. نالحس %3.0سنة( بنسبة ) 20 – 15سنوات خبرتهم في مجال المراجعة بين )

من  هذه النتائج أن غالبية عينة البحا كانت سنوات خبرتهم في مجال المراجعة الداخلية بعد قراءة

 سنوات فاقل، ثم تقل هذه النسبة تدريجياً في سنوات الخبرة األكثر. 10

 

 المراجعة الداخليةبالتي تم دراستها  الموادعدد ل وفقا(: التحليل الوصفي لعينة الدراسة 5جدول )
 النسبة المئوية التكرار عدد الكورسات

 %16.7 11 مادةلم أدرس أي 

 %13.6 9 واحد مادة

 %15.2 10 ينمادت

 %15.2 10 موادثالثة 

 %39.4 26 موادأكثر من ثالثة 

 %100 66 المجموع

 
في  مواد( أعاله، أن نسبة عينة البحا الذي حصلوا على أكثر من ثالثة 5يتضح من الجدول رقم )

والذين  ينمادت(، يليهم الذين حصلوا على %39.4مجال المراجعة الداخلية خالل فترات دراستهم تبلغ )

فقط  ةواحد مادة( لكل مجموعة، يليهم الذين حصلوا على %15.2بنسبة ) موادحصلوا على ثالثة 

في مجال  مواد أي(. في المقابل نجد أن نسبة الذين لم يحصلوا على %13.6حيا تبلغ نسبتهم )

% من 30(. من النتائج أعاله يتضح أن حوالي %16.7المراجعة الداخلية خالل فترة الدراسة تبلغ )

في المراجعة الداخلية أو أنهم  مادةإما أنهم لم يحصلوا على أية  المراجعين الداخليين في عينة البحا

ة في البنوك التجارية يؤثر على جودة المراجعة الداخلي قدفقط, وهذا  ةواحد مادةحصلوا على 

 السودانية.

 

 (: التحليل الوصفي لعينة الدراسة حسب عدد الساعات التدريبية في المراجعة الداخلية6جدول )
 النسبة المئوية التكرار عدد الساعات التدريبية

 %16.7 11 لم أحضر أي ساعة تدريبية

 %9.1 6 ساعة 20أقل من 

 %21.2 14 ساعة 40 – 20من 

 %9.1 6 ساعة 60 – 40من 

 %15.2 10 ساعة 80 – 60من 

 %28.8 19 ساعة 80أكثر من 

 %100 66 المجموع

 
ساعة تدريبية  80أن المراجعين الداخليين الذين حصلوا على أكثر من  ( ،6يتضح من الجدول رقم )

( من عينة البحا، يليهم %28.8مراجعاً داخلياً بنسبة ) 19في مجال المراجعة الداخلية بلغ عددهم 

(. كذلك %21.2مراجعاً داخلياً بنسبة ) 14ساعة تدريبية( بلغ عددهم  40 – 20الذين حصلوا بين )

( وكذلك %9.1ساعة تدريبية، حيا تبلغ نسبتهم ) 20نسب كانت للذين حصلوا أقل من نجد أن أدنى ال

قابل, نجد أن نسبة مفي الو(. %9.1ساعة تدريبية( بنفس النسبة وهي ) 60 – 40الذين حصلوا بين )

 المراجعين الداخليين الذين لم يحصلوا على أية ساعة تدريبية في مجال المراجعة الداخلية تبلغ نسبتهم

%من عينة البحا إما أنهم لم يحصلوا على أية 26%(. من النتائج أعاله يتضح أن حوالي 16.7)
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وغياب في السنة.  ساعة تدريبية 20تدريب في المراجعة الداخلية أو أنهم حصلوا فقط على أقل من 

 ية.التدريب أو قلت  بالتاكيد يؤثر على جودة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية السودان

 
 ثانياً: التحليل الوصفي لمحاور الدراسة

 الجداول أدناه توضح التحليل الوصفي لمحاور الدراسة، وهي عبارة عن تكرارات ونسب مئوية.

 

 دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية
 التمويل(: دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية فيما يخص الموارد البشرية والمالية و7جدول )

دعررم اإلدارة الررعررلرريرررا لررقسررررررررم  م

 المراجعة الداخلية

 ال أدري ال يوجد ضعيف متوسط دعم كبير المؤكر

فيمررا يخص الموارد البشررررررريررة  1

 )عدد األعضاء(

 1 0 8 24 33 التكرار

 %1.5 %0.0 %12.1 %36.4 %50.0 النسبة %

فيمرررا يخص الموارد المررراليرررة  2

 )رواتب األعضاء(

 2 1 6 31 26 التكرار

 %3.0 %1.5 %9.1 %47.0 %39.4 النسبة %

فيمررا يخص التمويررل )التمويررل  3

 الالزم للتسيير(

 5 7 9 13 32 التكرار

 %7.6 %10.6 %13.6 %19.7 %48.5 النسبة %
 

( أن اإلدارة العليا في البنك تدعم قسم المراجعة الداخلية %50مراجعاً ) 33من الجدول أعاله يرت 

بالموارد ( أن دعم اإلدارة %36مراجعاً ) 24بالعدد الكافي من المراجعين الداخلين, بينما يرت 

