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 دور الرقابة الداخلية يف رفع كفاءة األداء املايل 
 دراسة ميدانية على شركات االتصاالت اليمنية

5 

 امللخص
ىل التعرف على عناصر هيكل الرقابة الداخلية، وتقويم نظم هدفت الدراسة إ

الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية ومعرفة مدى وجود عالقة بني 

األداء املالي يف شركات االتصاالت اليمنية،  عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة

وقد مت استخدام املنهج الوصفي لوضع اإلطار النظري للدراسة ،كما مت إجراء 

دراسة ميدانية لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها مت خالهلا مجع 

 البيانات من خالل استبانة وزعت على شركات االتصاالت اليمنية.

 يت توصلت إليها الدراسة:ومن أهم النتائج ال

أظهرت الدراسة متتع شركات االتصاالت اليمنية بهياكل رقابةة   -1

 داخلية جيدة ومقبولة.

أكةةةدت الدراسةةةة وجةةةود عالقةةةة اات داللةةةة إحصةةةائية موجبةةةة بةةةني    -2

 عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.

إن وجود عناصر رقابة داخليةة جيةدة ية دي بالرةرورة اىل  سةني       -3

صةةائص النوعيةةة للبيانةةات واملعلومةةات املاليةةة الةةيت تسةةاعد      اخل

 اإلدارة على ترشيد ودعم قراراتها.

 وقدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أبرزها:

اسةةتمرار عمليةةة التحةةديث والتيةةوير هليكةةل الرقابةةة الداخليةةة يف     -1

 شركات االتصاالت اليمنية. 

ات االلتةةةةةةةسام بالسياسةةةةةةةات واإلجةةةةةةةراءات التنظيميةةةةةةةة يف شةةةةةةةرك      -2

 االتصاالت اليمنية و ديث تلك السياسات واإلجراءات. 
 

 عياش مسعود عبداهلل امحد الوهاب عبد.أ

 احملاسبة يف وباحث قانوني حماسب

 والتمويل
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 متهيد:

تعد ثورة االتصاالت واملعلومات هي السمة األبرز اليت متيس هذا العصر، وليست اجلمهورية اليمنية ببعيد 

ولذا فقد شةهدت الةيمن خةالل السةنوات األخةرية       –رغم تفاوت تأثرياتها من بلد آلخر  –عن تأثريات هذه الثورة 

ولعةل أهةم    –الثابتة، املتنقلة، الدولية  –صاالت مبختلف أنواعها ( ست شركات تعمل يف جمال االت6تأسيس )

ما مييس قياع اخلدمات عمومًا واالتصاالت على وجه اخلصوص هي جمموعة من السةمات أبرزهةا سةرعة تقةادم     

حمدودية السوق التقنيات امليبقة يف هذا القياع، استحالة ختسين املنتجات واخلدمات، وجود منافسة شديدة، 

تلةةك السةةمات وغريهةةا متثةةل  ةةديًا أمةةام شةةركات االتصةةاالت يسةةتدعي إيةةاد نظةةم رقابةةة داخليةةة    هدفة ، املسةةت

جيدة ومالئمة ليبيعة أنشةيتها، ومةن هنةا رأى الباحةث ضةرورة دراسةة دور نظةام الرقابةة الداخليةة وتأثرياتةه يف           

 رفع كفاءة األداء املالي للشركات اليت تعمل يف هذا القياع.

 ة: مشكلة الدراس

 تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية: 

 هل تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بالعناصر الكافية و املالئمة لوجود هيكل رقابة داخلية جيده؟ -1

 ما مدى تأثري نظام الرقابة الداخلية يف كفاءة األداء املالي للشركة؟ -2

النوعية للمعلومات اليت تساعد يف   سني اخلصائص إىلنظام رقابة داخلية كفء   وجود ي ديهل  -3

 ؟ اختاا القرار

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة إىل  قيق األهداف اآلتية: 

 التعرف على عناصر هيكل الرقابة الداخلية. -1

 التعرف على واقع نظم الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية. -2

اخليةة )بوصةفه مةتًريًا مسةتقاًل( وكفةاءة      التعرف على مدى وجود عالقة بني عناصر الرقابةة الد  -3

 األداء املالي )بوصفه متًريًا تابعًا(.

وتكمةةن أهميةةة هةةذه الدراسةةة يف نةةدرة الدراسةةات الةةيت تناولةةت مفهةةوم الرقابةةة الداخليةةة          : أهميةةة الدراسةةة

ة خصوصةةًا يف شةةركات االتصةةاالت نظةةرًا اداثةةة هةةذا القيةةاع نسةةبيًا وبالتةةالي د يأخةةذ نصةةيبه مةةن الدراسةةة            

 والبحث
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اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي يف دراسة األدبيات املتعلقة بكل من الرقابة : منهجية الدراسة

الداخلية وتقويم كفاءة األداء املالي، والك من خالل استعراض املراجع واملصادر املختلفة، كالكتب، 

صدارات املهنية املختلفة ومواقع اإلننرنت والدوريات، والبحوث والدراسات، والرسائل اجلامعية، والنشرات واإل

، وعلى املنهج االستقرائي من خالل إعداد استبانة للتعرف على آراء -االجنليسية –سواًء العربية أو األجنبية 

 املعنيني يف هذا اجملال.

 تقوم الدراسة على الفرضيات اآلتية: : فرضيات الدراسة

 كفء  وجيد للرقابة الداخلية. ال تتمتع شركات االتصاالت اليمنية بهيكل -1

 ال توجد عالقة اات داللة إحصائية بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.  -2

 سني اخلصائص النوعية للمعلومات اليت  إىلي دي  ال نظام رقابة داخلية كفء  وجود -3

 .تساعد يف اختاا القرار

االتصاالت العاملة يف اجلمهورية اليمنية اليت تقدم تعد الدراسة على شركات  : حدود الدراسة ونطاقها

خدمات االتصاالت الثابتة أو املتنقلة أو خدمة االتصاالت الدولية، وعلى وجه اخلصوص املراكس الرئيسة 

 م2212إىل  2222لتلك الشركات الواقعة يف النياق اجلًرايف للعاصمة صنعاء، وتًيي الفنرة من عام 

 قة:ثانيًا: الدراسات الساب
 (1)(1991دراسة شاكر عبدالكريم هادي البلداوي ) -1

هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر هيكل الرقابة الداخلية يف أداء الوحدات االقتصادية من خالل دراسة 

عينة من الشركات الصناعية العراقية، ومن أبرز ما اوصت به الدراسة  ضرورة قيام الشركات بوضةع سياسةات   

ليمة، ضةةرورة تيةةوير فلسةةفة اإلدارة خصوصةةًا فيمةةا يتعلةةق بةةدعم إدارات الرقابةةة واملراجعةةة      وإجةةراءات رقابيةةة سةة 

الداخليةةةة واالهتمةةةام بتةةةدريب منتسةةةبيها و ديةةةد موقةةةع هةةةذه اإلدارات يف مكةةةان مالئةةةم يف اهليكةةةل التنظيمةةةي      

 للمنشأة.

