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  مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية

  

  فضل عبد الفتاح عبد المغني و حمد محمد العمريأ
 

  صـلخم
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية، وقياس 

لك المدى من التطبيق وكل من حجم البنك، والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي، وكذلك استكشاف المعوقات العالقة بين ذ
  .التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية

. اليمنية تتكون من أربعة أقسامولتحقيق هذه األهداف فقد تم إعداد استبانة موجهة إلى المدققين الداخليين في البنوك التجارية 
مدققًا داخليًا، وبلغ ) 99(وقد تم توزيع االستبانة على جميع المدققين الداخليين العاملين في البنوك التجارية اليمنية وعددهم 

  .من مجموع االستبانات الموزعة%) 86.9(أي ما نسبته ، استبانة) 86(عدد االستبانات المستردة 

راسة أن درجة تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية ضعيفة حيث كانت بنسبة وقد أظهرت نتائج الد
، وكذلك أظهرت عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك %)58.59(

اخلي، كما بينت وجود عدد من المعوقات التي تحول التجارية اليمنية وكل من حجم البنك، والمتغيرات الشخصية للمدقق الد
دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية، من أهمها عدم وجود إلزام قانوني بتطبيق معايير التدقيق 

  .الداخلي في تلك البنوك

ي البنوك التجارية اليمنية، من أهمها ضرورة وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات واالقتراحات لتطوير وظيفة التدقيق الداخلي ف
  .قيام اإلدارات العليا في تلك البنوك بدعم استقاللية دوائر التدقيق الداخلي

  .ن، معايير التدقيق الداخلي، البنوك التجارية اليمنيةو ن الداخليو تدقيق، المدقق: الكلمات الدالة
  
  

  مقدمـةال.  1
  

يرة وتعددت أقسامها اتسع نشاط الشركات في اآلونة األخ
وفروعها سواء كانت تلك الشركات صناعية أو تجارية أو 
خدمية، بغية المحافظة على رؤوس األموال المستثمرة في تلك 
الشركات وضمان نجاحها في أداء مهامها والمساهمة في زيادة 
قيمة حقوق المساهمين والمستثمرين فيها ولالحتفاظ باألصول 

الدائنين، فقد برزت الحاجة الملحة بصورة سليمة تضمن حقوق 
تلك األغراض لوظيفة التدقيق الداخلي للمساهمة في تحقيق 

باعتبارها تمثل جزءًا أساسيا من وظيفة الرقابة الداخلية التي 

تسعى لضمان تحقيق تلك األهداف جنبًا إلى جنب مع األدوات 
ولقد بدأ التجسيد المهني لوظيفة التدقيق . والوظائف األخرى

الداخلي بتأسيس معهد المدققين الداخليين في أمريكا في 
الذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير معايير التدقيق  1941عام

الداخلي المتعارف عليها ومتابعة تطويرها وتحديثها وفقا 
لمتطلبات ما يستجد من أحداث وتطورات مع مرور الزمن 

)Chambers et al., 1990(عايير ، حيث شرع في إصدار قائمة م
واستمر في 1978السلوك المهني للتدقيق الداخلي في عام 

تحديثها وتعديلها إلى أن أصدر آخر قائمة معايير في كانون 
 ).Colbert, 2002(م 2000 من عام األول
نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه البنوك التجارية في دعم و 

لي في التنمية االقتصادية في اليمن فإن لوظيفة التدقيق الداخ  .3/4/2006، وتاريخ قبوله 28/6/2005تاريخ استالم البحث   



  احمد محمد العمري وفضل عبد الفتاح عبد المغني                                                        ...                   مدى تطبيق معايير التدقيق 

- 344  -  

حيث تؤدي إلى حماية  ،البنوك التجارية أهميتها الخاصة
العمليات المصرفية وتوفير الثقة في البنك وٕادارته من قبل 

وعلى هذا األساس فإن هذه الدراسة . العمالء والمساهمين
تهدف إلى بحث مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف 

وجود العديد من  ومع .ليها في البنوك التجارية اليمنيةع
الدراسات التي تناولت موضوع التدقيق في اليمن إال أنه وفي 
حدود علم الباحثين لم يسبق أن تم تناول موضوع هذه الدراسة 

ولهذا فقد تسهم  .من قبل فيما يتعلق بالبنوك التجارية اليمنية
هذه الدراسة في التعرف على واقع تطبيق معايير التدقيق 

التجارية اليمنية واستكشاف المعوقات التي  الداخلي في البنوك
قد تحول دون تطبيقها واقتراح الحلول المالئمة خدمة ألهداف 
البنوك التجارية اليمنية وكافة األطراف المستفيدة التي تصب 
في المحصلة النهائية في خدمة أهداف التنمية والنمو 

  .االقتصادي في الجمهورية اليمنية
  

  أهمية الدراسة
همية هذه الدراسة من خالل التأكيد على أهمية التزام تنبع أ

المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية بمعايير التدقيق 
الداخلي وٕابراز أهمية هذه المعايير والتعرف على أهم المعوقات 
التي تحول دون تطبيقها وسبل معالجتها لما لذلك من أهمية 

يادة مصداقيته وتحقيق في تحسين أداء المدقق الداخلي وز 
  .الهدف من وجوده

ونظرا ألنه لم تجر حتى اآلن في حدود علم الباحثين أي 
دراسة حول التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية فإن هذه 
الدراسة قد تكون ذات أهمية كبيرة لإلدارات العليا في تلك البنوك 

على إمكانية  من خالل تقييم التدقيق الداخلي، مما يعطي مؤشرا
االعتماد على تقارير المدققين الداخليين وتقييمهم لألداء، كما قد 
تفيد المستثمرين في قطاع البنوك التجارية اليمنية في إعطائهم 

على مدى متانة نظم الرقابة الداخلية في تلك البنوك مما  مؤشراً 
  .يفيدهم في ترشيد اتخاذ قراراتهم االستثمارية

ة قد تفيد المدقق الخارجي الذي يقوم كما ان هذه الدراس
بتدقيق أعمال ونشاطات البنوك التجارية اليمنية من خالل 
االستفادة من عمل المدقق الداخلي وهذا يوفر في تكاليف 

الوقت والجهد المبذولين في في عملية التدقيق الخارجي، و 
اختيار عينة التدقيق، وتحديد االختبارات المناسبة الختبار نظام 

  .رقابة الداخليةال
فضال عن ذلك فستخدم هذه الدراسة البنك المركزي اليمني 
في التعرف على متانة وفاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في 
البنوك التجارية اليمنية ومدى االعتماد على تلك الوظيفة في 

  .المساهمة في تحقيق أهداف البنوك التجارية اليمنية
  

  مشكلة الدراسة
  :التساؤالت التالية عنه الدراسة في اإلجابة تتمثل مشكلة هذ

ما مدى التزام البنوك التجارية اليمنية بتطبيق معايير  .1
  التدقيق الداخلي المتعارف عليها؟

ما اثر حجم البنك ممثال برأسماله وعدد العاملين فيه على  .2
  تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية؟

لشخصية للمدقق الداخلي على تطبيق ما أثر المتغيرات ا .3
  معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية؟

ما المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق  .4
وكيف يمكن التغلب  ،الداخلي في البنوك التجارية اليمنية

  عليها؟ 
  

  أهداف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

اف مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك استكش .1
  .التجارية اليمنية

فحص العالقة بين مدى االلتزام بتطبيق معايير التدقيق  .2
الداخلي في البنوك التجارية اليمنية وحجم البنك ممثال 

  .برأسماله وعدد العاملين فيه
اختبار مدى وجود عالقة بين تطبيق معايير التدقيق  .3

يرات الشخصية للمدقق الداخلي في البنوك الداخلي والمتغ
  .التجارية اليمنية

التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير  .4
  .التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية

  
  فرضيات الدراسة

تقوم هذه الدراسة على عدد من الفرضيات وضعت بناء على 
  : ى مايليمراجعة أدبيات الدراسة وتنص هذه الفرضيات عل

ال يلتزم المدققون الداخليون في البنوك  :الفرضية األولى
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 .التجارية اليمنية بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الفرضية الثانية

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
  . بنك ممثًال برأسماله وعدد العاملين فيهالتجارية اليمنية وحجم ال

  
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :الفرضية الثالثة

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
 .التجارية اليمنية والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي

  
 هناك عدد من المعوقات التي تحول دون :الفرضية الرابعة

تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
 .التجارية اليمنية

  
  منهجية الدراسة.  2

  
  مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من المدققين الداخليين العاملين في 
 ،مدققًا داخلياً ) 99(البنوك التجارية اليمنية العشرة البالغ عددهم 

انة باليد على كامل أفراد مجتمع حيث أمكن توزيع االستب
ستبانة أي ما ا) 86(غ عدد االستبانات المستردة الدراسة، وبل

  .من مجموع االستبانات الموزعة%) 86.9(نسبته 
  

  أسلوب جمع البيانات
هذه الدراسة ميدانية تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، 

ا على وقد اعتمد الباحثان في عملية جمع البيانات الالزمة له
  : نوعين رئيسين من المصادر هما

  
  المصادر الثانوية - أ 

حيث تم الحصول عليها من خالل الدراسات السابقة 
المتعلقة بموضوع التدقيق الداخلي بشكل عام، باإلضافة إلى 
معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها الصادرة عن المعهد 

 .هام وتعديالت1978األمريكي للمدققين الداخليين عام 
  ألوليةالمصادر ا -ب 

بواسطة استبانة تم تصميمها لهذا  عليها تم الحصول

الغرض ووزعت على مجتمع الدراسة المتمثل في المدققين 
الداخليين في البنوك التجارية اليمنية، والختبار صدق األداة 

فقد تم عرضها على أعضاء هيئة التدريس في قسم ) االستبانة(
وعلى ثالثة مدققين داخليين المحاسبة في جامعة اليرموك 

يعملون في قطاع البنوك التجارية اليمنية وذلك للتأكد من 
وضوح األسئلة وصالحيتها، وقد تم أخذ مالحظاتهم بعين 
االعتبار عند اإلعداد النهائي لالستبانة، وكذلك تم احتساب 
معامل الثبات ألسئلة االستبانة حيث بلغت قيمة ألفا 

)Cronbach's Alpha) (96.9 .(% وقد تكونت االستبانة من
 ،أربعة أقسام يتضمن القسم األول معلومات عامة حول البنك

ويشتمل القسم الثاني على المعلومات الشخصية للمدقق 
أما القسم الثالث فيحتوي على األسئلة التي تقيس  .الداخلي

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي، المتعارف عليها في 
شتمل القسم الرابع على االيمنية، في حين البنوك التجارية 

األسئلة التي تقيس درجة أهمية المعوقات التي تحول دون 
  .تطبيق معايير التدقيق الداخلي في تلك البنوك

  
  األساليب اإلحصائية المستخدمة

لتحليل نتائج  SPSSاستخدم الباحثان البرنامج اإلحصائي 
  : ئية التاليةالدراسة، حيث تم استخدام األساليب اإلحصا

 (Cronbach's Alpha)اختبار التحقق من معامل الثبات  .1
لقياس التناسق الداخلي ألسئلة االستبانة والتحقق من ثبات 

  . تلك األسئلة
) Descriptive Statistics(األساليب اإلحصائية الوصفية  .2

لوصف  (Frequency Distributions)والتوزيعات التكرارية 
ولقياس مدى تطبيق متطلبات  خصائص مجتمع الدراسة،

معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
  . التجارية اليمنية، ودرجة أهمية معوقات تطبيق المعايير

) Simple Regression Analysis(تحليل االنحدار البسيط  .3
الختبار العالقة بين حجم البنك ممثًال بعدد العاملين ورأس 

متطلبات معايير التدقيق الداخلي المال وبين مدى تطبيق 
  . المتعارف عليها

الختبار العالقة بين جنس المدقق  t (T- test)اختبار  .4
الداخلي ومدى االلتزام بتطبيق متطلبات معايير التدقيق 
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  . الداخلي المتعارف عليها
لقياس أثر  (One-Way ANOVA)تحليل التباين األحادي  .5

المركز (الداخلي المتغيرات الشخصية التالية للمدقق 
الوظيفي، والعمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة، 

على مدى التزامه بتطبيق ) والشهادات المهنية، والتخصص
  . متطلبات معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

لقياس درجة االرتباط بين  (Correlation) تحليل االرتباط .6
  . متغيرات الدراسة

  
 راسةاإلطار النظري للد

تمثل معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها المبادئ 
التي يجب على المدققين األساسية لمهنة التدقيق الداخلي 