 . متوسط المراجعة الداخليةالبشرية لقسم 

مراجعاً  31م المراجعة الداخلية فيما يخص الرواتب فقد أوضح أما فيما يتعلق بدعم اإلدارة العليا لقس

أن هناك دعم كبير لرواتب ( %39مراجعاً ) 26%( أن دعم اإلدارة متوسط, بينما يرت 47)

 ين الداخليين.المراجع

أما عن دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية فيما يخص التمويل الالزم لتسيير أعمال  فقد رأت 

 ( أن هناك دعم كبير من اإلدارة العليا.%49راجعاً )م 32
 

 (: دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية للقيام باعمال  وواجبات 8جدول رقم )
دعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة  م

 الداخلية للقيام باعمال  وواجبات 
 موافق موافق جداً  المؤكر

موافق بشكل 

 بسيط

غير 

 موافق
 ال أدري

اإلدارة تدعم وتشجع قسم المراجعة  1

 الداخلية لكي يقوم بواجبات 
 0 1 6 20 39 التكرار

% 59.1% 30.3% 9.1% 1.5% 0.0% 

اإلدارة توفر المكاتب والمستلزمات  2

 الضرورية لقسم المراجعة الداخلية
 4 1 5 23 33 التكرار

% 50.0% 34.8% 7.6% 1.5% 6.1% 

باهمية عمل اإلدارة تعتقد  3

 وتوصيات قسم المراجعة الداخلية

 2 3 6 14 41 التكرار

% 62.1% 21.2% 9.1% 4.5% 3.0% 

 

( %59مراجعاً ) 39اجعة الداخلية للقيام بواجبات  فقد رأت رفيما يخص دعم اإلدارة العليا لقسررررررم الم

لك يرت  كذ يام بواجباتهم.  تدعمهم للق يا  يا توفر ( %50مراجعاً ) 33أن اإلدارة العل أن اإلدارة العل

( يرت %62مراجعاً ) 41المكاتب والمسررتلزمات الضرررورية لقسررم المراجعة الداخلية. كذلك نجد أن 

 أن اإلدارة العليا تعتقد باهمية عمل وتوصيات قسم المراجعة الداخلية.

 
 استقالل قسم المراجعة الداخلية
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 في أداء عمل (: عوامل استقالل قسم المراجعة الداخلية 9جدول رقم )

 م
عوامل استقالل قسم المراجعة 

 الداخلية
 موافق موافق جداً  المؤكر

موافق بشكل 

 بسيط
 ال أدري غير موافق

اإلدارة تتدخل في وضع خطة  1

 المراجعة الداخلية

 4 32 6 14 10 التكرار

% 15.2% 21.2% 9.1% 48.5% 6.1% 

اإلدارة تتدخل في عمل قسم  2

 المراجعة الداخلية

 3 35 11 8 9 التكرار

% 13.6% 12.1% 16.7% 53.0% 4.5% 

اإلدارة تمنع قسم المراجعة الداخلية  3

 من مراجعة بعض الحسابات
 5 50 4 5 2 التكرار

% 3.0% 7.6% 6.1% 75.8% 7.6% 

عوامل أخرت تؤثر في استقالل  4

 قسم المراجعة الداخلية

 41 14 4 7 0 التكرار

% 0.0% 10.6% 6.1% 21.2% 62.1% 

 
( يرت أن اإلدارة العليا ال تتدخل في وضرررررع خطة %49مراجعاً ) 32من الجدول أعاله يتضرررررح أن 

( أن اإلدارة العليا تتدخل في وضع خطة المراجعة %45مراجعاً ) 30المراجعة الداخلية, بينما يرت 

 وموافق بشكل بسيط.  ,وموافق ,الداخلية, تتراوح بين موافق جداً 

( أن %53مراجعاً ) 35بخصررررروص تدخل اإلدارة العليا في عمل قسرررررم المراجعة الداخلية, يرت أما 

( أن اإلدارة %43مراجعاً ) 28اإلدارة العليا ال تتدخل في عمل قسرررررم المراجعة الداخلية, بينما يرت 

 ل بسيط. وموافق بشك ,وموافق ,العليا تتدخل في عمل قسم المراجعة الداخلية, تتراوح بين موافق جداً 

 50فيما يخص منع اإلدارة العليا لقسررررررم المراجعة الداخلية من مراجعة بعض الحسررررررابات, نجد أن 

ة من مراجعة بعض الحسابات, ( يرت أن اإلدارة العليا ال تمنع قسم المراجعة الداخلي%76مراجعاً )

ان اإلدارة العليا تمنع قسررررررم المراجعة الداخلية من مراجعة بعض ب( %17مراجعاً ) 11يرت  بينما

 وموافق بشكل بسيط.  ,وموافق ,موافق جداً الحسابات, تتراوح بين 

 
 

 (: الجهة التي يتبع لها قسم المراجعة الداخلية في البنك10جدول رقم )
 النسبة % التكرار الجهة

 %28.8 19 رئيس مجلس اإلدارة

 %1.5 1 مدير الحسابات

 %21.2 14 لجنة المراجعة في البنك

 %15.2 10 جهة أخرت

 %33.3 22 المدير العام

 %100.0 66 المجموع

 