 

                                                           
دراسة ميدانية على عينة من الشركات  –شاكر عبد الكريم هادي البلداوي"اثر هيكل الرقابة الداخلية يف فاعلية أداء الوحدات االقتصادية  -1

 م.1991عية العراقية" رسالة دكتوراه يف احملاسبة، غري منشورة ، اجلامعة املستنصرية،الصنا
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 (1)( 2222دراسة فريدة فائق مظهر ) -2

بةةة الداخليةة يف قيةةاع النقةل الةةري يف مجهوريةة والةةذي    تناولةت هةذه الدراسةةة مشةكلة ضةةعف أنظمةة الرقا    

يرجع إىل ضعف الوعي الرقابي ألغلب اإلدارات بأهمية دور النظم الرقابية، وقد خلصت الدراسةة إىل جمموعةة   

مةةن االسةةتنتاجات أهمهةةا: عةةدم قيةةام اإلدارة املعنيةةة بالرقابةةة الداخليةةة برفةةع تقةةارير دوريةةة عةةن نتةةائج أعماهلةةا            

 عاجلات املالئمةواقنراح امل

 (2)(2222دراسة عادل حممد عشي ) -3

تناولت الدراسة قياس وتقةويم األداء املةالي للم سسةات االقتصةادية وقةد قةام الباحةث بتقيةيم األداء املةالي          

مل سسةةة صةةناعة الكوابةةل ببسةةةكرة باسةةتخدام جمموعةةة مةةن املعةةةايري واملنةةاهج املختلفةةة، وخلصةةت الدراسةةةة إىل          

التوصيات مفادها ضرورة العناية عند اختيةار معةايري وم شةرات تقيةيم األداء املةالي لكةي       جمموعة من النتائج و

 تعكس تلك املقاييس األداء الفعلي للم سسة.

 (3)(2222دراسة حسان عبد الًين كعدان )  -4

تناولةةت الدراسةةة اإلطةةار العةةام للرقابةةة الداخليةةة يف امل سسةةات املصةةرفية، كمةةا استعرضةةت آليةةات وأدوات        

األداء يف القياع املصةريف، وخلةص الباحةث إىل جمموعةة مةن النتةائج و التوصةيات أبرزهةا ضةرورة تفعيةل            تقويم

دور البنك املركسي السوري وامل سسات الرقابية األخرى يف رقابتها على امل سسات املصرفية العاملة يف السةوق  

 السورية.

 (4)(2223دراسة ماجد عبد الفتاح حممد العويسي ) -5

الدراسة منشآت القيةاع اخلةاص يف اجلمهوريةة اليمنيةة، وقةد خلصةت الدراسةة إىل جمموعةة          تناولت هذه

من التوصيات كان أبرزه ضرورة االهتمام بوظيفة املراجعة الداخلية واسةتقالليتها، ترةمني قةانون الشةركات     

 اخليني.اليمين نصًا يلسم الشركات بتكوين جلنة مراجعة، تأسيس منظمة مهنية حملية للمراجعني الد

                                                           
" حبةةث دبلةوم عةالي يف احملاسةةبة، غةري منشةةورة،    -العةراق  –فريةدة فةائق مظهر"تقةةويم نظةام الرقابةة الداخليةةة يف الشةركة العامةة للنقةةل الةري        -1

 م.2222جامعة بًداد،

دراسةةة حالةةة م سسةةة صةةناعة الكوابةةل ببسةةكرة" رسةةالة ماجسةةتري يف   –للم سسةةات االقتصةةادية: قيةةاس وتقيةةيم  عةةادل حممةةد عشةةي"األداء املةةالي-  2

 م.2222بسكرة، اجلمهورية اجلسائرية، –اإلدارة، غري منشورة، جامعة خيرر 

السةوري" رسةالة دكتةوراه     التجةاري  رفاملصة  علةى  تيبيقية حالة دراسة مع املصريف القياع يف األداء وتقييم "الرقابةحسان عبد الًين كعدان -  3

 م.2222يف احملاسبة،غري منشورة، جامعة دمشق ،

ماجد عبد الفتةاح حممةد العويسةي"دور املراجعةة الداخليةة يف مراقبةة و سةني األداء يف منشةآت القيةاع اخلةاص اليمنيةة" رسةالة ماجسةتري يف              -  4

 م.2223احملاسبة، غري منشورة، جامعة امللكة اروي، صنعاء،
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ن الرقابةة يةب أن متةارس    أتتمحةور مشةكلة البحةث يف     (1)(2221دراسة نهلة إبةراهيم عبةد الكةريم )    -6

ااصةول علةى    إمكانيةة  هذه الدراسة التأكةد مةن  ، وكان من أهداف على مجيع أوجه النشاط باملشروع

رفةع كفةاءة    هةا مةن التوصةيات كةان أهم    وقةد اقةنرح الباحةث عةدداً    ، ميكةن االعتمةاد عليهةا    ماليةة  بيانات

، وبرجمتهةةا اآلليةةةالعنصةةر البشةةري مةةن العةةاملني عةةن طريةةق التةةدريب املتقةةدم يف اسةةتخدام اااسةةبات     

، يةب علةي املراجةع    وفاعليتةه  هتة ءلتأكد من كفالبشكل دوري  ةتقويم نظام الرقابة الداخليل اااجة

 .االرقابة الداخلية، وإعداد تقارير عن كفاءتها وفاعليته مالداخلي فحص نظ

 ما مييس هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة ميكن القول إن أبرز ما مييس هذه الدراسة عن سةابقاتها يتمثةل يف   