وسيتناول هذا . الداخليين االلتزام بها عند أداء مهامهم المختلفة
الجزء كًال من مفهوم وأهمية وأهداف معايير التدقيق الداخلي 

من تعديالت وتطورات،  المتعارف عليها وما طرأ عليها
باإلضافة إلى تناول متطلبات هذه المعايير بشيء من 

  .التفصيل
  

  مفهوم معايير التدقيق الداخلي 
المعيار كمصطلح يعني درجة األفضلية أو االمتياز 

على اآلخرين التماثل  ،المطلوبة لغرض معين كمقياس أو وزن
  . ة أدائهمويتم بواسطته الحكم على دق ،معه ومسايرته

أداة الحكم على مستوى الكفاءة "أنه بويعرف معيار التدقيق 
يصل إليها المدققون عند أدائهم  يالمهنية، ودرجة االتساق الت

  .)Chambers et al., 1990( "لوظائفهم
المقاييس "أنها بما معايير التدقيق الداخلي، تحديدًا، فتعرف أ

س عمليات قسم ماد عليها في تقييم وقياتوالقواعد التي يتم االع
التدقيق الداخلي، حيث تمثل المعايير نموذج ممارسة التدقيق 
الداخلي كما يجب أن يكون، وذلك وفقًا لما تم التوصل إليه 

 IIA" )Brink andاخليين دواعتماده من قبل معهد المدققين ال

Witt, 1982( .  
تمثل  المتعارف عليها لتدقيق الداخلياوهذا يعني أن معايير 

لياتهم الفنية و لعمل المدققين الداخليين وتحديد مسؤ  أساساً 
  . )IIA, 1982(هم المهنيئومتابعة أدا

  

  أهمية معايير التدقيق الداخلي 
 Venables( تكمن أهمية معايير التدقيق الداخلي فيما يلي

and Impey, 1988(:  
تضع  ألنهان يتعتبر ضرورية بالنسبة للمدققين الداخلي .1

تي ينتظر منهم أن يلتزموا بها عند المبادئ األساسية ال
  . ممارستهم لمهامهم بحيث يحققون الهدف من وجودهم

ن وجود معايير اإذ  ؛المعايير ضرورية بالنسبة لإلدارة .2
لمدققون الداخليون سيمكن اإلدارة من ازم بها تمهنية يل

االعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمها لها المدققون 
  . دائهم لوظائفهم في المنشأةالداخليون عند أ

وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون يعتبر  .3
ضروريًا بالنسبة للمدقق الخارجي ليطمئن الى متانة وكفاءة 

  . عمل المدققين الداخليين
يتم االسترشاد بالمعايير عند إعداد المواد التدريبية للمهنيين  .4

  . الجدد
  

  لي أهداف معايير التدقيق الداخ
رسة الداخليين في قائمة معايير المماحدد معهد المدققين 

من عام  كانون األولالمهنية للتدقيق الداخلي الصادرة في 
  : )IIA, 2001(في اآلتي هذه المعايير أهداف  2000

بيان المبادئ األساسية التي تمثل ممارسة التدقيق الداخلي  .1
  .كما يجب أن تكون

القيمة المضافة التي  وضع إطار عام ألداء وتعزيز  .2
  . أوسع مدى ممكن إلىتحققها أنشطة التدقيق الداخلي 

  . قياس وتقييم أداء المدققين الداخليينلوضع أسس  .3
التأسيس لعمليات ومعالجات تنظيمية متطورة وتشجيع  .4

  . إدخال تحسينات عليها
كما تهدف معايير التدقيق الداخلي الى تعميق حالة الفهم 

ت اإلدارية في منشآت األعمال لحقيقة لدى جميع المستويا
وتعزيز إدراكها  ،الدور والمسؤوليات المناطة بالتدقيق الداخلي

 Brink and( ألهمية المساهمة في تحسين أداء التدقيق الداخلي

Witt, 1982.(   
  معايير التدقيق الداخلي 

قائمة  1978أصدر معهد المدققين الداخليين في عام 
نية للتدقيق الداخلي التي غطت مختلف معايير الممارسة المه
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  : جوانب التدقيق الداخلي، وتضمنت خمسة أقسام رئيسة هي
  . االستقاللية -
  . العناية المهنية -
  . نطاق التدقيق الداخلي -
  . التدقيق الداخلي يةلأداء عم -
  . إدارة قسم التدقيق الداخلي -

ولتفسير هذه المعايير فقد أصدر المعهد قوائم الحقة 
تناولت مختلف المعايير التي اشتملت عليها القائمة  ،ومكملة

ابقة بصورة تفصيلية مثل مفاهيم ومسؤوليات الرقابة، والحد سال
ضبط جودة التدقيق الداخلي، و لتحقق منها، الغش و امن حاالت 

االتصال و العالقة مع المدقق الخارجي، و أوراق عمل المدقق، و 
عملية التدقيق،  تخطيطو تقييم المخاطر، و مع مجلس اإلدارة، 

. )Wittengton and Pany, 1998( ومتابعة نتائج التدقيق، وغيرها
امتدادًا أو توضيحًا لقائمة المعايير تفاصيل وتعتبر هذه ال

  . بر تعديًال لهاتوال تع 1978 عام الصادرة في
أصدر المعهد قائمة  2000من عام كانون الثاني وفي 

دقيق الداخلي اشتملت للمرة جديدة بمعايير الممارسة المهنية للت
على إدخال عدد من التعديالت على  1978األولى منذ عام 

 واشتملت أيضًا على 1978قائمة المعايير الصادرة في عام 
يم المعايير إلى سأعادت تق حيثعدد من المعايير الجديدة،

، كما في القائمة السابقة قسمين رئيسين بدًال من خمسة أقسام
  :)IIA, 2001( هماو 

 
  معايير صفات المدقق الداخلي: القسم األول

يصف هذا القسم السمات والخصائص الواجب توافرها في 
وقد احتوى على  المدققين الداخليين ودوائر التدقيق الداخلي،

  : أربعة معايير هي
  . األهداف والصالحيات والمسؤوليات -
  . االستقاللية والموضوعية -
  . الكفاءة وبذل العناية المهنية -
  . لتدقيق الداخليارنامج ضبط وتطوير جودة ب -

 معايير أداء عملية التدقيق الداخلي: القسم الثاني
ة أو مهمة من ييتعلق هذا القسم بعملية تنفيذ كل عمل

عمليات أو مهام التدقيق الداخلي ويحتوي على سبعة معايير 

  : هي
  . إدارة أنشطة التدقيق الداخلي -
  . طبيعة عمل التدقيق الداخلي -
  . طيط عملية التدقيق الداخليتخ -
  . أداء عملية التدقيق الداخلي -
  . ق الداخلييتوصيل نتائج التدق -
  . متابعة النتائج -
  .قبول االدارة للمخاطر  -
  

 أنواع التدقيق الداخلي 
لقد واكب التغيرات التي طرأت على بيئة األعمال اجتهادات 

من  متزايدة من قبل المهنيين والكتاب والباحثين، بطرح عدد
الرؤى الجديدة بشأن ما يجب على إدارة التدقيق الداخلي 

فبعد أن كان  واجهة المتغيرات البيئية الجديدة؛وموظفيها فعله لم
التدقيق المالي هو المجال التقليدي للتدقيق الداخلي، أصبح 
التدقيق التشغيلي محل اهتمام أكبر ويمثل المدى األوسع 

وعادة ). Venables and Impey, 1988(لوظيفة التدقيق الداخلي 
يتم تصنيف التدقيق الداخلي إلى نوعين رئيسين هما التدقيق 

، )1998عبداهللا، (الداخلي المالي والتدقيق الداخلي التشغيلي 
نوعين الرئيسين للتدقيق وسيتم فيما يلي الحديث عن هذين ال

  :الداخلي
  

  التدقيق الداخلي المالي  .1
الفحص المنّظم للعمليات "الي يقصد بالتدقيق الداخلي الم

المالية والقوائم والسجالت المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى 
االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات اإلدارية 

 ,Donald and Glezen" (وأي متطلبات أخرى موضوعة مسبقاً 

1994.(  
عة ن تركيز التدقيق الداخلي المالي ينصب على مراجوأل

العمليات المالية والمحاسبية من خالل المستندات والقوائم 
والسجالت المتعلقة بها فأحيانًا يطلق عليه اسم تدقيق العمليات 

Transaction Audit )Venables and Impey, 1988(،  حيث
يهدف إلى التأكد من سالمة إتمام العمليات المختلفة من 

التحقق من التزام  الناحيتين المالية والمحاسبية عن طريق
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القائمين على أداء تلك العمليات بالسياسات اإلدارية والمالية 
والمحاسبية، ولهذا يتم أيضًا تسمية التدقيق المالي أحيانًا تدقيق 

  ).Probity Audit )Venables and Impey, 1988االمانة 
  : أنهبومن هنا جاء تعريف التدقيق المالي 

القسم األكبر من المعامالت الفحص الذي يقوم على إثبات 
بالدليل المستندي للتحقق من أمانة العاملين وسالمة األداء 
المالي لهم بهدف التأكد من وجود األصول والممتلكات وتوفر 

  ). Venables and Impey, 1988(الحماية المناسبة لها 
ويتم النظر إلى التدقيق الداخلي المالي على أنه المراجعة 

 Compliance Checkليات من خالل فحص االلتزام التقليدية للعم
تأكيدًا لإلدارة العليا بأن العاملين يعطون والء  يالذي يعط

لسياسات المنشأة وخططها وعقودها واإلجراءات والقوانين 
  ). Edwards et al., 2001(واألنظمة السارية 

كما يتضح من خالل التعريف األخير للتدقيق الداخلي 
ف أيضًا إلى التأكد من الوجود المادي ألصول المالي أنه يهد

المنشأة ومن توفر الوسائل الكافية الكفيلة بحمايتها من الضياع 
  . أو االختالس

  
  التدقيق الداخلي التشغيلي  .2

  
الفحص الشامل للوحدة "بأنه يعرف التدقيق التشغيلي 

التشغيلية أو للمنشأة ككل لتقييم أنظمتها المختلفة ورقابتها 
دارية وأدائها التشغيلي وفقًا لطريقة القياس المحددة ضمن اإل

األهداف اإلدارية، وذلك للتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية 
  ). Wittengton and Pany, 1998( "العمليات التشغيلية

الفحص والتقويم الشامل لعمليات "أنه بكما تم تعريفه أيضًا 
كانت العمليات  المنشأة إلعطاء معلومات لإلدارة عما إذا

المختلفة قد نفذت طبقًا للسياسات الموضوعة التي تتعلق مباشرة 
بأهداف اإلدارة ويشمل تقويم كفاءة استخدام الموارد المادية 
والبشرية، وتقويم اإلجراءات المتبعة في مختلف العمليات، وتقديم 
التوصيات الالزمة لمعالجة المشاكل واقتراح الطرق الكفيلة بزيادة 

  ). Cook and Winkle, 1984" (كفاءة والربحيةال
ويالحظ من التعريفين السابقين أن التدقيق الداخلي 
التشغيلي قد مثل تطورًا هامًا في نطاق وطبيعة أنشطة التدقيق 

حيث يهدف إلى اكتشاف ما الذي يمكن أن يكون " ،الداخلي

خطأ ويستهدف من وراء ذلك كشف أسباب حدوث الخطأ وما 
ن القيام به لتصحيح الوضع مستقبًال، وبهذا فإن الذي يمك

التدقيق التشغيلي قد انتقل بالتدقيق الداخلي إلى مستوى 
  ).Edwards et al., 2001" (المستشار األمين لإلدارة

ويعتبر التدقيق التشغيلي أداة فاعلة من أدوات الرقابة "
اإلدارية، وٕان المدققين التشغيليين باإلضافة إلى سعيهم 

طمئنان على أن الحسابات تعكس الحقائق، فإنهم أيضًا لال
يقيمون السياسات واإلجراءات واستخدام السلطة، وجودة األداء 
اإلداري، وفعالية الطرق المستخدمة، كما يقيمون المشاكل 

 ,.Chambers et al" (الخاصة وجميع الجوانب األخرى للعمليات

1990(.  
مرادفة مثل  ويطلق على التدقيق التشغيلي مصطلحات

وتدقيق األداء  Management Audit التدقيق اإلداري
Performance Audit  والتدقيق الوظيفيFunctional Audit ،

وغيرها، وجميع هذه المصطلحات تهدف إلى وصف عملية 
التدقيق التي هدفها تقويم فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية 