( يرت أن %33مراجعاً ) 22بخصوص الجهة التي يتبع لها قسم المراجعة الداخلية في البنك نجد أن 

( أن تبعيت  لرئيس %29مراجعاً ) 19بينما يرت  تبعية قسم المراجعة الداخلية للمدير العام للبنك,

مراجعين  10تبعيت  للجنة المراجعة في البنك, و أكاروا بان( %21مراجعاً ) 14مجلس اإلدارة, و

 %( يرون أن تبعيت  لجهة أخرت.15)
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 تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية

 الداخلية يتم تنفيذها(: إلى أي مدت تعتقد أن توصيات المراجعة 11جدول رقم )
 النسبة % التكرار إلى أي مدت تعتقد أن توصيات المراجعة الداخلية يتم تنفيذها

 %51.5 34 دائماً 

 %31.8 21 غالباً 

 %13.6 9 أحياناً 

 %3.0 2 نادراً 

 %100.0 66 المجموع
 

 

( يرت أن %52مراجعاً ) 34بخصوص تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية يوضح الجدول أعاله أن 

( يرت أن  غالباً ما تنفذ توصرررررريات %32مراجعاً ) 21توصرررررريات المراجعة الداخلية تنفذ دائماً, وأن 

( %3مراجعين ) 2( يرون أنها أحياناً تنفذ, بينما يرت %14مراجعين ) 9المراجعة الداخلية, وأن 

 اجعة الداخلية نادراً ما تنفذ.رمأن توصيات ال
 

(: إذا كانت توصيات المراجعة الداخلية ال يتم تنفيذها دائماً، فما مدت تاثير كل 12جدول رقم )

 عامل من هذه العوامل في عدم تنفيذها

 المؤكر العوامل م
إلى حد 

 كبير

إلى حد 

 متوسط

إلى حد 

 بسيط

ليس ل  

 أي تاثير
 ينطبقال  ال أدري

توصيات المراجعة الداخلية غير  1

 االختصاصمقنعة للجهات ذات 
 34 10 4 7 4 7 التكرار

% 10.6% 6.1% 10.6% 6.1% 15.2% 51.5% 

توصيات المراجعة الداخلية ال تجد  2

 الدعم الكافي من اإلدارة العليا
 34 14 5 4 3 6 التكرار

% 9.1% 4.5% 6.1% 7.6% 21.2% 51.5% 

توجد المتابعة الكافية للتاكد من ال  3

 تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية
 34 10 7 4 4 7 التكرار

% 10.6% 6.1% 6.1% 10.6% 15.2% 51.5% 

عدم وجود لجنة مراجعة في البنك  4

 أو ضعفها
 34 13 9 2 2 6 التكرار

% 9.1% 3.0% 3.0% 13.6% 19.7% 51.5% 

تهتم طبيعة الثقافة السودانية ال  5

 بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية
 34 11 9 2 3 7 التكرار

% 10.6% 4.5% 3.0% 13.6% 16.7% 51.5% 

 

( %28مراجعاً ) 18بخصوص تاثير العوامل أعاله على تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية, فقد رأت 

من أفراد عينة البحا الذين أجابوا على هذه الفقرة أن توصيات المراجعة الداخلية غير مقنعة للجهات 

الكافي  ( أن توصيات المراجعة الداخلية ال تجد الدعم%20مراجعاً ) 13يرت و, االختصاصذات 

المتابعة  لها ان توصيات المراجعة الداخلية ال توجدب ون( ير%23مراجعاً ) 15ومن اإلدارة العليا, 

( عدم وجود لجنة مراجعة في البنك أو ضعفها, بينما يرت %15مراجعين ) 10يرت في حين الكافية, 

 مراجعة الداخلية.ان طبيعة الثقافة السودانية ال تهتم بتنفيذ توصيات الب( %18مراجعاً ) 12

 
 لجنة المراجعة

بخصوص وجود لجنة مراجعة في البنك فقد تم عمل مقابالت كخصية مع رؤساء أقسام المراجعة 

بنك تجاري وكانت نتيجة المقابالت أن كل بنك من هذه البنوك يوجد ب  لجنة مراجعة.  20الداخلية في 

وجود لجنة مراجعة في البنك وكانت  عن مدت االستبيانومن وجهة أخرت فقد تم إضافة سؤال في 

% من عينة البحا يوجد لجان مراجعة لدت البنوك التي يعملون بها, وأن نسبة 74النتيجة أن نسبة 

% كانت إجابتهم ال أدري.  نتيجة 3% من عينة البحا ال توجد لجنة مراجعة في البنك, وأن نسبة 23
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لتجارية السودانية ال يوجد بها لجنة للمراجعة هذه تعطي مؤكراً أن هناك بعض البنوك ا االستبيان

 بالرغم من وجود منشور توجيهي من بنك السودان يلزم كل البنوك بإنشاء لجان للمراجعة.