 اآلتي: 

أن الدراسات السابقة تناولت دراسة وتقويم نظم الرقابة الداخلية يف م سسات صناعية ومصرفية  -1

ينما خصص الباحث دراسته هذه لدراسة دور الرقابةة الداخليةة يف رفةع    وم سسات تقدم خدمات النقل ب

و كمهةا جمموعةة مةن     -االتصةاالت  –كفاءة األداء املالي يف م سسةات تقةدم خةدمات حديثةة نسةبيًا      

 العوامل واملتًريات اليت تعيي هذه امل سسات طابعًا خاصًا لنظمها الرقابية 

كاملراجعةة   –معينة من مكونةات الرقابةة الداخليةة    أن بعض تلك الدراسات اقتصرت على جسئية  -2

 بينما مشلت هذه الدراسة كافة مكونات وعناصر الرقابة الداخلية. –الداخلية 

ثةر الرقابةة الداخليةة علةى امل سسةات االقتصةادية       من تلك الدراسات توسةعت يف دراسةة أ   ًاأن كثري -3

الدراسة علةى دراسةة األثةر علةى األداء      لتشمل كافة التأثريات على تلك امل سسات بينما اقتصرت هذه

 املالي.

هذا وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة سواًء يف اإلطار النظري للدراسة أو يف بناء النمةوا  الةذي   

كمةةا سةةعى الباحةةث جاهةةدًا لتنةةاول بعةةض اجلوانةةب الةةيت د تتناوهلةةا  -اإلسةةتبانة –اعتمةةده يف مجةةع البيانةةات 

 الدراسات السابقة.

 

 

 

                                                           
 " رسالة ماجستري يف احملاسبة، غري منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والفعالية باملنشآت الصناعية دراسة حالة مصنع بوهيات املهندس  اثر الرقابة الداخلية يف زيادة الكفاءة "2221، نهلة إبراهيم عبد الكريم -1
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 فهوم وأهداف وأهمية وهيكل الرقابة الداخليةم

  (1)الرقابة لًة: تعين الرقابة يف اللًة العربية ااراسة، الرصد، االنتظار، ااذر: مفهوم الرقابة

معنيني هما السلية والفحص حسب قةاموس   إلىControlأما يف اللًة االجنليسية تشري كلمة الرقابة 

Standard Harraps)(2)   

عرفةةت جلنةةة إجةةراءات املراجعةةة التابعةةة جملمةةع احملاسةةبني القةةانونيني األمةةريكيني      ابةةة الداخليةةة:  تعريةةف الرق

AICPA     الرقابةةةة الداخليةةةة "بأنهةةةا خيةةةة التنظةةةيم وكةةةل اليةةةرق واإلجةةةراءات واألسةةةاليب الةةةيت ترةةةعها إدارة

بية وزيةادة درجةة   الشركة واليت تهدف إىل احملافظة على أصول الشركة وضمان دقةة وصةحة املعلومةات احملاسة    

 (3)االعتماد عليها و قيق الكفاءة التشًيلية والتحقق من التسام العاملني بالسياسات اليت وضعتها اإلدارة"

من معايري املراجعة الدولية الرقابة الداخليةة بةاآلتي "إن تعةبري نظةام الرقابةة       022كما عرف املعيار رقم 

يت تتبناهةا إدارة املنشةأة ملسةاعدتها قةدر اإلمكةان يف الوصةول إىل       الداخلية يعين كافة السياسةات واإلجةراءات الة   

يف العمةل، واملترةمنة االلتةسام بسياسةات اإلدارة ومحايةة األصةول ومنةع        ها يف ضمان إدارة منظمةة و كفةاءة    هدف

واكتشاف الًش واخليأ ودقة واكتمال السجالت احملاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة يف الوقت املناسب 

 ( 4ويشمل نظام الرقابة الداخلية على أمور ابعد من تلك املتصلة مباشرة بوظائف النظام احملاسيب " )

د يكن هناك ما يستدعي وجود نظم للرقابة الداخلية، حيث كانت املنشآت أهمية الرقابة الداخلية وتيورها: 

سباب، لعةل أبرزهةا   لعديد من األفردية وصًرية ااجم يباشر إدارتها وتشًيلها املالك بنفسه، ونتيجة ل

حيث وضعت بعض الدول معةايري يةتم    –كبرية ااجم اات األنشية املختلفة واملتشعبة ظهور املنشآت 

االسنرشةةاد بهةةا لتحديةةد حجةةم املنشةةأة فمةةثاًل يف برييانيةةا تعةةد الوحةةدة االقتصةةادية صةةًرية ااجةةم إاا   

 يتجةاوز مبيعاتهةا السةنوية مليةوني جنيةة، أن ال      انيبق عليها شرطان من الثالثة الشروط اآلتية: )أن ال

                                                           
 020، دار صادر، بريوت، ص 1العرب"جملدحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري "لسان -  1

 ’22لعدد جور  ليسكوبيه، "رقابة الدولة على املشروعات العامة"، ترمجة بكر قباني، جملة العلوم اإلدارية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ا-  2

  12م، ص 1961القاهرة 

د شحاته "الرقابة واملراجعة الداخلية ااديثة" الدار د.عبد الفتاح حممد الصحن، د.حممد السيد سرايا، د.شحاته السي-  3

 11م، ص 2226اجلامعية،االسكندرية،

ترمجة اجملمع العربي  –املعايري الدولية للمراجعة الصادرة عن اال اد الدولي للمحاسبني  -اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني -  4

  111م، ص1991للمحاسبني القانونيني، عمان 
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يسيةةد عةةدد العةةاملني فيهةةا عةةن  سةةني عةةاماًل، أن ال تسيةةد أصةةوهلا عةةن سةةبعة وتسةةعون ألفةةًا و سةةمائة     

 (1)جنيه 

 من أهداف أنظمة الرقابة الداخلية منها: أهداف الرقابة الداخلية: 

 محاية أصول املنشأة. -

 -وأبرزهةا القةوائم املاليةة    -ية املستخرجة من سةجالت املنشةأة  ضمان دقة وصحة املعلومات احملاسب -

 لسيادة درجة االعتماد عليها.