  . )1998عبداهللا، (لوظيفة أو نشاط منشأة ما 
ويهدف التدقيق الداخلي التشغيلي إلى تقديم تقارير نافعة 
ومفيدة للمديرين في مختلف المستويات اإلدارية، بمن فيهم 
مجلس اإلدارة، ولما كانت اإلدارة العليا تحتاج إلى االطمئنان 
على أن كل فرد في التنظيم اإلداري يعمل من أجل تحقيق 

اخليين يقدمون لإلدارة أهداف المنشأة ككل، فإن المدققين الد
العليا، بناًء على نتائج التدقيق التشغيلي، التقارير التي تمكنها 
من تحقيق ذلك المستوى المطلوب من االطمئنان ولتلبية 

 Wittengton and(التي من بينها  ،االحتياجات األخرى لإلدارة

Pany, 1998:(  
 تقييم أداء كل وحدة تشغيلية وفقًا ألهداف اإلدارة أو  .1

  . لمقياس آخر مناسب
االطمئنان على أن خطط اإلدارة شاملة ومتجانسة   .2

  . من قبل المستويات التنفيذية ومفهومة
الحصول على معلومات موضوعية حول كيفية تنفيذ   .3

خطط وسياسات اإلدارة في كل الميادين التشغيلية، وحول 
فرص تطوير الفعالية والكفاءة واالقتصادية في تنفيذ 

  . غالل الفرص المتاحةالخطط واست
الحصول على معلومات مناسبة حول جوانب الضعف   .4
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والقصور في الرقابة اإلدارية، وخصوصًا فيما يتعلق ببؤر 
  . الفساد ومصادر التبديد والتلف

إعادة التأكيد على أن كل التقارير التشغيلية يمكن   .5
 .االعتماد عليها كأساس للعمل

 
  الدراسات السابقة.  3

 
اسات كثيرة في بلدان مختلفة تناولت بالبحث أجريت در 

موضوع التدقيق الداخلي في المنشآت الصناعية والخدمية، 
ويشتمل هذا الجزء على بيان تلك الدراسات، وكيف استفاد 
الباحثان منها في إعداد هذه الدراسة،وما يميز هذه الدراسة عن 

  .الدراسات السابقة
مدخل لتقييم ": بعنوان) 1986(أبو زيد  أجراها دراسة

مع التطبيق على ) إطار المراجعة، المراجع(المراجعة الداخلية 
  ".إحدى المؤسسات الصناعية في الجمهورية اليمنية

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم وظيفة التدقيق الداخلي مع 
التطبيق على إحدى المؤسسات الصناعية في الجمهورية 

ستبانة والزيارة اليمنية، واعتمدت الدراسة على أسلوب اال
الميدانية للشركة المختارة وٕاجراء المقابالت الشخصية مع 

وبينت الدراسة أن إدارة . العاملين في إدارة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي بالمؤسسة المختارة تفتقر إلى االستقالل بسبب 
تبعيتها لإلدارات التنفيذية، والجمع بين أعمال تنفيذية في إدارة 

ات وعملية التدقيق، وقيام الزمالء في نفس القسم بتدقيق الحساب
  .أعمال بعضهم البعض في نفس الوقت

وأوصت الدراسة بتعزيز استقالل المدقق الداخلي في 
المؤسسة موضع الدراسة، ووضع برنامج زمني لتدريب المدققين 

  .الداخليين وتطوير مهاراتهم
  :بعنوان Huston and Kovatch (1988)دراسة 

“Weighing the Standards: Where is the Emphasis in 

Quality Assurances?” 

هدفت هذه الدراسة إلى بيان األهمية النسبية لمعايير 
، (Quality Assurance) التدقيق الداخلي ومراجعة ضمان النوعية

التدقيق  يريحيث تم االعتماد على دراسة آراء جميع مد
لداخلي، وٕادارات األقسام في الداخلي ورؤساء لجان التدقيق ا

والية فيرجينيا، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي 
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تفاوتا . لتحقيق أهداف الدراسة

بين أفراد عينة الدراسة في إعطاء األهمية النسبية لمعيار 
االستقاللية، وأن لجان التدقيق والمديرين الماليين وٕادارات 

ام في المؤسسات المختارة تعي أهمية موضوع متابعة األقس
مالحظات التدقيق أكثر من المدققين الداخليين، ويترتب على 
ذلك ضعف اهتمام المدققين الداخليين بالتأكد من متابعة 

أما بخصوص ضمان النوعية فقد . مالحظاتهم وتوصياتهم
أظهرت الدراسة أن لجان الرقابة ال تصادق على الموازنة 

مالية إلدارة الرقابة الداخلية، وعدم وجود اتصال بين ال
المستويات العليا إلدارة الرقابة الداخلية مع الخاضعين للرقابة 

  . مما يؤثر سلبا على مهارات االتصال لدى المراقبين الداخليين
تقويم فاعلية وظيفة " :بعنوان) 1993(دراسة الخريسات 

  ".المساهمة األردنية التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي 
في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، واعتمد 
الخريسات على أسلوب االستبانة حيث تم إعداد نموذجين، 
األول تم من خالل استطالع آراء المدققين الداخليين في 

شركة  45ية البالغ عددها حينذاك الشركات المساهمة األردن
. والنموذج الثاني أعد الستكشاف آراء مكاتب التدقيق الخارجية

  : وقد كانت نتائج هذه الدراسة كما يلي
ن وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية ا .1

المساهمة العامة األردنية قد حققت فعالية جيدة حيث بلغت 
  %).71(درجة فاعليتها 

قة موجبة بين فعالية التدقيق الداخلي وحجم ن هناك عالا .2
  . الشركة ممثال برأس مالها وعدد العاملين فيها

ن المدقق الداخلي في الشركات موضع الدراسة ليس لديه ا .3
إلمام كاف في فهم كيفية استخدام الحاسب اآللي حيث 

  %). 2.8(بلغت درجة اإللمام 
 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتطوير

التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
األردنية، كما أوصت بأهمية إجراء دراسات أخرى على البنوك 

  .التجارية وشركات التأمين
تعزيز قبول التدقيق " :بعنوان) 1994(زمقنا ادراسة 
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   ".الداخلي في الشركات المساهمة العامة األردنية
م العوامل المؤثرة في قبول هدفت هذه الدراسة إلى بيان أه

مفهوم التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة األردنية، 
يات التدقيق لمن خالل دراسة المدخل السلوكي للقيام بعم

هذه المهنة، حيث الداخلي كمنهج مقترح للتغلب على معوقات 
وتوزيعها على عينة الدراسة التي اشتملت  تم تطوير استبانة

من موظفي الشركات المساهمة العامة المسجلة  على مجموعة
  . في سوق عمان المالي

وتمثلت نتائج هذه الدراسة في أهمية وجود نشاط تدقيق 
داخلي في الشركات المساهمة األردنية حيث بلغ متوسط 

، وبلغت نسبة الشركات التي يوجد بها نشاط %)83(األهمية 
ات التي ال ، في حين بلغت نسبة الشرك%)36(تدقيق داخلي 

، كما بلغت نسبة وجود %)64(يوجد بها نشاط تدقيق داخلي 
%). 100(نشاط التدقيق الداخلي في البنوك التجارية األردنية 

أن المدقق الداخلي الذي يعزز مفهوم  وبينت الدراسة أيضاً 
التدقيق الداخلي هو مدقق مؤهل علميًا وذو خبرات ويتراوح 

  . عاما 40-30عمره بين 
المقومات األساسية للمراجعة " :بعنوان) 1995(غفير دراسة 

  ".الداخلية ومدى توافرها في المصارف التجارية الليبية
هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى توافر المقومات 
 ،األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الليبية

حيث اعتمدت الباحثة على إجراء مقابالت شخصية وتوزيع 
فرعا من ) 29(مدققًا داخليًا يعملون في ) 77(تبانه على اس

فروع البنوك التجارية الليبية، وخلصت الدراسة إلى النتائج 
  : اآلتية

ان أربعة بنوك تجارية ليبية من بين البنوك الليبية الخمسة  .1
  .ال تتوفر فيها أقسام مستقلة للتدقيق الداخلي

خبرات الكافية لدى عدم توفر المؤهالت العلمية المناسبة وال .2
  .المدققين الداخليين في البنوك موضع الدراسة

تكليف بعض المدققين الداخليين بأعمال تنفيذية يقومون  .3
بتدقيقها فيما بعد إلى جانب قيامهم بعلميات التدقيق، مما 

  .يتنافى مع مقومات التدقيق الداخلي
عدم قيام المدققين الداخليين بعملية تخطيط التدقيق  .4

  . تقييم المعلوماتوفحص و 
وأوصت الدراسة باالهتمام بتوفير المتطلبات األساسية 

 .لمهنة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الليبية
مدى تطبيق معايير " :بعنوان) 1998(دراسة شحروري 

التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية 
  )".دراسة مسحية(

إلى استكشاف مدى تطبيق معايير هدفت هذه الدراسة 
التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية، 
وتم تطوير استبانة لهذا الغرض وزعت على المدققين الداخليين 
في جميع البنوك التجارية األردنية المسجلة في سوق عمان 

  . المالي والبالغ عددها حينذاك اثني عشر بنكا
الدراسة إلى وجود ضعف في تطبيق وقد خلصت هذه 

معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية 
األردنية، وٕالى عدم وجود عالقة موجبة بين مدى تطبيق تلك 

كما . المعايير وحجم البنك ممثال برأسماله وعدد العاملين فيه
بينت الدراسة أن المدققين الداخليين يجدون فجوة بين ما هو 

طبق فعال في البنوك التجارية األردنية وما يجب تطبيقه، م
وأظهرت الدراسة أيضا أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين 
تقييم المدقق الداخلي لمدى مالءمة معايير التدقيق الداخلي 

  . المتعارف عليها والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي
طوير وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لت

وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية األردنية منها إنشاء 
لجان تدقيق في البنوك التجارية األردنية تتولى اإلشراف على 
دوائر التدقيق الداخلي، كما أوصت الدراسة بإجراء عدد من 
الدراسات المستقبلية من بينها إجراء دراسة تتناول الجانب 

  .لداخلي في البنوك التجارية األردنيةالسلوكي لوظيفة التدقيق ا
  :بعنوان Holzinger (1999) دراسة

 “The New Internal Auditing Function” 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المهام التي يجب على 
المدققين الداخليين القيام بها في سبيل مساهمتهم في زيادة ثروة 

ستطالع آراء المنشآت وقيمة حقوق المساهمين، حيث تم ا
اإلدارات العليا لعينة من الشركات  أعضاء من) 201(

. مدير دائرة تدقيق داخلي في تلك الشركات) 99(و  األمريكية
من أعضاء اإلدارات العليا %) 66(وبينت نتائج الدراسة أن 

يرون أن على المدققين الداخليين فهم قضايا العمل الرئيسة 
اهمة في زيادة ثروة تلك التي تواجه منشآتهم في سبيل المس

المنشآت في حين رأى الباقون من أعضاء اإلدارات العليا أن 
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  .على المدققين الداخليين أن يساهموا في تقييم وٕادارة المخاطر
من مديري دوائر التدقيق الداخلي %) 72(وفي المقابل فإن 

يرون أن من المهم بالنسبة ألقسامهم أن تتفهم طبيعة القضايا 
لتي تواجه منشآتهم في حين يرى باقي مديري دوائر الرئيسة ا

التدقيق الداخلي أن عليهم امتالك األداة التي تمكنهم من 
  . المساهمة في تقييم وٕادارة المخاطر

مدى التزام البنوك التجارية " :بعنوان) 2000(دراسة شقور 
  ".األردنية بمعايير التدقيق الداخلي
واقع التزام البنوك  طالع علىهدفت هذه الدراسة إلى اال

التجارية األردنية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف 
عليها، واستخدم الباحث أسلوب االستبانة في سبيل تحقيق هدف 
دراسته، حيث وزعت على جميع البنوك التجارية األردنية 

وجهت إلى المدققين الداخليين و المدرجة في سوق عمان المالي، 
ائج الدراسة أن درجة التزام البنوك التجارية وأظهرت نت. فيها

كما %). 83(األردنية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي بلغت 
أظهرت الدراسة وجود عالقة بين مدى التزام البنوك التجارية 
بمعايير التدقيق الداخلي وحجم البنك ممثًال بعدد العاملين وحقوق 

بنك ممثًال بعدد المساهمين فيه، وعدم وجود عالقة مع حجم ال
كما بينت الدراسة أيضًا تأثر مدى التزام . المدققين الداخليين فيه

البنوك التجارية األردنية بمعايير التدقيق الداخلي بالمتغيرات 
  .الشخصية للمدقق الداخلي