 (: وما هو دور لجنة المراجعة في رأيك؟13جدول رقم )
 م

 

 دور لجنة للمراجعة في البنك
ليس لها  أحياناً  غالباً  دائماً  

 دور

 ال أدري

المراجعة تراجع خطة عمل لجنة  1

 قسم المراجعة الداخلية

 3 3 4 11 28 التكرار

% 42.4% 16.7% 6.1% 4.5% 4.5% 

لجنة المراجعة تتاكد من تنفيذ خطة  2

 عمل قسم المراجعة الداخلية

 2 2 6 12 27 التكرار

% 40.9% 18.2% 9.1% 3.0% 3.0% 

لجنة المراجعة تتدخل في تعيين  3

 الداخليين ونقلهمالمراجعين 

 2 28 3 6 10 التكرار

% 15.2% 9.1% 4.5% 42.4% 3.0% 

لجنة المراجعة تتابع تنفيذ توصيات  4

 المراجعة الداخلية

 5 8 5 15 16 التكرار

% 24.2% 22.7% 7.5% 12.1% 7.6% 

لجنة المراجعة تدعم استقالل  5

 المراجعة الداخلية

 2 9 8 6 24 التكرار

% 36.4% 9.1% 12.1% 13.6% 3.0% 

لجنة المراجعة تراجع وتتاكد من  6

 جودة خدمات المراجعة الداخلية

 2 5 10 5 27 التكرار

% 40.9% 7.6% 15.2% 7.6% 3.0% 

 

صيات من الجدول أعاله يتضح أن لجان المراجعة لها دور كبير في دعم عمل واستقالل وتنفيذ تو

 قسم المراجعة الداخلية في البنوك التي يوجد بها لجان للمراجعة. 

 

 معايير المراجعة الداخلية

سلطات  (: هل يوجد لدت قسم المراجعة الداخلية معايير مكتوبة تبين أهداف  و14جدول رقم )

 ومسؤوليات ؟
وجود معايير مكتوبة تبين أهداف وسلطات ومسؤوليات قسم المراجعة 

 الداخلية
 النسبة % التكرار

 %86.4 57 نعم

 %9.1 6 ال

 %4.5 3 ال أدري

 %100.0 66 المجموع
 

 57مكتوبة تبين أهداف وسلطات ومسؤوليات قسم المراجعة الداخلية يرت  بخصوص وجود معايير

 يير.المعا تلك( عدم وجود مثل %9مراجعين ) 6( وجود معايير مكتوبة, بينما يرت %86مراجعاً )

 

 ؟داخلية(: إن وجدت معايير، هل تتماكى مع معايير العمل المهنية للمراجعة ال15جدول رقم )
 النسبة % التكرار معايير العمل المهنية للمراجعة الداخلية هل تتماشى المعايير مع

 %81.8 54 نعم

 %3.0 2 ال

 %1.5 1 ال أدري

 %13.6 9 *ال ينطبق

 %100.0 66 المجموع

                                                 
باإلجابة لي هم غير مطالبين ال ينطبق تشير إلى أن أفراد عينة البحا الذين كانت إجابتهم إما أالأ أو أال أدريأ في الجدول أعاله وبالتا*

 على عبارات هذا الجدول، وقد تمت إضافة هذا الخيار أال ينطبقأ لتالفي القيم المفقودة.
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الذين أجابوا على هذه الفقرة  ( من عينة البحا%82مراجعاً ) 54من الجدول أعاله نجد أن عدد 

وجود معايير لدت قسم المراجعة الداخلية تتماكى مع معايير العمل المهنية للمراجعة الداخلية, ب ونير

ان المعايير الموجودة ال تتماكى مع معايير العمل المهنية ب( %3مراجعين )اثنان من البينما يرت 

 ( ال يدري.%1.5للمراجعة الداخلية, ومراجع واحد )

 
 سير النتائجللبيانات وتف االختباريالتحليل 

 

 تطبيق أداة الدراسة

ِعدت لهذا ال ر ، حيا تم  بعد جمع البيانات والمعلومات الالزمة, تم تفري ها في الجداول التي أُ

بة، حيا تم إعطاء الوزن األكبر  جا كل إ بإعطاء أوزان ل ية  ية إلى رقم تحويل المت يرات االسررررررم

، 4، واإلجابة أمتوسطأ أعطيت الوزن 5لوزن لإلجابة اإليجابية مثالً اإلجابة أدعم كبيرأ أعطيت ا

، واإلجابة أال أدريأ 2، واإلجابة أال يوجدأ أعطيت الوزن 3واإلجابة أضررررعيفأ أعطيت الوزن 

، واإلجابة 5. وفي عبارات أخرت, نجد أن اإلجابة أموافق جداًأ أعطيت الوزن 1أعطيت الوزن 

، واإلجابة أغير 3أ أعطيت الوزن ، واإلجابة أموافق بشرررررركل بسرررررريط4أموافقأ أعطيت الوزن 

 .1، واإلجابة أال أدريأ أعطيت الوزن 2موافقأ أعطيت الوزن 

 -وتم حساب الوسط الفرضي كاآلتي :

     3=     1+ 2+  3+  4+  5=     نامجموع األوزالوسط الفرضي   =    

 

أي لوصف اتجاه عينة البحا نحو العبارة, هل هو سلبي  الوسط الحسابي يستخدم لوصف البيانات,

( فهذا يعنى أن اتجاه 3أم إيجابي.  فإذا زاد الوسررط الحسررابي الفعلي عن الوسررط الحسررابي الفرضرري )

إجابات أفراد عينة البحا تتج  نحو الجانب اإليجابي أو الموافقة على العبارة, أما إذا كان الوسررررررط 

ي دل ذلك على أن إتجاه عينة البحا تتج  نحو الجانب السررلبي أو عدم الفعلي أقل من الوسررط الفرضرر

ففي هذه الحالة ال  الموافقة على العبارة، أما إذا كان الوسط الحسابي الفعلي مساوي للوسط الفرضي

 يمكن معرفة اتجاه عينة البحا حول العبارة بصورة قاطعة.