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف استًالل موارد وأصول املنشأة. -

 التأكد من مدى التسام العاملني باملنشأة بالسياسات اليت وضعتها اإلدارة. -

بةةةة الداخليةةةة علةةةى جمموعةةةة مةةةن الةةةدعائم أو املقومةةةات يقةةةوم نظةةةام الرقا: مقومةةات أنظمةةةة الرقابةةةة الداخليةةةة 

 تتمثل يف اآلتي:  (2)األساسية 

 هيكل تنظيمي كفء -1

 وجود سياسات وإجراءات اماية األصول -2

 وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية -3

 وجود إجراءات لسيادة الكفاءة وتشجيع االلتسام بالسياسات املوضوعة -0

 نظام حماسيب كفء وفعالوجود  -1

 حسن اختيار العاملني وتدريبهم و تقويم أعماهلم -6

 وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية -7

 االعتماد على الرامج احملاسبية اآللية املتكاملة -1

الةةذي أصةةدره معهةةد احملاسةةبني القةةانونيني     1911 (3)لسةةنة  11ي التقريةةر رقةةم  ف هيكةةل الرقابةةة الداخليةةة:   

حيةث اسةتبدل هةذا التقريةر وألول مةرة مصةةيل        1992لييبةق اعتبةارًا مةن بدايةة عةةام      (AICPA) األمةريكيني 

نظةةام الرقابةةة الداخليةةة بهيكةةل الرقابةةة الداخليةةة علةةى اعتبةةار أن هةةذا املفهةةوم أكثةةر مشةةواًل مةةن مفهةةوم نظةةام         

                                                           
م، العدد 1997 امحد ألعيسي "خصوصية تدقيق املنشأة الصًرية" جملة املدقق، مجعية مدققي ااسابات القانونيني األردنيني، عمان،ياسني-  1

  02،ص.  32

 26م، ص 1992د. امحد حممد نور "مراجعة ااسابات من الناحيتني النظرة والعلمية " م سسة شباب اجلامعة،االسكندرية، -  2

1- SAS No.55 April، 1988، Site: www.cba.org  

http://www.cba.org/
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 الرقابة الداخلية.

ها "السياسةات واإلجةراءات الةيت يةتم     فقد مت تعريف الرقابة الداخلية بأن (SAS 55)ووفقًا للتقرير رقم  

من خالهلا  قيق أهداف الشركة اليت يب أن يهتم بها مراقب ااسابات، حتى يسةتييع ااكةم علةى مةدى     

قدرة الشركة حمل املراجعة على تسجيل وتلخيص البيانةات واألحةداث املاليةة الةيت قامةت بهةا الشةركة حمةل         

 املراجعة"

يتر  أن الرقابة الداخليةة تتكةون مةن ثالثةة عناصةر       11ارد بالتقرير رقم واعتمادًا على هذا التعريف الو

 : (1)أساسية هي

  Control Environmentبيئة الرقابة  -أ

 Accounting Systemالنظام احملاسيب  -ب

 Control Procedureإجراءات الرقابة  - 

ة مةةن خةةالل  يف  ديةةد عناصةةر هيكةةل الرقابةةة الداخليةة     (COSO()2)وقةةد توسةةعت جلنةةة دعةةم املنظمةةات     

 Internalإطةةار متكامةةل   –، ومسةةي الةةك التقريةةر: الرقابةةة الداخليةةة    1992تقريرهةةا الةةيت أصةةدرته يف عةةام   

Control – Integrated frame work    و حةدد الةةك التقريةةر عناصةةر هيكةل الرقابةةة الداخليةةة  مسةةة

 عناصر وهي: 

 Control Environmentبيئة الرقابة  -1

  Risk Assessmentتقدير املخاطر  -2

 Information and Communicationاملعلومات واالتصال  -3

 Control Activitiesأنشية الرقابة  -0

 Monitoringاملتابعة  -1

بإصدار بيةان معيةار التةدقيق رقةم      (AICPA)قام معهد احملاسبني القانونيني األمريكيني  1991ويف عام 

(3) (SAS No. 78)    والةةذي أخةةذ بتوصةةيات جلنةةة(COSO)  ا يتعلةةق مبعيةةار التةةدقيق رقةةم   خصوصةةًا فيمةة

(SAS No.55)  سالف الذكر 

                                                           
2 -Lemkin R. & Winters A. "SAS No. 55: The Auditor's New Responsibility for Internal Control " Journal 

Accountancy، May 1988. P 84-88.  
2 - COSO "Internal Control –Integrated Framework Executive Summary" site: www.coso.org  
3 - SAS 78، Site: www.cba.org 

 

http://www.coso.org/
http://www.cba.org/
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أن مفهوم تقةويم األداء املةالي يف أي منظمةة يعةين      (1)يرى بعض الباحثني  مفهوم قياس و تقويم األداء املالي: 

 التأكد من ميابقة نتائج العمل مع األهداف احملددة.

ط مسةتمر يهةدف إىل التعةرف علةى مسةتويات      ن تقةويم األداء املةالي مفهةوم يشةري إىل نشةا     و يرى الباحةث أ 

خةةالل فةةنرة حمةةددة ومقارنةةة  -ولةةيس بالرةةرورة املنشةةأة ككةةل –التنفيةةذ الةةيت قامةةت بهةةا الوحةةدة أالقتصةةادية  

بًةةرض تعرةةيد  النتةةائج احملققةةة مةةع األهةةداف املرسةةومة سةةلفًا ومعرفةةة اال رافةةات إن وجةةدت و ديةةد أسةةبابها  

 ومعاجلة أسباب اال رافات السلبية مستقباًل. يابية وتاليف أسباب اال رافات اإل

من خالل ما تقدم يالحظ الباحث ضرورة توافر جمموعة من العناصر اهلامة يف أي عملية تقييم لألداء  

 منها:  

 أهداف واضحة وحمددة وقابلة للقياس ومرتبية بفنرة زمنية حمددة. -أ

 قياس موضوعي للنتائج احملققة فعاًل.  -ب

  ما  قق فعاًل من نتائج مع األهداف املرسومة مسبقًا. إجراء املقارنة بني - 

  ديد اال رافات املتحققة. -د

 للتعرف على أسبابها. -اإليابية منها والسلبية - ليل اال رافات  -ه

تعريد أسباب اال رافةات اإليابيةة و تةاليف أسةباب اال رافةات السةلبية ووضةع املعاجلةات          -و

 املناسبة هلا.