  :بعنوان Hermanson et al. (2000)دراسة 
 “Information Technology-Related Activities of Internal 

Auditors” 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تعامل المدققين 
الداخليين مع المخاطر الجديدة المتأتية من استخدام تقنيات 
المعلومات الحديثة في الشركات األمريكية، وتم توزيع استبانة 

وخلصت الدراسة إلى أن المدققين . مدقق داخلي) 100(على 
سة على المهام والمخاطر الداخليين يركزون بدرجة رئي

التقليدية للتدقيق الداخلي كالمحافظة على الموجودات، 
لنظم، وسالمة المعلومات، وسريتها، اوعمليات تطبيق 

ين يبذلون جهدًا يسيرًا يوالحفاظ عليها، وأن المدققين الداخل
وعزا . جدًا بخصوص قضايا تطوير األنظمة واقتنائها

مل، منها طبيعة أهداف الباحثون ذلك إلى عدد من العوا

التدقيق الداخلي، وأولوية المتخصصين في برامج الحاسوب 
وأوصت . على المدققين الداخليين، ووجود نظم حاسوب حديثة

الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات التي تدعم النتائج التي 
  . توصلت إليها خصوصًا التأكيد على مخاطر التدقيق الداخلي

  :بعنوان Chutter and Swanger (2000)دراسة 
“Internal Auditing in Community Financial Institutions” 

قام الباحثان بشرح الدراسة التي قامت بها جمعية المديرين 
هدفت إلى التعرف على واقع وطبيعة و الماليين األمريكيين 

التدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية في الواليات 
مؤسسة مالية  2000يكية، حيث شملت الدراسة المتحدة األمر 

في جمع البيانات،  مريكية، واستخدمت أسلوب االستبانةأ
وخلصت إلى أن حجم المؤسسة المالية يعتبر عامًال هامًا في 
تحديد حجم موازنة التدقيق الداخلي وفريق التدقيق الداخلي 
وخبرات المدققين، حيث توجد عالقة طردية بين حجم المؤسسة 

من % 25كما بينت الدراسة أن . لمالية وتلك المتغيراتا
المدققين الداخليين يرفعون التقارير إلى المدراء الماليين وليس 
إلى مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق، وهما الجهتان اللتان أوصى 
بنك االحتياطي الفيدرالي بان ترفع إليهما تقارير التدقيق 

من المؤسسات تعتمد %) 68(كما بينت الدراسة أن . الداخلي
على مكاتب المدققين القانونيين الخارجيين في إجراء التدقيق 

وبينت الدراسة أيضا أن هناك بعض المؤسسات . الداخلي
  .المالية األمريكية ال تستخدم نهائيًا وظيفة التدقيق الداخلي

  :بعنوان Edward et al. (2001)دراسة 
“Internal Auditing in Banking Industry” 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص الشخصية 
للمدققين الداخليين وطبيعة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية 

من المدققين %) 10(وتمثلت نتائج الدراسة في أن . األمريكية
الداخليين قد تخلوا عن أعمالهم خالل أقل من عامين من 

أعلى، كما بينت الدراسة  استالمهم لها للبحث عن مراكز إدارية
أن مرتبات المدققين الداخليين تعتمد على طول مدة الخدمة في 
البنك ومدى الخبرة في مجال الحاسوب حيث ترتبط معهما 

  .بعالقة طردية
وفيما يتعلق بطبيعة التدقيق الداخلي فقد بينت الدراسة أن 

من المستجيبين يرون أن المدققين الداخليين يقومون %) 32(
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كما خلصت الدراسة إلى . هام التدقيق التشغيلي في البنكبم
التطلع بأن يزداد تركيز المدققين الداخليين في البنوك التجارية 
على مهام التدقيق التشغيلية من خالل فهم طبيعة المهام 
التشغيلية في البنك والمخاطر المتعلقة بها، ومن ثم المساهمة 

  . ةفي عمليات المؤسسات المالية الناجح
 Furnishing A Context“: بعنوان Colbert (2002)دراسة 

for Internal Audit Work”  تناولت الدراسة نظريًا األبعاد واآلثار
المترتبة على قيام معهد المدققين الداخليين في أمريكا بتحديث 

 من عام وتعديل قائمة معايير التدقيق الداخلي في كانون األول
ة، والمدققين الخارجيين، على كل من اإلدار  2000

  .والمستثمرين
وخلصت الدراسة إلى أن المدققين الخارجيين يتأثرون 
بالدور الجديد المناط بالمدققين الداخليين وأن عليهم أن يميزوا 

لى سالمة العمليات بين مهام االستشارة ومهام التأمين ع
 ن عليهم أن يفهموا طبيعة المهام المختلفة التيالمالية، كما ا

يقوم بها المدققون الداخليون وذلك باعتبار أن هذه المهام تدخل 
ضمن اإلطار العام لنظم الرقابة الداخلية التي يهتم المدققون 
الخارجيون بتقييمها قبل اختيار وتحديد حجم عينة التدقيق 

كما بينت الدراسة أن المستثمرين والجهات األخرى . الخارجي
خارجي سوف تستفيد من رأي المستفيدة من تقرير المدقق ال

المدقق الخارجي في تقييم أنشطة المدقق الداخلي واستقالليته 
التدقيق  وكفاءته وموضوعيته، ومدى التزامه بتطبيق معايير

ن هذا الرأي سيؤثر على مستوى الداخلي المتعارف عليها؛ إذ ا
الثقة بجودة أنظمة الرقابة الداخلية واألداء المالي واإلداري 

  .ت موضع االهتمامللمنشآ
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يرى الباحثان أن ما 
يميز دراستهما عن هذه الدراسات أن الدراسات السابقة قد 

وأمريكا فضال عن وجود دراسة  أجريت في بعض الدول العربية
عن إحدى الشركات الصناعية اليمنية، وبالتالي فإن  حالة واحدة

أنها  :أولهماالدراسات السابقة في أمرين هذه الدراسة تتميز عن 
نها لن تقتصر أ :وثانيهماستجرى على البنوك التجارية اليمنية 

كما هو الحال في  ةصناعية واحد على دراسة حالة شركة
زيد وٕانما ستشمل الدراسة جميع البنوك التجارية  يدراسة أب
  .اليمنية
  

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات.  4
  

هذا الجزء تناول بيانات الدراسة بالتحليل، ومناقشة سيتم في 
  . النتائج، واختبار الفرضيات

  
  خصائص عينة الدراسة

اتضح من خالل االستبانات المستردة من عينة الدراسة أن 
التوزيعات التكرارية للمدققين الداخليين العاملين في البنوك 
  : التجارية اليمنية حسب خصائصهم الشخصية كانت كما يلي

توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .1
  : الجنس

 
  )1(الجدول رقم 

  توزيع المدققين الداخليين حسب الجنس
  

النسبة  العدد الجنس
 المئوية

النسبة المئوية 
 التراكمية

 %79.1 %79.1 68 ذكر
 %100 %20.9 18 أنثى

 - %100 86 المجموع
  

ن غالبية المدققين الداخليين أ) 1(يتضح من الجدول رقم 
في البنوك التجارية اليمنية هم من الذكور حيث بلغت نسبة 

، %)20.9(في حين بلغت نسبة اإلناث %) 79.1(الذكور 
ويرى الباحثان أنه بالنظر إلى التأخر النسبي في التحاق المرأة 
اليمنية بالتعليم الجامعي والمهني وانخراطها في الوظائف 

د كانت نسبة الوظائف التي تشغلها اإلناث سواء المختلفة، فق
في األجهزة الحكومية أو في القطاعات األخرى أقل نسبيًا من 
مثيالتها في العديد من البلدان األخرى، ولذلك فإن نسبة اإلناث 
الالتي يعملن في دوائر التدقيق الداخلي في البنوك التجارية 

ة، مما يعني أن تعتبر نسبة جيد%) 20.9(اليمنية والبالغة 
إدارات البنوك التجارية اليمنية قد فتحت المجال أمام الجنسين 
للعمل في دوائر التدقيق الداخلي دون تحيز ألحد الجنسين على 

  .حساب اآلخر
توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .2

 : المركز الوظيفي
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  )2(الجدول رقم 
  حسب المركز الوظيفي توزيع المدققين الداخليين
  

النسبة  العدد المركز الوظيفي
 المئوية

النسبة المئوية 
 التراكمية

 %15.12 %15.12 13 مشرف 
 %54.65 %39.53 34 مدقق أول 

 %80.23 %25.58 22 مدقق مبتدئ 
 %91.86 %11.63 10 مدير إدارة 

نائب مدير (أخرى 
 )إدارة

7 8.14% 100% 

 - %100 86 المجموع 
  

أن نسبة المدققين الداخليين ) 2(ح من الجدول رقم يتض
مشرف، مدقق أول، (الذين يمارسون أعمال التدقيق اليومية 

%) 25.58، %39.53، %15.12(قد بلغت ) مدقق مبتدئ
من %) 80.23(لكل منهم على التوالي، وبالتالي فإن نسبة 

ن المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية هم من المدققي
ة ومهام التدقيق الداخلي الداخليين الذين يمارسون أنشط

وهذا يعني أن الغالبية العظمى من المدققين الداخليين  .اليومية
تتمثل فيمن يمارسون األنشطة التنفيذية لمهام التدقيق الداخلي 
مما يجعلهم أكثر معرفة بإجراءات التدقيق الداخلي المتبعة في 

 عنوهذا يزيد من درجة االعتماد البنوك التجارية اليمنية، 
  . آرائهم المتمثلة في إجاباتهم على أسئلة استبانة الدراسة

توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .3
  : سنوات الخبرة العملية

  )3(الجدول رقم 
  توزيع المدققين الداخليين حسب سنوات الخبرة العملية

  
عدد سنوات 

 الخبرة
نسبة ال العدد

 المئوية
النسبة المئوية 

 التراكمية
 %3.5 %3.5 3 أقل من سنة 

 %29.1 %25.6 22 سنوات  1-5
 %80.3 %51.2 44 سنوات  6-10

 %97.7 %17.4 15 سنة  15 - 11
 %100 %2.3 2سنة  15أكثر من 

 - %100 86 المجموع 
  

أن عدد المدققين الداخليين الذين ) 3(يتضح من الجدول رقم 
 61سنوات خبرتهم العملية أكثر من خمس سنوات قد بلغ  بلغت

ن عدد ، حيث ا%)71.9(وبنسبة مئوية بلغت مدققًا داخليًا 
 10- 6(المدققين الداخليين الذين بلغت سنوات خبرتهم العملية 

مدققًا  15ن ا، و %)51.2(مدققًا داخليًا بنسبة  44هو ) سنوات
أي ) سنة 15- 11(ن داخليًا قد بلغت سنوات خبرتهم العملية بي

، في حين كان عدد المدققين الداخليين %)17.4(بنسبة بلغت 
ين فقط وبنسبة سنة اثن 15الذين لديهم خبرة عملية لمدة تزيد عن 

وهذا يعني أن غالبية المدققين الداخليين في  %).2.3(مئوية بلغت 
قطاع البنوك التجارية اليمنية لديهم سنوات خبرة جيدة في مجال 

رسة المهنية للتدقيق الداخلي، وأنهم يمتلكون القدرة على فهم المما
وتحديد متطلبات مهام التدقيق الداخلي في البنوك التجارية، ومن 
ثم القدرة على التعامل بموضوعية مع استبانة الدراسة وهو ما 
يعطي مؤشرًا على إمكانية االعتماد بدرجة أكبر على إجابات 

  .ة االستبانةأسئل عنالمدققين الداخليين 
توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .4

  : العمر
أن النسبة األكبر من المدققين ) 4(يتضح من الجدول رقم 

 45- 36(الداخليين في البنوك التجارية اليمنية تتراوح أعمارهم بين 
مدققًا داخليًا وبنسبة مئوية بلغت  50حيث بلغ عددهم ) سنة

كما بلغ عدد المدققين الداخليين البالغة أعمارهم بين ، %)58.1(
وهذا  .%)37.2(مدققًا وبنسبة مئوية بلغت  32) سنة 35- 25(

 ةين في البنوك التجاريييعني أن النسبة الكبرى من المدققين الداخل
سنة مما يدل على أنهم يمتلكون  36اليمنية تزيد أعمارهم على 

ٕاجراءات التدقيق الداخلي، وهذه الخبرة والمعرفة الواسعة بمهام و 
والتي بينت ) 3(النتائج تتماشى مع النتائج التي أظهرها الجدول رقم 