السررررررلبي للعبارة,  االتجاهاإليجابي أم في  جاهاالتوالختبار تكرارات إجابات عينة البحا هل هي في 

تم استخدام اختبار مربع كاي الالمعلمي لداللة الفروق بين اإلجابات, أي الختبار الفر  اآلتي: إلى 

أي مدت التكرارات المتحصررل عليها من إجابات عينة البحا تتوزع بنسررب متسرراوية )منتظمة( على 

فيفتر  أن يتوزعون بنسب متساوية على   66مثال  م العينةفإذا كان حج خيارات اإلجابة المختلفة.

لكل خيار إجابة(. فإذا كان هنالك فرق ذو داللة إحصرررررررائية بين  13.2خيارات اإلجابة الخمسرررررررة )

لكل خيار إجابة( وبين التكرارات المتحصرررل عليها هذا يعني أن إجابات عينة البحا  13.2المتوقع )

للعبارة حيا يمكن تحديد ذلك من خالل الوسرررط الحسرررابي الفعلي هل  تميل نحو اإليجابية أو السرررلبية

 هو أكبر من الوسط الحسابي الفرضي أم اقل من .

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلجابات المتوقعة والمشاهدة لكل عبارة 

ان هنالك فروق ذات داللة ( تحدد ما إذا ك(P-V or Sig)سؤال( على حدة، فإن القيمة االحتمالية 

إحصائية بين التكرارات المتوقعة والتكرارات المشاهدة وذلك بمقارنة القيمة االحتمالية بمستوت 

( )حيا أن القيمة االحتمالية تمثل قيمة الخطا المسموح ب  في نتائج االختبار والقيمة 0.05معنوية )

فهذا يدل  0.05القيمة االحتمالية أقل من % هي القيمة المستخدمة في معظم البحو (. فإذا كانت 5

على أن هناك فروق ذات دالل إحصائية بين التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة، وفي هذه 

 الحالة نقارن الوسط الحسابي الفعلي للعبارة بالوسط الفرضي كما ذكرنا أعاله.

 

 عددها 5
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 مناقشة الفرضيات
م قسم المراجعة الداخلية من حيا الموارد البشرية، الموارد : اإلدارة العليا بالبنك تدعالفرضية األولى

 المالية والتمويل.

المعياري وقيمة االختبار ومستوت الداللة اإلحصائية  واالنحراف(: الوسط الحسابي 16جدول رقم )

 الستجابات عينة البحا حول المحور األول

الوسط  العبارة القياسية

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 اختبارقيمة 

 مربع كاي

القيمة 

 اإلحتمالية

 0.001> 38.85 8100. 4.33 عدد أعضاء قسم المراجعة الداخلية /1

 0.001> 61.12 8930. 4.18 رواتب أعضاء قسم المراجعة الداخلية /2

 0.001> 36.12 1.321 3.91 التمويل الالزم لتسيير قسم المراجعة الداخلية /3

 
( وهذا يعنى 0.01أقل من مستوت المعنوية ) االحتماليةنالحس أن جميع القيم  (16)من الجدول رقم 

أفراد العينة على  استجاباتأن هناك فروق ذات داللة إحصائية, أي توجد داللة إحصائية في توزيع 

خيارات اإلجابة المختلفة )دعم كبير ، دعم متوسط ، دعم ضعيف ،  ال يوجد ، ال أدري( أي أن 

د العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما نالحس أن جميع قيم األوساط الحسابية أكبر من إجابات أفرا

( وهذا يدل على أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات )دعم كبير ، دعم 3الوسط الفرضي )

(، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة يؤكدون تحقق عبارات 4،  5متوسط( ألن أوزانها )

 حور األول بشكل كبير.الم

( أقل من الواحد الصحيح وهذا 3االنحراف المعياري لهذه العبارات )عدا العبارة رقم  أن كما نجد

 يشير إلى تجانس إجابات عينة البحا عن تلك العبارات.

( يؤدي إلى قبول الفرضية األولى 16كل ما سبق من نتائج عن المحور األول ومن الجدول رقم )

تي تنص على أن اإلدارة العليا بالبنك تدعم قسم المراجعة الداخلية من حيا الموارد للدراسة، وال

 البشرية، الموارد المالية والتمويل.