( تعمل يف قياع االتصاالت 6هناك عدد ست شركات ): املكونة لقياع االتصاالت يف اليمن نبذة عن الشركات 

يف اجلمهورية اليمنية كما اكرنا مسبقًا يف النبذة التارخيية وتعمل هذه الشركات يف تسويد السوق اليمنيةة  

 ننرنت. دمات االتصاالت املختلفة سواًء الثابتة منها أو املتنقلة أو الدولية وخدمات اال

 

 

 

 

 

 

                                                           
تيبيق على هيئة بال –أجمد حسن عبد الرمحن "استخدام أساليب املراجعة اإلدارية يف تقييم كفاءة األداء اإلداري يف قياع النقل واملواصالت  -1

  12م، ص. 1991النقل العام بالقاهرة " رسالة ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة، جامعة عني مشس، 



 

615 
 

 م  2014ديسمبر  -العدد الرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 
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  (1)جدول رقم 

 الشركات املكونة لقياع االتصاالت يف اليمن

تاريخ بدء  نوع امللكية الشركة

 النشاط

 مالحظات خدماتها الرئيسية

امل سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -1

 العامة لالتصاالت

  االتصاالت الثابتة 1912 حكومي )عام(

  االتصاالت الدولية 1992 خمتلط تيليمن -2

هلةةةةةةةةةةاتف النقةةةةةةةةةةال  ا 2221 خاص سبافون-3

GSM 

 

أم تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إن  -0

MTN مين 

اهلةةةةةةةةةةاتف النقةةةةةةةةةةال   2221 خاص

GSM 

تأسسةةةت  ةةةت اسةةةم سبيسةةةتل ميةةةن 

مت انرمامها اىل ام  2226ويف عام 

 تي إن العاملية

اهلةةةةةةةةةةاتف النقةةةةةةةةةةال   2220 خمتلط مين موبايل -1

CDMA 

كانةةت حكوميةةةة )عامةةة( ومت طةةةرح   

مةةن أسةةهمها لالكتتةةاب  %01نسةةبة 

 2226يف عام 

اهلةةةةةةةةةةاتف النقةةةةةةةةةةال   2227 خاص يوآ -6

GSM 

 

  ليل البيانات واختبار الفرضيات

 جمتمع وعينة الدراسة -1

( شركات لالتصاالت العاملة يف اجلمهورية اليمنية وقد مت اسةتعادة  6استبانة على ) 132مت توزيع عدد 

( 11ات عةةدا )مةةن إمجةةالي عةةدد االسةةتبانات املوزعةةة وقةةد مت  ليةةل مجيةةع االسةةتبان       %79اسةةتبانة ومتثةةل   123

 استبانة لعدم صالحيتها، واجلدول اآلتي يبني مستوى توزيع االستبيان على العينة املستهدفة للدراسة. 

 ثبات وصدق االستبانة -2

أجةرى الباحةث خيةوات اختبةةار الثبةات علةى العينةةة االسةتيالعية نفسةها بيريقةةة الفةا كرونبةا  لقيةةاس          

معةةامالت  (2)، وللمعةدل الكلةةي للمحةاور ويةةبني اجلةدول رقةةم    ثبةات االسةةتبانة لكةل حمةةور مةن حمةةاور االسةةتبيان   

الفا كرونبا  واليت تدل على وجود معامالت ثبات معقولة ودالة إحصائيا حيث كانت معامالت الثبات أكةر  

وبصةورة عامةة فةةإن معةامالت ثبةات االسةتبيان جلميةةع احملةاور علةى مسةتوى العينةةة كانةت أكةر مةةن            2662مةن  
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 صدق وثبات االستبانة. مما ي كد على 2662

 (2)جدول رقم 

 اختبار الثبات وفقًا ملعامالت الفاكرونبا  لكل حمور من حماور االستبيان

معامالت الفا 

 كرونبا 

عدد 

 العبارات
 احملور

 احملور األول: تقويم نظم الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت 01 841.

 ة الداخلية على كفاءة األداء املالياحملور الثاني: تأثري عناصر الرقاب 12 929.

.893 1 
احملور الثالةث: تةأثري الرقابةة الداخليةة علةى كفةاءة اخلصةائص النوعيةة         

 للمعلومات

 جلميع احملاور 16 888.

 خصائص العينة  -3

 فيما يلي  ليل خلصائص عينة الدراسة:

  (3)جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب خصائصهم الدميًرافية

 القياع العام القياع املختلط القياع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 
النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

ما قبل  - - 1 3.6 3 5.8 4 4.3

 البكالوريوس

ي
لم

لع
ل ا

ه
مل 

ا
 

 بكالوريوس 10 83.3 23 82.1 43 82.7 76 82.6

 دبلوم عالي 2 16.7 2 7.1 1 1.9 5 5.4

 ماجستري - - 1 3.6 5 9.6 6 6.5

 دكتوراه - - - - - - - -
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 القياع العام القياع املختلط القياع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

 حماسبة  9 75.0 24 85.7 40 76.9 73 79.3

ص
ص

خ
لت

ا
 

 إدارة أعمال 2 16.7 1 3.6 7 13.5 10 10.9

 ىأخر 1 8.3 2 7.1 5 9.6 8 8.7

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

منظمات  2 16.7 1 3.6 5 9.6 8 8.7

 حملية

ية
رو

لع
وا

ة 
ال

سم
ال

 

 منظمات عربية - - - - - - - -

 منظمات دولية - - 2 7.1 1 1.9 3 3.3

 اجملموع 2 16.7 3 10.7 6 11.5 11 12.0

 حماسب 6 50.0 18 64.3 41 78.8 65 70.7

فة
ظي

لو
ا

 

 رئيس حسابات - - 2 7.1 5 9.6 7 7.6

 مدير مالي - - - - 2 3.8 2 2.2

 مراجع 4 33.3 4 14.3 2 3.8 10 10.9

 مدير مراجعة 1 8.3 1 3.6 1 1.9 3 3.3

 أخرى 1 8.3 2 7.1 1 1.9 4 4.3

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

ت ثالث سنوا 1 8.3 9 32.1 10 19.2 20 21.7

 فأقل

مة
خلد

ت ا
وا

سن
 

 سنوات 6 – 0 3 25.0 4 14.3 11 21.2 18 19.6

 سنوات 9 -7 4 33.3 3 10.7 21 40.4 28 30.4

سنوات  12 4 33.3 11 39.3 8 15.4 23 25.0

 فأكثر

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 50 96.2 89 96.7
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 القياع العام القياع املختلط القياع اخلاص اجملموع