من المدققين الداخليين قد بلغت سنوات خبرتهم %) 71.9(أن 
  . كما أشير اليه سابقا) سنة 15- 6(العملية بين 

  
  )4(الجدول رقم 

  توزيع المدققين الداخليين حسب العمر
  

النسبة المئوية النسبة  العدد العمر
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 التراكمية المئوية
 %37.2 %37.2 32 سنة  35- 25
 %95.3 %58.1 50 سنة  45- 36

 45أكثر من 
 سنة 

4 4.7% 100% 

 - %100 86 المجموع 
  

توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .5
  : المؤهل العلمي

  
  )5(الجدول رقم 

  ين حسب المؤهل العلميقين الداخليتوزيع المدق
  

النسبة  العدد المؤهل العلمي
 المئوية

النسبة المئوية 
 التراكمية

 %3.5 %3.5 3) ثانوية(أخرى 
 %17.5 %14 12 دبلوم متوسط 
 %96.5 %79 68 بكالوريوس 
 %100 %3.5 3 ماجستير 
 - %100 86 المجموع 

  
أن حملة البكالوريوس ) 5(يتضح من الجدول رقم 

تير من المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية والماجس
على التوالي، وبنسبة مئوية %) 3.5و % 79(قد بلغت نسبتهم 
، في حين بلغت نسبة المدققين %)82.5(اجمالية بلغت 

وهذا يعني حرص  .فقط%) 17.5(خليين غير الجامعيين الدا
يق الداخلي إدارات البنوك التجارية اليمنية على رفد دوائر التدق

فيها بالكوادر المؤهلة تأهيال علميًا مناسبًا، وهو ما يعني أيضًا 
امتالك الغالبية العظمى من المدققين الداخليين في البنوك 
التجارية اليمنية للقدرات المعرفية التي تمكنهم من الفهم السليم 
والتعامل الموضوعي مع إجراءات التدقيق الداخلي، وبالتالي 

انية الثقة في البيانات التي تم الحصول عليها من ازدياد إمك
  .خاللهم

توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .6
  : الشهادات المهنية

  
  )6(الجدول رقم 

  توزيع المدققين الداخليين حسب الشهادات المهنية
  

النسبة العدد الشهادة المهنية
 المئوية

النسبة المئوية 
 التراكمية

 CIA 1 1.2% 1.2%مدقق داخلي 
 %2.4 %1.2 1محاسب قانوني يمني 

من غير حملة 
 الشهادات المهنية 

84 97.6% 100% 

 - %100 86 المجموع 
  

من المدققين %) 97.6(أن ) 6(يتضح من الجدول رقم 
الداخليين في البنوك التجارية اليمنية ال يحملون شهادات 

جارية اليمنية وان كانت تهتم مهنية، وهذا يعني أن البنوك الت
برفد دوائر التدقيق الداخلي فيها بالكوادر المؤهلة تأهيًال علميًا 
مناسبًا، إال أنها قد ال تشجع المدققين الداخليين العاملين لديها 
على الحصول على شهادات مهنية، باإلضافة إلى أن المدققين 

الجمعيات الداخليين أنفسهم قد ال يحرصون على االنتساب إلى 
  . والمعاهد المهنية لتنمية مهاراتهم ومعارفهم

توزيع المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية حسب  .7
  : التخصص

أن النسبة الكبرى من المدققين ) 7(يتضح من الجدول رقم 
الداخليين هم من تخصص المحاسبة حيث بلغت نسبتهم 

ن نسبة التخصصات األخرى كانت أقل افي حين %) 45.3(
بكثير من هذه النسبة، باإلضافة إلى ذلك فإن النسبة اإلجمالية 
للمدققين الداخليين من تخصص المحاسبة والتخصصات 

بلغت ) التخصصات التجارية(األخرى القريبة من المحاسبة 
شريعة (، في حين بلغت التخصصات األخرى %)84.8(

، وهذا يعني حرص %)15.2(نسبة ) وقانون، وآداب، وتربية
إدارات البنوك التجارية اليمنية على فتح المجال للعمل في 
دوائر التدقيق لديها أمام خريجي المحاسبة والعلوم اإلدارية 
األخرى ألنهم أكثر معرفة من غيرهم بكيفية القيام بالمهام 
المطلوبة في دوائر التدقيق الداخلي، كما يعكس ذلك أيضًا 

جة كبيرة من المقدرة لدى المدققين الداخليين على وجود در 
التعامل مع بيانات استبانة الدراسة، وهو ما تعززه النتائج التي 

والتي بينت أن نسبة كبيرة من المدققين ) 3(أظهرها الجدول رقم 
الداخليين لديهم خبرة عملية في مجال التدقيق الداخلي تزيد عن 
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  . خمس سنوات، كما أشير إليه سابقاً 
  

  )7(الجدول رقم 
  توزيع المدققين الداخليين حسب التخصص

النسبة  العدد التخصص
 المئوية

النسبة المئوية 
 التراكمية

 %45.3%45.3 39 محاسبة 
 %54.6 %9.3 8 علوم مالية ومصرفية

 %60.4 %5.8 5 اقتصاد 
 %84.8%24.4 21 إدارة أعمال 

 %100%15.2 13 أخرى 
 - %100 86 المجموع 

  

يها في مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عل
 البنوك التجارية اليمنية

في هذا القسم من التحليل تم فحص مدى تطبيق معايير 
التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية، ولتحقيق هذه 
الغاية فقد استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية الوصفية 

المتمثلة في القسم ) 85-1(األسئلة من  عنلتحليل اإلجابات 
الثالث من االستبانة، حيث تم إعطاء اإلجابات أوزانًا تتناسب 
مع المدى الفعلي لتطبيق كل متطلب من متطلبات المعايير في 

  .5إلى  1حت قيمة هذه األوزان من كل بنك، وتراو 
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي ) 8(ويمثل الجدول رقم 

ف عليها في البنوك التجارية اليمنية، حيث تم احتساب المتعار 
الوسط الحسابي لمدى تطبيق المعايير لدى البنوك التجارية 
اليمنية مجتمعة لكل مجال من المجاالت الرئيسة لمتطلبات 
معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وكذلك الوسط 

احتساب الحسابي لمدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي ككل، و 
  .االنحراف المعياري لمدى تطبيق المعايير عن الوسط الحسابي

  
  )8(الجدول رقم 

  مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية
  المجاالت الرئيسية لمتطلبات 

 معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها
الوسط الحسابي 
 لتطبيق المجال

ف االنحرا
 المعياري

النسبة المئوية 
 للتطبيق

 %68.52 0.675 3.428 االستقاللية والموضوعية 
 %60.98 0.478 3.049 العناية المهنية 

 %49.3 0.884 2.465 الداخلي  تطوير وضمان جودة التدقيق
 %61.38 0.775 3.069 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي 
 %47.12 0.674 2.359 ابة الرقأنظمة تقييم وتطوير إدارة المخاطر و 

 %58.8 0.729 2.940 برنامج وأوراق العمل 
 %68.86 0.623 3.443 تقارير التدقيق الداخلي 

متوسط التطبيق اإلجمالي للمجاالت الرئيسة لمتطلبات 
 معايير التدقيق الداخلي

2.928 0.630 58.57% 
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أن ) 8(من خالل تحليل البيانات، يوضح الجدول رقم 
تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية  متوسط

درجات وأن أدنى ) 5(درجة من أصل ) 2.928(اليمنية بلغ 
درجة، وأعلى مستوى للتطبيق ) 2.359(مستوى للتطبيق بلغ 

درجة، وهذا يعني عند احتساب النسبة المئوية ) 3.443(بلغ 
ارف للتطبيق أن درجة تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتع

، وبانحراف %58.57عليها في البنوك التجارية اليمنية بلغت 
، وبلغت أدنى نسبة 0.63معياري عن الوسط الحسابي مقداره 

في حين كانت أعلى نسبة للتطبيق % 47.12للتطبيق 
، وهذا يعني عدم وجود تطبيق شامل لجميع 68.86%

متطلبات معايير التدقيق الداخلي، حيث يتضح من الجدول 
بق أن هناك اختالفًا في درجة تطبيق كل مجال من السا

  . المجاالت الرئيسية لمتطلبات معايير التدقيق الداخلي
ولكي يكون التحليل أكثر عمقًا فقد قام الباحثان بتحليل 

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها عند كل 
ح مجال من مجاالتها المختلفة ولكل بنك على حدة، كما يوض

ولتقييم مدى تطبيق معايير التدقيق ). 9(ذلك الجدول رقم 
الداخلي في البنوك التجارية اليمنية فقد استخدم الباحثان الفئات 

  : التالية
  

 الدرجة الوصفية الفئة
 ضعيف %60أقل من 

 متوسط %70أقل من إلى % 60من 
 جيد %80أقل من إلى % 70من 
 جيد جداً  %90أقل من إلى % 80من 
 ممتاز فما فوق% 90ن م
  

  
  )9(الجدول 

  النسب المئوية لمدى تطبيق كل مجال من المجاالت الرئيسية لمتطلبات معايير التدقيق الداخلي 
  المتعارف عليها في كل بنك من البنوك التجارية اليمنية

  

 رقم البنك
الموضوعية 
 واالستقاللية

العناية 
 المهنية

تطوير 
وضمان 

جودة التدقيق 
 الداخلي

إدارة 
أنشطة 
التدقيق 
 الداخلي

تقييم وتطوير 
إدارة المخاطر 
 وأنظمة الرقابة

برنامج 
وأوراق 
 العمل

تقارير التدقيق 
 الداخلي

نسبة 
التطبيق 
اإلجمالية 
 لكل بنك

01 68.36% 64.75% 34.5% 50% 21.74% 62.11% 53.43% 49.45% 
02 62.55% 57.25% 48.5% 54.57% 60.35% 50.95% 67.14% 57.64% 

03 57.40% 55.18% 63.21% 56.33% 60.62% 55.49% 60.41% 58.10% 

04 80.26% 66.96% 65.36% 70.20% 69.32% 75.79% 78.78% 72.19% 

05 75% 63.75% 40.31% 67.68% 23.80% 53.29% 67.14% 53.48% 

06 74.29% 63.21% 40.71% 68.78% 23.23% 54.14% 68.16% 53.66% 
07 69.89% 56.94% 38.89% 55.24% 38.55% 50.88% 73.02% 53.71% 
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08 64.24% 63.40% 54.72% 64.76% 61.06% 67.66% 77.22% 65.11% 

09 80.91% 65.94% 42.19% 67.5% 35.11% 54.1% 68.57% 57.36% 
010 60.15% 53.75% 53.75% 53.81% 54.93% 54.91% 61.19% 50.89% 

التطبيق 
 اإلجمالي

68.56% 60.98% 49.3% 61.38% 47.12% 58.8% 68.86% 58.59% 

  
  

أن هناك تفاوتًا في تطبيق ) 9(يتضح من الجدول رقم 
، كما ةالمجاالت الرئيسية للتدقيق الداخلي في كل بنك على حد

ن هناك تفاوتًا في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف ا
الجدول عليها من بنك آلخر، وبناًء على النتائج التي يظهرها 

وعلى ضوء الفئات المستخدمة والمشار إليها سابقًا ) 9(رقم 
فيمكن توزيع البنوك التجارية اليمنية بحسب نسبة تطبيقها 
لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها كما هو موضح في 

  ). 10(الجدول رقم 
  

  )10(الجدول رقم 
يير التدقيق توزيع البنوك التجارية اليمنية حسب درجة تطبيقها لمعا

  الداخلي المتعارف عليها

 درجة ونسبة التطبيق
عدد 
 البنوك

النسبة المئوية للبنوك 
 عند درجة التطبيق

 %80 8 %) 60أقل من (ضعيف 
أقل إلى % 60من (متوسط 

 %) 70من 
1 10% 

أقل من إلى % 70من (جيد 
80 (% 

1 10% 

 %100 10 المجموع 
  

البنوك التجارية اليمنية أن معظم ) 10(يتضح من الجدول رقم 
منها حققت درجة تطبيق ضعيفة لمعايير التدقيق الداخلي %) 80(

منها درجة تطبيق متوسطة، % 10في حين حقق ما نسبته 
  . المتبقية حققت درجة تطبيق جيدة%) 10(والـ

أن درجة التطبيق اإلجمالية ) 10و 9(ويتضح من الجدولين 
 ،التجارية اليمنية ضعيفة لمعايير التدقيق الداخلي في البنوك

عدم وجود تطبيق شامل إلى جانب ، %)58.57(حيث بلغت 
إذ تتفاوت نسبة التطبيق من مجال  ؛وكامل لمتطلبات المعايير