 

 : اإلدارة العليا بالبنك تدعم قسم المراجعة الداخلية للقيام باعمال  وواجبات .الفرضية الثانية

مة االختبار ومستوت الداللة اإلحصائية المعياري وقي واالنحراف(: الوسط الحسابي 17جدول رقم )

 الستجابات عينة البحا حول المحور الثاني

الوسط  العبارة القياسية

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

قيمة إختبار 

 مربع كاي

القيمة 

 اإلحتمالية

اإلدارة تدعم وتشجع قسم المراجعة الداخلية  /1

 لكي يقوم بواجبات 

4.47 .7280 52.67 <0.001 

اإلدارة توفر المكاتب والمستلزمات  /2

 الضرورية لقسم المراجعة الداخلية

4.21 1.074 59.76 <0.001 

اإلدارة تعتقد باهمية عمل وتوصيات قسم  /3

 المراجعة الداخلية

4.35 1.030 79.91 <0.001 

 
وهذا يعنى (, 0.01أقل من مستوت المعنوية ) االحتماليةنالحس أن جميع القيم  (17)من الجدول رقم 

أفراد العينة على  استجاباتذات داللة إحصائية أي توجد داللة إحصائية في توزيع  اً أن هناك فروق

خيارات اإلجابة المختلفة )موافق جداً ، موافق ، موافق بشكل بسيط ، غير موافق ، ال أدري(, أي أن 

األوساط الحسابية أكبر من إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما نالحس أن جميع قيم 

( وهذا يدل على أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات )موافق جداً ، 3الوسط الفرضي )

(، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة يؤكدون موافقتهم على 4،  5موافق( ألن أوزانها )

 عبارات الفرضية الثانية للدراسة.
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( أكبر من الواحد الصحيح وهذا يشير 1لهذه العبارات )عدا العبارة رقم  كما نجد االنحراف المعياري

 إلى عدم تجانس إجابات عينة البحا عن تلك العبارات.

( يؤدي إلى قبول الفرضية الثانية 17كل ما سبق من نتائج عن المحور الثاني ومن الجدول رقم )

 .سم المراجعة الداخلية للقيام باعمال  وواجبات اإلدارة العليا بالبنك تدعم قللدراسة، والتي تنص على أن 

 

لية خ: قسم المراجعة الداخلية مستقل في أداء عمل  وواجبات , وأن قسم المراجعة الداالفرضية الثالثة

 يتبع لرئيس مجلس اإلدارة في البنك.

المعياري وقيمة االختبار ومستوت الداللة اإلحصائية  واالنحراف: الوسط الحسابي (18جدول رقم )

 الستجابات عينة البحا حول المحور الثالا
الوسط  العبارة القياسية

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

قيمة إختبار 

 مربع كاي

القيمة 

 اإلحتمالية

اإلدارة تتدخل في وضع خطة المراجعة  /1

 الداخلية

2.91 1.249 37.94 <0.001 

اإلدارة تتدخل في عمل قسم المراجعة  /2

 الداخلية

2.77 1.161 47.64 <0.001 

اإلدارة تمنع قسم المراجعة الداخلية من  /3

 مراجعة بعض الحسابات

2.23 .819 128.70 <0.001 

عوامل أخرت تؤثر في استقالل قسم  /4

 المراجعة الداخلية

1.65 1.000 51.70 <0.001 

 
قسم المراجعة الداخلية في أداء عمل , يتضح  استقاللبالنسبة للجزء األول من الفرضية فيما يخص 

( وهذا يعنى أن هناك 0.01أقل من مستوت المعنوية ) االحتماليةأن جميع القيم  (18)من الجدول رقم 

على خيارات  أفراد العينة استجاباتفروق ذات داللة إحصائية, أي توجد داللة إحصائية في توزيع 

اإلجابة المختلفة )موافق جداً ، موافق ، موافق بشكل بسيط ، غير موافق ، ال أدري(, أي أن إجابات 

أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما نالحس أن جميع قيم األوساط الحسابية أقل من الوسط 

)غير موافق ، ال أدري(  ( وهذا يدل على أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات3الفرضي )

(، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة ال يوافقون على عبارات الفرضية 1،  2ألن أوزانها )

 ة...الثالثة للدراس

( أكبر من الواحد الصحيح وهذا يشير 3كما نجد االنحراف المعياري لهذه العبارات )عدا العبارة رقم  

 ا عن تلك العبارات.إلى عدم تجانس إجابات عينة البح

( يؤدي إلى قبول فرضية الدراسة 18كل ما سبق من نتائج عن المحور الثالا ومن الجدول رقم )

الثالثة، وذلك بالرغم من أن قيم الوسط الحسابي للعبارات جاءت أص ر من الوسط الفرضي أي أن 

العبارات حول فرضية ميول عينة البحا جاء نحو الجانب السلبي أو عدم الموافقة. فبالنظر إلى 

استقاللية قسم المراجعة الداخلية، فإن العبارات الواردة تدل على عدم استقاللية القسم مثل أاإلدارة 

القسم، وبالتالي فإن رفض هذه  استقالليةتتدخلأ و أاإلدارة تمنعأ، وهذه العبارات تشير إلى عدم 

يعني أن القسم مستقل فعالً، وبالتالي يتم قبول الفرضية الثالثة  العبارات أو عدم الموافقة عليها,

 قسم المراجعة الداخلية مستقل في أداء عمل  وواجبات .للدراسة، والتي تنص على أن 

بالنسبة للجزء الثاني من الفرضية فيما يخص تبعية قسم المراجعة الداخلية، نجد اآلتي بعد إجراء 

معرفة ما إذا كانت هنالك فروق بين اإلجابات فيما يخص تبعية قسم مربع كاي الالمعلمي ل اختبار

وبما أن القيمة ، 5المنوال =  ،(0.01≥)حتمالية القيمة اال، 20.52قيمة مربع كاي =  المراجعة، حيا:

( وهذا يعني أن هنالك فروقات معنوية في اإلجابات، وهذه الفروقات لصالح 0.05أقل من ) االحتمالية

 والذي يقابل: أيتبع قسم المراجعة الداخلية للمدير العامأ. (5المنوال )
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نستنتج من هذا أن قسم المراجعة الداخلية غير مستقل في تبعيت  اإلدارية وأن  يتبع مباكرة للمدير 

العام للبنك, حيا أن  كان من المفرو  أن يتبع لرئيس مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة في البنك. 