 البيان

ة 
صي

خلا
ا

ية
اف

ًر
مي

لد
ا

 

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

النسبة 

 املئوية
 العدد

 سنة فأقل 31 10 83.3 19 67.9 44 84.6 73 79.3

ت
وا

سن
ال

 ب
مر

لع
ا

 

 سنة 01 – 36 2 16.7 4 14.3 6 11.5 12 13.0

 01أكثر من  - - 4 14.3 2 3.8 6 6.5

 سنة

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 52 100.0 91 98.9

 اكور 10 83.3 25 89.3 44 84.6 79 85.9

س
جلن

ا
 

 إناث 2 16.7 2 7.1 7 13.5 11 12.0

 اجملموع 12 100.0 27 96.4 51 98.1 90 97.8

 (من أفراد العينة د يدلوا بكافة خصائصهم الدميًرافية %3-2ة: هناك بني )مالحظ

 عرض و ليل البيانات  -4

يف احملةةور األول مت إيةةاد املتوسةةط ااسةةابي لكةةل بةةديل مةةن بةةدائل كةةل العبةةارات بةةاحملور والنسةةب       

افقون على حمتواها إاا يابية مبعنى أن أفراد العينة يوبارات االستبانة، وتكون العبارة إاملئوية لتحليل ع

((و تكةون العبةارة سةلبية مبعنةى أن     2كانت قيمة الوسط ااسابي تتجه إىل املوافقة )يسيةد عةن الدرجةة )   

أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها إاا كانت قيمة الوسط ااسابي تتجه إىل عدم املوافقة )يقل عةن  

(، 2إاا كةان قيمةة الوسةط ااسةابي يسةاوي الدرجةة )       ((، وتكون آراء العينة يف العبارة حمايدة2الدرجة )

( 2والسةةةبب يف الةةةك يرجةةةع إىل اعتمةةةاد الباحةةةث علةةةى مقيةةةاس ليكةةةرت الثالثةةةي، حبيةةةث تكةةةون الدرجةةةة )    

 حمايدة، وهي درجة مقبولة من وجهة نظر الباحث. 

ارات أمةا احملةوران الثةةاني والثالةث فقةةد مت إيةاد املتوسةةط ااسةابي لكةل بةةديل مةن بةةدائل كةل العبةة        

باحملور والنسب املئوية لتحليل عبارات االسةتبانة وتكةون العبةارة ايابيةة مبعنةى أن أفةراد العينةة يوافقةون         

((و تكةون العبةارة   3على حمتواها إاا كانت قيمة الوسط ااسابي يتجه إىل املوافقة )يسيد عن الدرجةة ) 

قيمة الوسةط ااسةابي تتجةه إىل عةدم      سلبية مبعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها إاا كانت

(( وتكةون آراء العينةةة يف العبةارة حمايةةدة إاا كانةت قيمةةة الوسةط ااسةةابي     3املوافقةة )يقةةل عةن الدرجةةة )  
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

( والسةةبب يف الةةك هةةو اعتمةةاد الباحةةث علةةى مقيةةاس ليكةةرت اخلماسةةي حبيةةث تكةةون        3تسةةاوي الدرجةةة ) 

 باحث. ( حمايدة وهي درجة مقبولة من وجهة نظر ال3الدرجة )

وقد أسةفر التحليةل اإلحصةائي لالسةتبيانات عةن جمموعةة مةن البيانةات والنتةائج يتناوهلةا الباحةث            

 على النحو اآلتي: 

 أوال: تقويم نظم الرقابة الداخلية يف شركات االتصاالت اليمنية: 

 تقويم مدى وجود هيكل تنظيمي حديث لدى شركات االتصاالت -1

يةل اإلحصةائي الوصةفي آلراء العينةة املسةتبانة فيمةا       نتةائج التحل  (4)يظهر جةدول رقةم   

يتعلق بتقويم مةدى وجةود هيكةل تنظيمةي حةديث لةدى شةركات االتصةاالت العاملةة بةاليمن،           

وقد بينةت النتةائج مةن خةالل القةراءة هلةا باجلةدول املةذكور أن آراء العينةة تتجةه إىل املوافقةة            

 جلميع عبارات اجلدول 

  (4)جدول رقم 

 ائي ملدى وجود هيكل تنظيمي حديث لدى شركات االتصاالتالتحليل اإلحص

 

 تقويم مدى وجود سياسات وإجراءات اماية أصول وممتلكات شركات االتصاالت -2

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي آلراء العينة املستبانة فيما يتعلق بتقويم مدى وجود  (5)يظهر جدول رقم

 سياسات وإجراءات اماية أصول شركات االتصاالت العاملة باليمن

 

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

إىل حد 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 ااسابي
 اجتاه اآلراء اال راف املعياري

 موافقة 2671 263 1162 0260 0262 1

 موافقة 2670 261 2167 0066 3367 2

 موافقة 2611 261 063 0361 1262 31
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  (5)جدول رقم 

 يل اإلحصائي تقويم مدى وجود سياسات وإجراءات اماية األصولنتائج التحل

 

 

 تقويم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية -3

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي آلراء العينة املستبانة فيما  (6)هر جدول رقم يظ

يتعلق بتقييم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية يف 

شركات االتصاالت وقد بينت النتائج من خالل القراءة والنرتيب هلا وفق املتوسط ااسابي 

أن عينة الدراسة يتفقون على وجود إجراءات للتحقق من دقة البيانات واال راف املعياري 

 املالية 

 

 

 

 

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل  موافق

 حد ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 ااسابي
 اال راف املعياري

 اجتاه اآلراء

 موافقة 62. 260 661 0066 0169 32

 موافقة 70. 260 1262 3169 1262 11

 وافقةم 81. 260 2267 2167 1766 17

 موافقة 69. 263 1262 0163 0667 7

 موافقة 76. 263 1161 3169 0167 10

 موافقة 76. 263 1966 3169 0066 13

 موافقة 66. 262 1362 1161 3169 12

 عدم موافقة 83. 169 3962 3260 3260 1
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  (6)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي لتقييم مدى وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية

 تقويم مدى وجود إجراءات لسيادة الكفاءة وتشجيع االلتسام بالسياسات املوضوعية  -4

نتائج التحليةل اإلحصةائي الوصةفي آلراء العينةة املسةتبانة عةن مةدى         (7)يظهر اجلدول رقم 

 ملوضوعية يف شركات االتصاالت وجود إجراءات لسيادة الكفاءة وتشجيع االلتسام بالسياسات ا

  (7)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي لتقييم مدى وجود إجراءات لسيادة الكفاءة وتشجيع االلتسام بالسياسات املوضوعية

 

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 إىل حد ما موافق

غري 

 موافق

املتوسط 

 يااساب

اال راف 

 املعياري
 اجتاه اآلراء

 موافقة 48. 2.8 2.2 20.7 77.2 31

 موافقة 51. 261 060 1362 1266 3

 موافقة 47. 2.7 1.1 23.9 75.0 32

 موافقة 49. 2.7 2.2 23.9 73.9 31

 موافقة 63. 2.6 7.6 23.9 68.5 19

 موافقة 64. 2.6 7.6 29.3 63.0 29

 موافقة 75. 2.3 18.5 37.0 44.6 27

 موافقة 77. 2.1 26.1 41.3 32.6 11

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

إىل حد 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 ااسابي
 اجتاه اآلراء اال راف املعياري

 موافقة 53. 2.7 3.3 25.0 71.7 33

 موافقة 54. 2.7 4.3 18.5 77.2 20

 موافقة 68. 2.4 10.9 35.9 53.3 21

 موافقة 72. 2.4 14.1 33.7 52.2 11

 موافقة 72. 2.3 14.1 38.1 47.8 26

 عدم موافقة 89. 1.9 42.4 20.7 37.0 9
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 تقويم مدى وجود رقابة جيدة على األجور واملرتبات -5

نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي الوصةةفي آلراء العينةةة املسةةتبانة عةةن    (8)قةةم يظهةةر جةةدول ر

 مدى وجود رقابة جيدة على مرتبات وأجور العاملني يف شركات االتصاالت 

  (8)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي لتقويم مدى وجود نظام للرقابة على املرتبات واألجور

 تقويم مدى وجود نظام حماسيب كفء  وفعال -6

نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي الوصةةفي آلراء العينةةة املسةةتبانة عةةن    (9)يظهةةر جةةدول رقةةم  

 يب قوي وفعال يف شركات االتصاالتمدى وجود نظام حماس

  (9)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي لتقويم مدى وجود مدى وجود نظام حماسيب كفء  وفعال

  تقويم مدى وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية -7

نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي آلراء العينة املستبانة عن  (10)يظهر جدول رقم 

 مدى وجود مدى وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية يف شركات االتصاالت

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(
 موافق

حد إىل 

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 *ااسابي

اال راف 

 **املعياري

إجتاه 

 األراء

 موافقة 65. 2.5 8.7 32.6 58.7 37

 موافقة 67. 2.5 9.8 28.3 62.0 02

 موافقة 68. 2.4 10.9 39.1 50.0 39

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل حد  موافق

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 ااسابي
 اال راف املعياري

 إجتاه األراء

 موافقة 59. 2.6 5.4 27.2 67.4 23

 موافقة 62. 2.4 6.5 44.6 48.9 16

 موافقة 70. 2.4 12.0 34.8 53.3 12

 موافقة 79. 2.4 18.5 18.5 63.0 21

 موافقة 75. 2.3 16.3 32.6 51.1 01
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  (10)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي لتقويم مدى وجود قسم أو إدارة للمراجعة الداخلية

 ثانيَا: مدى التأثري اإليابي لعناصر الرقابة الداخلية على كفاءة األداء املالي

يظهةةر نتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي حةةول مةةدى التةةأثري اإليةةابي لعناصةةر      (11)اجلةةدول رقةةم  

لى كفاءة األداء املالي ومةن قراءتنةا للنتةائج جنةد أن آراء العينةة الواحةدة تتجةه        الرقابة الداخلية ع

 إىل املوافقة بقوة على مجيع العبارات

  (11)جدول رقم 

 نتائج التحليل اإلحصائي عن مدى التأثري اإليابي لعناصر الرقابة الداخلية على كفاءة األداء املالي

 رقم العبارة

 )يف احملور األول(

إىل حد  موافق

 ما

غري 

 موافق

املتوسط 

 ااسابي

 اجتاه اآلراء اال راف املعياري

 موافقة 60. 2.5 5.4 43.5 51.1 21

 موافقة 60. 2.4 5.4 46.7 47.8 22

 موافقة 56. 2.3 4.3 58.7 37.0 30

36 34.8 55.4 9.8 2.3 .62  

 موافقة 67. 2.3 10.9 44.6 44.6 22

 موافقة 81. 2.3 21.7 25.0 53.3 0

 موافقة 85. 2.2 28.3 26.1 45.7 1

 عدم موافقة 72. 1.5 58.7 28.3 13.0 6

 رقم العبارة

 )يف احملور الثاني(

غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق

حماي

 د
 موافق

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 ااسابي

اال را

ف 

 املعياري

 إجتاه األراء

 موافقة 83. 4.4 60.9 23.9 12.0 3.3  1

 موافقة 83. 4.3 52.2 33.7 9.8 4.3  9

 موافقة 85. 4.3 48.9 37.0 8.7 5.4  1
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ل رقابة داخلية كفء  على  سني اخلصائص النوعية ثالثَا: مدى التأثري اإليابي لوجود هيك

 للمعلومات 

يظهر نتائج التحليل اإلحصائي حول مدى التأثري اإليابي لوجةود نظةام    (12)اجلدول رقم 

 رقابة داخلية كفء  على  سني اخلصائص النوعية للمعلومات والبيانات املالية

  (12)جدول رقم 

تأثري اإليابي لوجود نظام رقابة داخلية كفء على  سني نتائج التحليل اإلحصائي عن مدى ال

 اخلصائص النوعية للمعلومات

 

 

 