آلخر من مجاالت متطلبات المعايير، وتختلف نسبة التطبيق 
أيضًا بين بنك وآخر عند مستوى كل مجال من مجاالت 

التطبيق الكلي لمعايير التدقيق  متطلبات المعايير وعند مستوى
  . الداخلي المتعارف عليها

) 1998شحروري، (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
التي توصلت إلى وجود ضعف في تطبيق معايير التدقيق 
الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية، وعدم 

دقيق وجود تطبيق كامل وشامل لمعايير األداء المهني للت
كما تتفق هذه النتيجة  .لي المتعارف عليها في تلك البنوكالداخ

التي توصلت إلى عدم ) 1995غفير، (أيضًا مع نتائج دراسة 
التزام دوائر التدقيق الداخلي في البنوك التجارية الليبية بتطبيق 
المتطلبات األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي، إال أن هذه 

شقور، (جة التي توصلت إليها دراسة النتيجة تختلف عن النتي
التي توصلت إلى أن درجة تطبيق معايير التدقيق ) 2000

الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية جيدة، وأن 
  .قليلة درجة التفاوت في تطبيق تلك المعايير من بنك إلى آخر

  
التدقيق الداخلي أثر حجم البنك على مدى تطبيقه لمعايير 

  لمتعارف عليهاا
تم في هذا الجزء من التحليل تناول العالقة بين حجم البنك 
ممثًال برأسماله المدفوع وعدد العاملين فيه وبين مدى تطبيقه 

البيانات ) 11(ويبين الجدول رقم . لمعايير التدقيق الداخلي
  . المستخدمة في تحليل االنحدار البسيط لقياس تلك العالقة

  )11(الجدول رقم 
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متغيرات المستخدمة في تحليل االنحدار البسيط لقياس العالقة ال
  بين حجم البنك ومدى تطبيقه لمعايير التدقيق الداخلي

رقم 
 البنك

نسبة تطبيق 
معايير التدقيق 

 الداخلي

رأس المال 
المدفوع بالمليون 

 لایر يمني

عدد العاملين 
 في البنك

01 49.45% 1250 480 
02 57.64% 1250 550 
03 58.10% 994 607 
04 72.19% 1211 800 
05 53.48% 1022 980 
06 53.66% 1250 1250 
07 53.71% 1250 680 
08 65.11% 2000 1600 
09 57.36% 2250 840 

010 55.89% 1600 1028 
  

ولقياس العالقة بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي 
عالقة بين مدى ال كل من فقد قام الباحثان باختبار ،وحجم البنك

تطبيق وعدد العاملين، البين مدى والعالقة التطبيق ورأس المال، 
  . على حدة

  
تطبيقه لمعايير التدقيق أثر رأسمال البنك المدفوع على مدى 

  الداخلي
لقياس العالقة بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في 

البسيط البنك ورأسماله المدفوع فقد تم استخدام تحليل االنحدار 
(Simple Regression Analysis)  لقياس هذه العالقة عند مستوى

كل مجال من المجاالت الرئيسة لمتطلبات معايير التدقيق 
  . الداخلي ثم عند مستوى التطبيق اإلجمالي للمعايير مجتمعة

 2(R)لقد أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد 
(Coefficient of Simple Determination)  مما يعني % 4.1بلغ

وجود عالقة ضعيفة بين المتغير المستقل وهو حجم البنك 
ممثًال برأس المال المدفوع والمتغير التابع وهو مدى تطبيق 
معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، حيث تكون العالقة 
قوية كلما اقتربت القيمة من الواحد الصحيح أي ما نسبته 

أو ايجابية، وهذا يعني أن المتغير  سواء كانت سلبية%) 100(
أما  ،فقط من المتغير التابع% 4.1المستقل قادر على تفسير 

االنحرافات التي لم يتم تفسيرها من خالل هذا المتغير فقد بلغت 
95.9 .%  

والختبار العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع فقد 
) 12(رقم  استخدم تحليل االنحدار البسيط، ويوضح الجدول

 (R2)، وقيمة معامل التحديد )P(، ومستوى المعنوية (T)قيمة 
إذا بلغت  (Significance of T) ن قيمة مستوى المعنويةاحيث 

)P≤0.05(  فإن ذلك يدل على وجود عالقة بين المتغير المستقل
المتمثل برأس المال المدفوع وكل من المتغيرات التابعة المتمثلة 

جال من المجاالت الرئيسية لمتطلبات في مدى تطبيق كل م
  . معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

  
  )12(الجدول رقم 

  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين مدى تطبيق كل مجال من مجاالت
  معايير التدقيق الداخلي وحجم البنك ممثًال برأسماله المدفوع

 (P)معنوية مستوى ال Tقيمة  المتغير التابع
sig.(T) 

معامل التحديد 
(R2) 

 0.067 0.256 2.423 االستقاللية والموضوعية 
 0.108 0.010 2.624 العناية المهنية 

 0.002 0.853 0.186 تطوير وضمان جودة التدقيق الداخلي 
 0.033 0.123 1.556 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي 

 0.036 0.165 1.402 قابة تقييم وتطوير إدارة المخاطر وأنظمة الر 
 0.056 0.079 2.092 برنامج وأوراق العمل 

 0.067 0.056 2.436 تقارير التدقيق الداخلي 
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أن مدى تطبيق ستة مجاالت ) 12(يتضح من الجدول رقم 
بات المعايير ال توجد عالقة من المجاالت الرئيسة السبعة لمتطل

ن قيمة اإذ  ؛المدفوعوبين حجم البنك ممثًال برأس المال  بينه
، وعندها كانت قيم معامل التحديد (P>0.05)مستوى المعنوية 

(R2)  منخفضة، بينما كانت قيمة مستوى المعنوية(P<0.05) 
عند مجال واحد فقط هو مجال العناية المهنية، وعند هذا 

وهذا يعني وجود عالقة ذات ) 0.108( (R2)المجال بلغت قيمة 
يق متطلبات المعايير المتعلقة بالعناية داللة إحصائية بين تطب

  . المهنية وبين حجم البنك ممثًال برأسماله المدفوع
الذي يبين القدرة التنبؤية للمتغير  2(R)ن معامل التحديد وأل

فقط % 4.1 تهالمستقل في تفسير المتغير التابع قد بلغت قيم
كما سبقت اإلشارة مما يعني وجود عالقة ضعيفة بين المتغير 

وبين مدى ) حجم البنك ممثًال برأس المال المدفوع(لمستقل ا
، فقد قام الباحثان كل من معايير التدقيق الداخليتطبيق 

باختبار العالقة بين حجم البنك ممثًال برأس المال المدفوع وبين 
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي مجتمعة كما يوضح ذلك 

  ). 13(الجدول رقم 
  )13(الجدول رقم 

 تائج تحليل االنحدار البسيط بين حجم البنك ممثًال برأس المالن
  ومدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي مجتمعة المدفوع

  

 Tقيمة  المتغير التابع
مستوى 
) P(المعنوية 

sig. (T) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
مدى تطبيق معايير 

التدقيق الداخلي 
المتعارف عليها 

 مجتمعة 

1.896 0.061 0.041  

  
عند مستوى ثقة  Tأن قيمة ) 13(تضح من الجدول رقم ي
 (P>0.05)وان قيمة مستوى المعنوية ) 1.896(قد بلغت % 95

مما يدل  ،)0.041( R2)(كما بلغت قيمة ) 0.061(حيث بلغت 
على وجود عالقة ضعيفة بين حجم البنك ممثًال برأسماله 

رف المدفوع وبين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعا
  . عليها مجتمعة

  
  )14(الجدول رقم 

  نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار العالقة بين مدى تطبيق كل مجال من مجاالت 
  معايير التدقيق الداخلي وحجم البنك ممثًال بعدد العاملين فيه

  

 .P (sig(مستوى المعنوية Tقيمة   المتغير التابع
(T)  

معامل التحديد 
(R2)  

 0.007 0.70 1.517 لموضوعية االستقاللية وا
 0.119 0.005 2.892 العناية المهنية 

 0.003 0.861 0.175 تطوير وضمان جودة التدقيق الداخلي 
 0.024 0.186 1.335 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي 

 0.043 0.882 0.149 تقييم وتطوير إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة 
 0.055 0.086 1.736 برنامج وأوراق العمل 

 0.023 0.163 1.049 تقارير التدقيق الداخلي 
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شحروري، (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة 
اللتين توصلتا إلى عدم وجود ) 2000شقور، (ودراسة ) 1998

عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق معايير التدقيق الداخلي 
دنية وحجم البنك ممثًال المتعارف عليها في البنوك التجارية األر 

برأس المال المدفوع، إال أن هذه النتيجة ال تتفق مع النتيجة 
التي تفيد بأن ) 1993الخريسات، (التي توصلت إليها دراسة 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية وظيفة التدقيق 
الداخلي في الشركات الصناعية األردنية ورأس المال المدفوع 

  . كاتفي تلك الشر 
  

تطبيقه لمعايير التدقيق أثر عدد العاملين في البنك على مدى 
  الداخلي

كما هو الحال بالنسبة لقياس العالقة السابقة بين رأس 
المال المدفوع ومدى تطبيق المعايير، فقد تم استخدام تحليل 
االنحدار البسيط لقياس العالقة بين حجم البنك ممثًال في عدد 

طبيق معايير التدقيق الداخلي، وقد بلغت العاملين وبين مدى ت
مما يدل على أن العالقة ضعيفة جدًا بين %) 1.1( R2)(قيمة 

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي وبين حجم البنك ممثًال 
ن المتغير المستقل ال يفسر ابعدد العاملين فيه، حيث 

  %). 98.9(االنحرافات التي بلغت 
اختبار العالقة بين المتغير  نتائج) 14(ويبين الجدول رقم 

المستقل وهو حجم البنك ممثًال بعدد العاملين فيه ويبن المتغير 
التابع وهو مدى تطبيق كل مجال من المجاالت الرئيسة 

  . لمعايير التدقيق الداخلي
مستوى المعنوية  أن جميع قيم) 14(يوضح الجدول رقم 

)P ( قد بلغت(P>0.05) ية التابعة، عند جميع المتغيرات الفرع
) P )0.005ما عدا متغير العناية المهنية حيث بلغت قيمة 

، وبالتالي فال توجد عالقة ذات داللة (P<0.05)أي أن 
وبين مدى  فيه إحصائية بين حجم البنك ممثًال بعدد العاملين

تطبيق كل مجال من متطلبات معايير التدقيق الداخلي، 
بعالقة قوية مع حجم باستثناء العناية المهنية التي ترتبط 

كانت  (R2)، ويؤكد ذلك أن قيم فيه البنك ممثًال بعدد العاملين
منخفضة بالنسبة للعالقة بين جميع المتغيرات الفرعية التابعة 

حيث تراوحت بين  فيه، وحجم البنك ممثًال بعدد العاملين
ويستثنى من ذلك متغير العناية المهنية ) 0.055(و) 0.003(

للعالقة بينه وبين حجم البنك ممثًال  (R2)حيث بلغت قيمة 
  ).0.119(بعدد العاملين 

العالقة بين مدى تطبيق معايير ) 15(ويوضح الجدول رقم 
التدقيق الداخلي مجتمعة وبين حجم البنك ممثًال بعدد العاملين 

  .باستخدام تحليل االنحدار البسيطفيه 
  

  )15(الجدول رقم 
ختبار العالقة بين مدى تطبيق نتائج تحليل االنحدار البسيط ال

  معايير التدقيق الداخلي مجتمعة وبين حجم البنك ممثًال 
  بعدد العاملين فيه

  

 Tقيمة  المتغير التابع
مستوى 
) P(المعنوية 

sig. (T) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
مدى تطبيق معايير 

التدقيق الداخلي 
المتعارف عليها 

 مجتمعة 

0.273 0.785 0.011 

  
قد بلغت  Tأن قيمة ) 15(جدول رقم يتضح من ال

 (P>0.05)ن أي ا) 0.785(بلغ  (P)معنوية بمستوى ) 0.273(
فقط مما يدل على عدم وجود ) 0.011( (R2)وأيضا بلغت قيمة 

عالقة ذات داللة إحصائية بين حجم البنك ممثًال بعدد العاملين 
 . ومدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهافيه 

شحروري، (فق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة وتت
اللتين توصلتا إلى عدم وجود ) 2000شقور، (ودراسة ) 1998

عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى تطبيق معايير التدقيق 
الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية األردنية وحجم 

  . البنك ممثًال بعدد العاملين فيه
  

لشخصية للمدقق الداخلي على التزامه بتطبيق أثر المتغيرات ا
  معايير التدقيق الداخلي 