( الجهة التي يتبع لها قسم المراجعة 10التحقق منها من خالل نتائج الجدول رقم ) وهذه النتيجة يمكن

 الداخلية.

 
: توصيات قسم المراجعة الداخلية يتم تنفيذها دائماً وتجد الدعم الكافي من اإلدارة الفرضية الرابعة

 ولجنة المراجعة.

المعياري وقيمة االختبار ومستوت الداللة اإلحصائية  واالنحراف(: الوسط الحسابي 19جدول رقم )

 الستجابات عينة البحا حول المحور الرابع:
الوسط  العبارة القياسية

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

قيمة إختبار 

 مربع كاي

القيمة 

 اإلحتمالية

 0.001> 35.94 0.826 4.32 إلى أي مدت تعتقد أن توصيات المراجعة الداخلية يتم تنفيذها

 
( وهذا يعنى أن 0.01أقل من مستوت المعنوية ) االحتماليةنالحس أن القيم  (19)من الجدول رقم 

أفراد العينة على  استجابات, أي توجد داللة إحصائية في توزيع ةهناك فروق ذات داللة إحصائي

خيارات اإلجابة المختلفة )موافق جداً ، موافق ، موافق بشكل بسيط ، غير موافق ، ال أدري(, أي أن 

إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره, كما نالحس أن قيمة الوسط الحسابي أكبر من الوسط 

لخيارات )دائماً ، غالباً( ألن أوزانها ( وهذا يدل على أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز 3الفرضي )

(، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة يؤكدون موافقتهم على الفرضية الرابعة 4،  5)

 للدراسة.

ر إلى تجانس إجابات عينة البحا كما نجد االنحراف أن المعياري أقل من الواحد الصحيح وهذا يشي

 تلك العبارة. لىع

 ( يؤدي إلى قبول الفرضية الرابعة19عن المحور الرابع ومن الجدول رقم )كل ما سبق من نتائج 

توصيات قسم المراجعة الداخلية يتم تنفيذها دائماً وتجد الدعم الكافي ، والتي تنص على أن للدراسة

 .من اإلدارة ولجنة المراجعة

 

ة في البنك وتساعد في : لجنة المراجعة تدعم دور واستقالل قسم المراجعة الداخليالفرضية الخامسة

 تسهيل أعمال .

المعياري وقيمة االختبار ومستوت الداللة اإلحصائية  واالنحراف(: الوسط الحسابي 20جدول رقم )

 الستجابات عينة البحا حول المحور الخامس
الوسط  العبارة القياسية

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 اختبارقيمة 

 مربع كاي

القيمة 

 االحتمالية

لجنة المراجعة تراجع خطة عمل قسم المراجعة  /1

 الداخلية

4.18 1.202 46.82 <0.001 

لجنة المراجعة تتاكد من تنفيذ خطة عمل قسم  /2

 المراجعة الداخلية

4.22 1.085 44.57 <0.001 

لجنة المراجعة تتدخل في تعيين المراجعين  /3

 الداخليين ونقلهم

2.88 1.301 46.20 <0.001 

المراجعة تتابع تنفيذ توصيات المراجعة لجنة  /4

 الداخلية

3.59 1.368 11.71 0.020 

 0.001> 28.65 1.328 3.84 لجنة المراجعة تدعم استقالل المراجعة الداخلية /5

لجنة المراجعة تراجع وتتاكد من جودة خدمات  /6

 المراجعة الداخلية

4.02 1.250 41.10 <0.001 
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(, 0.01و  0.05أقل من مستوت المعنوية ) االحتماليةنالحس أن جميع القيم  (20)من الجدول رقم 

أفراد  استجاباتوهذا يعنى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية, أي توجد داللة إحصائية في توزيع 

ت العينة على خيارات اإلجابة المختلفة )دائماً ، غالباً ، أحياناً ، ليس لها دور ، ال أدري(, أي أن إجابا

( أكبر 3أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، كما نالحس أن جميع قيم األوساط الحسابية )عدا العبارة 

( وهذا يدل على أن معظم إجابات أفراد العينة تتحيز لخيارات )دائماً ، غالباً( 3من الوسط الفرضي )

ن موافقتهم على عبارات (، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة يؤكدو4،  5ألن أوزانها )

 الفرضية الخامسة للدراسة.

كما نجد االنحراف المعياري لهذه العبارات أكبر من الواحد الصحيح وهذا يشير إلى عدم تجانس 

 إجابات عينة البحا عن تلك العبارات.