يتناول هذا الجزء من التحليل اختبار العالقة بين المتغيرات 
الشخصية للمدقق الداخلي ومدى تطبيق معايير التدقيق 

ولتحقيق . الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية
  : األسلوبين اإلحصائيين التاليينهذه الغاية فقد تم استخدام 
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الختبار مدى وجود فروق ذات : T (T- test)اختبار  .1
داللة إحصائية بين مدى تطبيق المعايير لدى كل من الذكور 
واإلناث الذي يمثلون معًا مجتمع الدراسة وذلك لقياس العالقة 
  . بين الجنس كمتغير مستقل وبين تطبيق المعايير كمتغير تابع

 Analysis of Varianceباين األحادي تحليل الت .2

(ANOVA) : لقياس الفروقات بين مدى تطبيق معايير التدقيق
الداخلي المتعارف عليها كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة 
المتمثلة في الخصائص الشخصية للمدقق الداخلي التي هي 

المركز الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة العملية، والعمر، (
  ). العلمي، والشهادات المهنية، والتخصص والمؤهل

لقياس تأثير  (T- test)نتائج اختبار ) 16(ويبين الجدول رقم 
جنس المدقق الداخلي كمتغير مستقل على مدى التزامه بتطبيق 

  . معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها
  

  )16(الجدول رقم 
داخلي ومدى لقياس العالقة بين جنس المدقق ال (T)نتائج اختبار 

  التزامه بتطبيق معايير التدقيق الداخلي
  

المتغير الشخصي 
  )P(مستوى المعنوية  Tقيمة  المستقل

 ◌sig. (T) 

 0.739 0.969 الجنس
  

غير دالة  Tأن قيمة ) 16(يتضح من الجدول رقم 
α(إحصائيًا عند مستوى  توى باعتبار أن مس) 0.05≤

وهذا  (P>0.05)يعني أن ) 0.739(المعنوية الذي بلغت قيمته 
يعني عدم تأثير جنس المدقق الداخلي على مدى التزامه 
بتطبيق معايير التدقيق الداخلي أي عدم وجود عالقة بين 

ويبين المتغير التابع ) جنس المدقق الداخلي(المتغير المستقل 
  ). تعارف عليهامدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي الم(

نتائج تحليل التباين األحادي ) 17(ويبين الجدول رقم 
ن يبتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي و الختبار العالقة بين الم

  . مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها
غير دالة إحصائيًا  Fأن قيمة ) 17(يتضح من الجدول 

قد بلغت  (P)ن قيمة مستوى المعنوية ث احي) α≥0.05(عند 

لكل متغير من المتغيرات الشخصية، وهذا ) 0.05(أكبر من 
) المستقلة(يعني عدم وجود فروقات بين المتغيرات الشخصية 

وقد يعزى ذلك إلى . وبين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي
مستوى تطبيق المعايير ضعيف في حد ذاته، وبالتالي  أن

عض المعوقات الموضوعية التي تحول دون تطبيق فهناك ب
المعايير بمستويات مرتفعة وهذا أدى إلى عدم وجود عالقة بين 
كل من حجم البنك والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي، 
ومدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية 

 .اليمنية
إليها كل  وقد اختلفت هذه النتيجة عن النتائج التي توصلت

ن يواللت) 2000شقور، (ودراسة ) 1998شحروري، (من دراسة 
توصلتا إلى أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى 
تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 

ويرى . التجارية األردنية والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي
درجة أساسية إلى اختالف الباحثان أن هذا االختالف يعود ب

خصائص مجتمع دراسته عن خصائص مجتمع الدراستين 
المشار إليهما، ومن ذلك على سبيل المثال أن نسبة المدققين 
الداخليين في البنوك التجارية األردنية الذين يحملون شهادات 
مهنية في التدقيق من جمعيات ومعاهد أردنية وعالمية بلغت 

ي شحروري وشقور على التوالي، في دراست%) 26و% 24.2(
بينما بلغت نسبة المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية 

  .فقط%) 2.4(اللذين يحملون شهادات مهنية في التدقيق 
  

المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في 
  البنوك التجارية اليمنية 

ية الحتساب درجة تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصف
أهمية المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي 

  . المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية
درجة أهمية المعوقات، حيث تم ) 18(ويمثل الجدول رقم 

احتساب الوسط الحسابي لدرجة أهمية كل واحد من المعوقات 
همية عن الوسط واحتساب االنحراف المعياري لدرجة األ

  . الحسابي
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  )17(الجدول رقم 
  نتائج تحليل التباين الختبار تأثير المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي 

  على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها
  

 المحسوبة Fقيمة  المتغير الشخصي المستقل
  )P(مستوى المعنوية 

sig. (F) 
 0.488 0.405 المركز الوظيفي 

 0.067 3.199 سنوات الخبرة العملية 
 0.312 1.181 العمر 

 0.403 0.988 المؤهل العلمي 
 0.267 1.869 الشهادات المهنية 

 0.406 1.012 التخصص 
  
  
  

  )18(الجدول رقم 
  درجة أهمية المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها

  

 اتــالمعوق
حسابي الوسط ال

 لدرجة األهمية
االنحراف 
 المعياري

النسبة المئوية 
 لدرجة األهمية

 %80.47 0.945 4.023 عدم وجود إلزام قانوني بتطبيق المعايير 
 %65.8 1.216 3.290 عدم وجود معايير تدقيق داخلي خاصة باليمن

 %70 1.166 3.500 ألهمية المعايير  عدم وجود إدراك كافٍ 
ولة عن اإلشراف على تطبيق المعايير في البنوك عدم وجود جهة مسؤ 

 التجارية اليمنية 
3.163 1.072 63.26% 

 %59.3 0.951 2.965 انخفاض أهمية التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية 
عدم اهتمام المدقق الخارجي بتقييم االلتزام بتطبيق معايير التدقيق 

 الداخلي
3.013 1.132 60.24% 

 %52.32 0.935 2.616 تكاليف تطبيق معايير التدقيق الداخلي  ارتفاع
 %79.76 0.819 3.988 بيروقراطية اإلدارة العليا وعدم اعترافها باستقاللية إدارة التدقيق الداخلي

  
  



،א א א   2006، 3، العدد 2المجّلد  א

 

- 363  -  

ولتقييم درجة أهمية المعوقات فقد استخدم الباحثان الفئات 
  : التالية
  

 الدرجة الوصفية لألهمية الفئة
 قليلة جداً  %60ن أقل م

 قليلة % 70أقل من إلى % 60من 
 متوسطة % 80أقل من إلى % 70من 
 كبيرة % 90أقل من إلى % 80من 

 كبيرة جداً  فما فوق % 90
  

أن عدم وجود إلزام قانوني ) 18(ويتضح من الجدول رقم 
بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها يعتبر من أكثر 

ية حيث بلغ الوسط الحسابي لدرجة أهميته المعوقات أهم
أي %) 80.47(درجات بنسبة مئوية ) 5(درجة من ) 4.023(
وكذلك فإن عدم وجود إدراك كاف . ن درجة أهميته كبيرةا

ألهمية المعايير باإلضافة إلى بيروقراطية اإلدارة العليا وعدم 
وقات اعترافها باستقاللية إدارة التدقيق الداخلي يعتبران من المع

ذات درجة األهمية المتوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية 
على التوالي، %) 79.76(و%) 70(لدرجة أهمية كل منهما 

بين (أما باقي المعوقات فدرجة أهميتها قليلة وقليلة جدًا 
  %). 65.8و % 52.32

زيد،  يأب(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة 
زيد أن  يث بينت دراسة أبحي) 1995غفير، (ودراسة ) 1986

دائرة التدقيق الداخلي في الشركة الصناعية التي أجريت عليها 
دراسته ال تتمتع باالستقاللية نتيجة تبعيتها لإلدارات التنفيذية 
في الشركة، وأيضا بينت نتائج دراسة غفير عدم وجود دوائر 

من البنوك التجارية %) 80(لتدقيق الداخلي في لمستقلة 
، وأن المدققين الداخليين في تلك البنوك يتبعون لإلدارات الليبية

التنفيذية وبالتالي فإن وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك 
  . التجارية الليبية ال تتمتع باالستقاللية

  
  اختبار الفرضيات 

بعد استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل 
، فسيتم في هذا بيانات الدراسة والوصول إلى نتائج التحليل

الجزء اختبار فرضيات الدراسة على ضوء ما تم التوصل 

  . إليه من نتائج التحليل
  

 الفرضية األولى
تتعلق هذه الفرضية بمدى التزام المدققين الداخليين في 
البنوك التجارية اليمنية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي 

المدققون ال يلتزم : "المتعارف عليها، حيث تنص على ما يلي
الداخليون في البنوك التجارية اليمنية بتطبيق معايير التدقيق 

  ". الداخلي المتعارف عليها
وقد تم اختبار هذه الفرضية باستخدام األساليب اإلحصائية 
الوصفية، وقد أظهرت نتائج تحليل البيانات المتعلقة بمدى 

ة أن تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمني
وهذا يعني أن درجة تطبيق %) 58.57(نسبة التطبيق بلغت 

وأظهرت نتائج التحليل أن هناك تفاوتًا في . المعايير ضعيفة
درجة التطبيق من بنك آلخر وعدم وجود تطبيق شامل وبنفس 
المستوى من درجة التطبيق لكل مجال من المجاالت الرئيسة 

ح ذلك الجداول لمتطلبات معايير التدقيق الداخلي كما توض
وهذا يعني قبول الفرضية األولى من ) 10، 9، 8(رقام ذوات األ

  . فرضيات الدراسة
  

 الفرضية الثانية
تتعلق هذه الفرضية بالعالقة بين مدى تطبيق معايير 
التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية 

 ،املين فيهوعدد الع المدفوع وحجم البنك ممثًال برأس المال
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية : "حيث تنص على ما يلي

بين مدى تطبيق المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية 
لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها وحجم البنك ممثًال 

  ". وعدد العاملين فيه المدفوع برأسماله
يانات في القسم والختبار هذه الفرضية فقد تم تحليل الب

الثالث على أساس فحص العالقة بين مدى تطبيق المعايير 
 مدى بينالعالقة ، و المدفوع وحجم البنك ممثًال برأس المال

وذلك  فيه تطبيق المعايير وحجم البنك ممثًال بعدد العاملين
  . باستخدام تحيل االنحدار البسيط

ة بين وقد أظهرت نتائج التحليل المتعلقة باختبار العالق
مدى تطبيق المعايير وحجم البنك ممثًال برأس المال عدم وجود 



  احمد محمد العمري وفضل عبد الفتاح عبد المغني                                                        ...                   مدى تطبيق معايير التدقيق 

- 364  -  

، كما %)4.1(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ؛عالقة بينهما
بلغت أكبر من  (P)أظهر التحليل أن قيم مستوى المعنوية 

إذ ال تكون  ؛)13، 12(كما هو موضح في الجدولين ) 0.05(
أقل من  (P)ى المعنوية هناك عالقة إال حينما تكون قيمة مستو 

وعلى ضوء هذه النتائج فال توجد عالقة ). 0.05(أو تساوي 
والمتغير ) حجم البنك ممثًال برأسماله(بين المتغير المستقل 

التابع وهو مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 
  . في البنوك التجارية اليمنية

تبار العالقة بين كما أظهرت نتائج التحليل المتعلقة باخ
حجم البنك ممثًال بعدد العاملين فيه وبين مدى تطبيق معايير 

بلغت قيمة  ؛ إذالتدقيق الداخلي، عدم وجود عالقة بينهما
وهي قيمة قليلة جدًا، كما أظهرت %) 1.1(معامل االرتباط 

بلغت أكبر من  (P)نتائج التحليل أن قيم مستوى المعنوية 
ود عالقة بين المتغير المستقل وهذا يعني عدم وج) 0.05(
وبين المتغير التابع وهو ) فيه حجم البنك ممثًال بعدد العاملين(

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
  . التجارية اليمنية

وعلى ضوء تلك النتائج فال توجد عالقة بين حجم البنك 
يه وبين مدى تطبيق وعدد العاملين ف المدفوع ممثًال برأسماله

معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، وهذا يعني قبول 
  .الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة

  
  الفرضية الثالثة

تتعلق هذه الفرضية بالعالقة بين مدى تطبيق معايير 
التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية والمتغيرات 

ال توجد : "على ما يلي الشخصية للمدقق الداخلي حيث تنص
عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام المدققين الداخليين في 
البنوك التجارية اليمنية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي 

  ". المتعارف عليها والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي
 (T)وقد تم في القسم الرابع من التحليل استخدام اختبار 

تبار العالقة بين مدى تطبيق معايير التدقيق وتحليل التباين الخ
الداخلي كمتغير تابع وبين المتغيرات الشخصية المستقلة التالية 

الجنس، والمركز الوظيفي، وسنوات الخبرة، والعمر، والمؤهل (
  ). العلمي، والشهادات المهنية، والتخصص

بالنسبة لمتغير الجنس  Tوأظهرت نتائج التحليل أن قيمة 

ند كل متغير من المتغيرات الشخصية األخرى كانت ع Fوقيم 
 (P)وأن مستوى المعنوية ) α≥0.05(غير دالة إحصائيًا عند 

حيث ، )17، 16( نكما يوضح ذلك الجدوال) 0.05(أكبر من 
دالة إحصائيًا إال حين ) α≥0.05(عند  Fأو  Tال تعتبر قيمة 

ألي منهما أقل من أو تساوي  (P)مستوى المعنوية تكون قيمة 
، وهذا يعني عدم وجود عالقة بين المتغير المستقل )0.05(
وبين المتغير التابع وهو ) المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي(

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
لثالثة من فرضيات التجارية اليمنية، مما يعني قبول الفرضية ا

  . الدراسة
  

 الفرضية الرابعة
تتعلق هذه الفرضية بالمعوقات التي تحول دون التزام 
المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية بتطبيق معايير 

هناك عدد : "وتنص هذه الفرضية على ما يلي ،التدقيق الداخلي
الداخلي من المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق 

  ". في البنوك التجارية اليمنية
وقد تم في القسم الخامس من تحليل البيانات استخدام 
األساليب اإلحصائية الوصفية لقياس درجة أهمية المعوقات التي 
تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية 

وقات من المع اً اليمنية، وقد أظهرت نتائج التحليل أن هناك عدد
ذات درجة أهمية تتراوح بين المتوسطة والكبيرة بنسبة مئوية 

وهذه المعوقات هي %) 80.47(و%) 70(لدرجة األهمية بين 
عدم وجود إلزام قانوني بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف 

، وبيروقراطية اإلدارة العليا %)80.47(عليها، بدرجة أهمية كبيرة 
يمنية وعدم اعترافها باستقاللية إدارة التدقيق في البنوك التجارية ال

، وعدم وجود إدراك %)79.76(الداخلي، بدرجة أهمية متوسطة 
ألهمية تطبيق معايير التدقيق الداخلي، بدرجة أهمية  كافٍ 

، وهذا يعني قبول الفرضية الرابعة من فرضيات %)70(متوسطة 
  .الدراسة
  

  االستنتاجات والتوصيات.  5
  

م سيتم عرض أهم االستنتاجات التي توصلت في هذا القس
  . إليها هذه الدراسة والتوصيات التي خرجت بها
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  االستنتاجات
خصص هذا البند لتوضيح أهم االستنتاجات التي توصلت 

  : إليها هذه الدراسة والتي يمكن إجمالها كما يلي
بينت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير التدقيق  .1

يها في البنوك التجارية اليمنية ضعيفة، الداخلي المتعارف عل
، ويرى %)58.59(حيث بلغت النسبة المئوية لدرجة التطبيق 

الباحثان أن ذلك قد يعود إلى عدم االهتمام من قبل اإلدارات 
العليا والقوانين والنظم اليمنية بدور وظيفة التدقيق كأداة رقابية، 

لمدققين الداخليين وبالتالي فال توجد قواعد ومعايير تحكم أداء ا
في البنوك التجارية اليمنية، كما بينت النتائج أن هناك تفاوتًا 
في تطبيق المجاالت الرئيسة لمتطلبات المعايير، قد يكون 
نتيجة لعدم وجود رقابة على التزام البنوك التجارية اليمنية 
بتطبيق المعايير المهنية للتدقيق الداخلي عند مستوى معين 

ن ألدنى من متطلبات المعايير، كما الحد ايضمن تطبيق ا
هناك تفاوتًا في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها 
بين البنوك التجارية اليمنية قد يكون نتيجًة لعدم وجود جهات 
رقابية مختصة كجمعية المدققين الداخليين في اليمن وعدم 

ل المدققين اوجود رقابة من قبل البنك المركزي اليمني على أعم
الداخليين، وقد ترتب على ذلك عدم التجانس في تطبيق معايير 

  . التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى تطبيق  .2

معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية 
العاملين فيه، حيث اليمنية وحجم البنك ممثًال برأسماله وعدد 

بلغت قيمة معامل االرتباط بين مدى تطبيق المعايير ورأس 
وبين مدى تطبيق المعايير وعدد العاملين %) 4.1(مال البنك 

فقط، وقد يعزى ذلك إلى أن تدني مستوى تطبيق %) 1.10(
المعايير إلى درجة ضعيفة في البنوك التجارية اليمنية قد أدى 

كبير في درجة التطبيق، وعدم وجود إلى حالة من التقارب ال
فوارق كبيرة بين مدى تطبيق المعايير من بنك آلخر يمكن أن 
تعزى إلى اختالف رأس المال المدفوع وعدد العاملين في كل 

فقد أظهرت النتائج أن درجة تطبيق المعايير لدى . بنك
من البنوك التجارية اليمنية كانت ضعيفة، وبالتالي لم %) 80(

تطبيق معايير التدقيق الداخلي مرتبطًا بحجم البنك يكن مدى 
بقدر ما هو مرتبط بوجود معوقات موضوعية تحول دون 

  . تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها بمستوى مرتفع
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى تطبيق  .3

عليها  البنوك التجارية اليمنية لمعايير التدقيق الداخلي المتعارف
الجنس، والمركز (وبين المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي 

الوظيفي، وسنوات الخبرة، والعمر، والمؤهل العملي، والشهادات 
، حيث بلغت قيمة مستوى المعنوية )المهنية، والتخصص

(P>0.05)  وقد يعزى ذلك إلى انخفاض مدى تطبيق معايير
ارية اليمنية إلى من البنوك التج%) 80(التدقيق الداخلي في 

درجة ضعيفة وبالتالي فال مجال للمقارنة على أساس اختالف 
ليس هناك تأثير  انهالمتغيرات الشخصية للمدقق، بمعنى 

للمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي على مدى تطبيق معايير 
 . التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية

تطبيق هناك عدد من المعوقات التي تحول دون  .4
معايير التدقيق الداخلي في البنوك التجارية اليمنية، تمثلت في 
عدم وجود إلزام قانوني بتطبيق الحد األدنى من متطلبات 
المعايير وقد بلغت النسبة المئوية لدرجة أهمية هذا العنصر 

أي بدرجة أهمية كبيرة، وبيروقراطية اإلدارة العليا %) 80.47(
إدارة التدقيق الداخلي، وقد بلغت  وعدم اعترافها باستقاللية

، وعدم وجود %)79.76(درجة متوسطة ر أهمية هذا العنص
إدراك كاف ألهمية تطبيق المعايير في البنوك التجارية اليمنية، 

أي %) 70(وقد بلغت النسبة المئوية لدرجة أهمية هذا العنصر 
  . بدرجة أهمية متوسطة

  
  اتـالتوصي

ه الدراسة من نتائج، فسيتناول بناًء على ما توصلت إليه هذ
هذا القسم التوصيات التي من شأن األخذ بها أن يرفع من 
درجة تطبيق متطلبات معايير التدقيق الداخلي في البنوك 

  : التجارية اليمنية، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي
ضرورة قيام اإلدارات العليا في البنوك التجارية اليمنية  .1

 ،ي والظاهري إلدارات التدقيق الداخليبدعم االستقالل الفعل
وأن تعطى الصالحيات الكافية ألداء مهامها بكفاءة، وعلى 
اإلدارات العليا أن تتولى مهمة عقد الدورات التدريبية 
الالزمة لتمكين المدققين الداخليين من فهم معايير التدقيق 
الداخلي وٕادراك أهميتها وكيفية تطبيقها بما من شأنه توفير 
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  . بة فعالة على عمليات وأنشطة البنك المختلفةرقا
ضرورة اهتمام المدقق الداخلي بتطوير قدراته المعرفية  .2

والمهنية بصورة مستمرة ليظل مواكبًا لكل ما يستجد من 
متطلبات ومعايير وقواعد تحكم سلوكه المهني وتنمي 

  . قدراته على أداء مهامه بكفاءة وفعالية
اخليين العاملين في البنوك ضرورة إسراع المدققين الد .3

التجارية اليمنية في المساهمة بتأسيس جمعية مهنية 
تضمن حماية استقاللهم والدفاع عن حقوقهم وتبني 
قضاياهم وآرائهم بما من شأنه تعزيز دورهم وحماية حقهم 
في ممارسة العناية المهنية الالزمة دون تدخل أو ضغوط 

  . لتجارية اليمنيةمن قبل اإلدارات العليا في البنوك ا
ضرورة إنشاء لجان تدقيق في البنوك التجارية اليمنية  .4

تتكون من ذوي الخبرة من أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين في البنك، تتولى اإلشراف على عمل إدارة 
التدقيق الداخلي وتكون هي الجهة المخولة بتحديد 

  . صالحيات ومسؤوليات دائرة التدقيق الداخلي
 ،قيام اإلدارة المختصة في وزارة التموين والتجارة ضرورة .5

التي تتولى اإلشراف على مكاتب وشركات التدقيق 
الخارجي، بحث المدققين الخارجيين على رفع تقارير عن 
مستوى أداء المدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية، 
ومدى التزامهم بتطبيق معايير التدقيق الداخلي، وذلك 

  . اون مع البنك المركزي اليمنيبالتع
ن يقوم البنك المركزي اليمني بوضع النظم واللوائح ا .6

الملزمة للمدققين الداخليين في البنوك التجارية اليمنية 
بتطبيق الحد األدنى من متطلبات معايير التدقيق 
الداخلي المتعارف عليها وبما يتالءم مع البيئة المهنية 

  . في اليمن
مكملة لهذه الدراسة تتناول أهمية تطبيق  ن تجرى دراساتا .7

معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك 
ضعف درجة لالتجارية اليمنية، واالنعكاسات المترتبة 

تطبيق معايير التدقيق الداخلي على كل من كفاية وفعالية 
 فيوأنظمة التحكم  ،وكفاءة إدارة المخاطر ،أنظمة الرقابة
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The Extent of Applying Internal Auditing Standards in  

Yemeni Commercial Banks 
 

Ahmad M. Al-Omari and Fadl A. Abdul-Moghni 

 

ABSTRACT 
This study aims at identifying the extent of applying internal auditing standards by internal auditors in Yemeni 
commercial banks, and to examine the relation between that extent of applying the standards and both the size of 
bank and the personal variables of internal auditors.  

To achieve these objectives, a questionnaire has been developed and sent to all internal auditors in Yemeni 
commercial banks. The questionnaire consists of four parts. The distributed questionnaires were (99), and (86) 
were replied which represent (86.9%) from all distributed questionnaires. 

The results of the study show that the extent of applying internal auditing standards in Yemeni commercial banks 
was weak, where its degree was only (58.59%). It also shows that there is no relation between the extent of 
applying internal auditing standards in Yemeni commercial banks and both the size of bank and personal variables 
of internal auditors. Moreover, it reveals that there are many obstacles of applying internal auditing standards in 
Yemeni commercial banks of which there are no legal mandatory legislations for applying internal auditing 
standards in Yemeni commercial banks, and lack of awareness to the importance of implementing these standards. 

The study suggested a number of recommendations which may improve the internal auditing profession in 
Yemeni commercial banks and suggested also some topics to other related studies in the future. 

KEYWORDS: Auditing; internal auditors; internal auditing standards; Yemeni commercial banks. 

 
  
   حمد محمد العمريأ

  .األردن –إربد ، جامعة اليرموك، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، أستاذ مشارك
  .المحاسبة الدولية، محاسبة المسؤولية االجتماعية، اإلفصاح البيئي، جودة التدقيق، التدقيق الداخلي: االهتمامات البحثية

  
  فضل عبد الفتاح عبد المغني

  .اليمن –تعز ، جامعة تعز، كلية العلوم اإلدارية، قسم المحاسبة، مدرس
  .التدقيق الداخلي، المحاسبة المالية، خدمات التأكيد في التدقيق: االهتمامات البحثية

 
__________________________________________________  
 Received on 28/6/2005 and Accepted for Publication on 3/4/2006. 