( يؤدي إلى قبول الفرضية الخامسة 20كل ما سبق من نتائج عن المحور الخامس ومن الجدول رقم )

لجنة المراجعة تدعم دور واستقالل قسم المراجعة الداخلية في البنك دراسة، والتي تنص على أن: لل

 وتساعد في تسهيل أعمال .

 

قسم المراجعة الداخلية ل  معايير مكتوبة تبين أهداف  وسلطات  ومسؤوليات ، وتلك : الفرضية السادسة

 .لداخليةالمعايير تتماكى مع معايير العمل المهنية للمراجعة ا

 لالستقالليةمربع كاي  اختبار(: نتائج 21جدول رقم )
 المجموع هل تتماكى المعايير مع معايير العمل المهنية 

 ال ينطبق ال أدري ال نعم

يير اوجود مع

 مكتوبة

 57 0 1 2 54 نعم

 6 6 0 0 0 ال

 3 3 0 0 0 ال أدري

 66 9 1 2 54  المجموع

 
نالحس أن  ،(0.001>)حتمالية القيمة اال، و66.000قيمة مربع كاي =  أن:، نجد االختبارومن نتائج 

( وقبول الفرضية االستقاللية( وهذا يؤدي إلى رفض فر  العدم )0.05أقل من ) االحتماليةالقيمة 

/ المت يرين مرتبطين(، وبالتالي هذا يؤدي إلى قبول الفرضية السادسة  االستقالليةالبديلة )عدم 

للدراسة، والتي تنص على أن قسم المراجعة الداخلية ل  معايير مكتوبة تبين أهداف  وسلطات  

 ومسؤوليات ، وتلك المعايير تتماكى مع معايير العمل المهنية للمراجعة الداخلية.

 

 الخاتمة 
سة أن جودة المراجعة الداخلية في البنوك السودانية تتاثر بعدد من العوامل التي من نتائج الدرا أتضح

انة المقدمة للمراجعين الداخليين في البنوك التجارية السودانية. وقد بستاالتناولتها الدراسة من خالل 

إلى ذلك  %, إضافة76تبين من نتائج التحليل أن نسبة الذين ال يملكون أي مؤهالت مهنية تبلغ حوالي 

 ةواحد مادةتدريبية أو أنهم حصلوا على  مواد% من عينة البحا إما أنهم لم يحصلوا على أية 30نسبة 

فقط, بالرغم من أن البنوك التجارية لها المقدرة الكافية لعقد دورات تدريبية لمنسوبيها. كذلك نجد أن 

% 33المراجعة, وأن نسبة  % من المراجعين الداخليين ترت تدخل اإلدارة في وضع خطة45نسبة 

تكون فيها تبعية قسم المراجعة الداخلية للمدير العام بدالً من رئيس مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة. 

مراجعاً  31فيما يتعلق بدعم اإلدارة العليا لقسم المراجعة الداخلية فيما يخص الرواتب فقد أوضح 

( حاصلون %25.8فقط من عينة البحا بنسبة )مراجعاً  17%( أن دعم اإلدارة متوسط. هنالك 47)



 

 2017 (24) 8، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك 106

 

 

تؤثر سلباً على جودة المراجعة الداخلية  قد على درجة البكالوريوس تخصص محاسبة. هذه األسباب

 في البنوك السودانية. 
 

% من عينة البحا أن اإلدارة العليا تدعم قسم 86أوضحت نتائج الدراسة أن نسبة  في المقابل,

المراجعة الداخلية بالعدد الكافي من المراجعين الداخليين. كذلك أوضحت النتائج أن توصيات أقسام 

نوك %, وأن معظم الب84المراجعة الداخلية يتم تنفيذها )دائماً أو غالباً( في معظم عينة البحا بنسبة 

 . (%74نسبة )توجد بها لجان للمراجعة 
 

 التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحا بما يلي:

التحقق من وجود وفعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك مع التقويم المستمر لهذا النظام بهدف  -1

 .تطويره

ضرورة أن تتبع أقسام المراجعة الداخلية لمجلس اإلدارة في البنك كاعلى مستوت إداري حتى  -2

 والحياد. باالستقالليةتتمتع 

ضرورة أن يكون الحد األدنى للمؤهل العلمي عند التعيين للمراجعين الداخليين هو كهادة  -3

 البكالريوس تخصص محاسبة.

سودانية بتاهيل المراجعين الداخليين وتحفيزهم على اإلدارة العليا في البنوك ال اهتمامضرورة  -4

 الحصول على الشهادات المهنية.

ضرورة عدم تدخل اإلدارة في وضع خطة وعمل أقسام المراجعة الداخلية, األمر الذي سيؤدي  -5

 وفعالية المراجعة الداخلية. استقاللإلى زيادة 

 ضرورة وجود برامج مستمرة للتدريب. -6

األخرت للمراجعين  واالمتيازاتبنظام الرواتب والحوافز والبدالت  اإلدارة اهتمامضرورة  -7

 الداخليين.

 

 المراجع
م(, أأهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخلية في  2008البشاري, مصطفى نجم )
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م(, أمدت إلتزام البنوك األردنية بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهاأ, رسالة ماجستير غير  2000كقور, فريد )
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