 موافقة 91. 4.3 57.6 23.9 13.0 5.4  6

 موافقة 93. 4.3 57.6 26.1 8.7 7.6  2

 موافقة 93. 4.3 53.3 27.2 13.0 6.5  7

 موافقة 1.00 4.2 51.1 27.2 12.0 9.8  12

 موافقة 1.04 4.2 55.4 25.0 8.7 9.8 1.1 3

 موافقة 86. 4.0 30.4 43.5 20.7 5.4  0

 موافقة 93. 4.0 35.9 38.0 18.5 7.6  1

 رقم العبارة

 )يف احملور الثالث(

غري 

موافق 

 بشدة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

موافق 

 بشدة

املتوسط 

 ااسابي

اال راف 

 املعياري
 إجتاه األراء

 موافقة 70. 4.4 52.2 38.0 8.7 1.1 - 1

 موافقة 74. 4.4 52.2 38.0 8.7 1.1 - 1

 موافقة 76. 4.4 50.0 39.1 7.6 3.3 - 2

 موافقة 80. 4.3 47.8 34.8 15.2 2.2 - 0

 موافقة 87. 4.3 50.0 33.7 10.9 5.4 - 3
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 اختبار الفرضيات:  -5

 الفرضية األوىل:

تقةةيس مةةدى وجةةود هياكةةل تنظيميةةة كةةفء وجيةةدة للرقابةةة الداخليةةة لةةدى شةةركات االتصةةاالت        

 عاملة باجلمهورية اليمنية ال

حيةةث نصةةت الفرضةةية العدميةةة بأنةةه )ال تتمتةةع شةةركات االتصةةاالت العاملةةة باجلمهوريةةة اليمنيةةة     

 بهيكل كفء  وجيد للرقابة الداخلية(

للعينة الواحدة حيث تبني أن قيمة املتوسط  One-Sample Testنتائج  (13)ميثل اجلدول رقم 

ه موافقةةة آراء املبحةةوثني عةةن وجةةود هياكةةل تنظيميةةة كفةة ة لةةدى     والةةذي يشةةري إىل اجتةةا  263ااسةةابي 

وفقةا ملقيةاس ليكةرت اي النقةاط      2شركات االتصاالت إلدارة الرقابة الداخلية كانت أكر من الدرجةة  

 الثالث النقاط والذي تشري إىل اايادية 

ة كانةةت وأن مسةةتوى الداللةة 1692احملسةةوبة كانةةت كةةبرية وموجبةةة حيةةث بلًةةت    Tومبةةا أن قيمةةة 

ويعةةين بةةأن )الفةةرق جةةوهري بةةني      2621وهةةي أقةةل مةةن مسةةتوى الثقةةة     26222قيمةةة صةةًرية حيةةث بلًةةت    

( وبناءَا على ما سبق يةتم رفةض الفرضةية العدميةة الةيت تةنص علةى أنةه )ال         2املتوسط ااسابي والدرجة 

خليةة( وقبةول   تتمتع شركات االتصاالت العاملةة باجلمهوريةة اليمنيةة بهيكةل كةفء  وجيةد للرقابةة الدا       

الفرضية البديلة املناقرة هلذه الفرضية ونستنتج بأن شركات االتصاالت العاملة باجلمهوريةة اليمنيةة   

 تتمتع بهيكل رقابة داخلية كفء  و جيد. 

 (13)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية األوىل على مستوى العينة الكلية

 One-Sample Testاختبار  (14)وحبسب طبيعة ملكية هذه الشركات أظهرت نتائج اجلدول رقم 

املتوسط  الفرضية األوىل

 ااسابي

اال راف 

 ياملعيار
 Tاختبار 

مستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ال تتمتع شركات االتصاالت العاملة 

باجلمهورية اليمنية بهيكل كفء  وجيد 

 للرقابة الداخلية

263 2607 1692 26222 
رفض 

 الفرضية
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 للتعرف على مدى وجود هيكل رقابة داخلية كفء. لكل عينة على حدة 

  (14)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية األوىل على مستوى العينة اجلسئية )حسب ملكية الشركة: حكومي، خمتلط، خاص(

 

دميةة قةد مت رفرةها لعيةنيت كةل مةن       أن الفرضةية الع  (14)ويالحظ من النتائج باجلةدول السةابق   

( علةةى 26222، 26221<2621شةةركات االتصةةاالت التابعةةة للقيةةاع ااكةةومي، اخلةةاص مبسةةتوى داللةةة )  

( وهةذا  26922 >26212لةة ) التوالي وقبوهلا لدى عينة الشركات التابعةة للقيةاع املخةتلط مبسةتوى دال    

شةركات االتصةاالت التابعةة للقيةاعني      يوجد هيكل كفء  للرقابة الداخلية لدى كل من يشري إىل أنه

ااكومي واخلةاص بينمةا ثبةت عةدم وجةود هيكةل رقابةة داخليةة كةفء  لةدى شةركات االتصةاالت التابعةة              

 للقياع املختلط.

خاصةة( هلةا    –خمتليةة   –معرفة ما إاا كان اختالف طبيعة ملكية شركات االتصةاالت )حكوميةة   

 تأثري على مدى كفاءة هياكلها الرقابية 

ملعرفةة مةا إاا كةان اخةتالف      Fاآلتةي نتةائج اختبةار     ANOVA ليةل التبةاين    (15)هر جةدول  يظ

 طبيعة ملكية هذه الشركات هلا تأثري على كفاءة هياكلها الرقابية 

 

 

 

 طبيعة ملكية الشركات
املتوسط 

 ااسابي

اال راف 

 املعياري
 Tاختبار 

مستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ت التابعةةةةةةةةة للقيةةةةةةةةاع شةةةةةةةةركات االتصةةةةةةةةاال

 ااكومي 
261 2636 0671 26221 

رفض 

 الفرضية

شةةةةةةةةركات االتصةةةةةةةةاالت التابعةةةةةةةةة للقيةةةةةةةةاع 

 املختلط 
262 2611 2612 26922 

قبول 

 الفرضية

 شركات االتصاالت التابعة للقياع اخلاص
260 2601 6696 2622 

قبول 

 الفرضية
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (15)جدول رقم 

 ملعرفة تأثري ملكية الشركة على كفاءة هيكل الرقابة الداخلية ANOVA ليل التباين 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 52..3 . .26.5 2235. .000 

Within Groups .622.5 28 ..28   

Total .02002 8.    

 16132احملتسةبة كانةت كةبرية حيةث بلًةت       Fيتةبني أن قيمةة    (15)ومن قراءة النتائج باجلةدول   

وهذا يعين بوجود عالقة معنوية اات  2621( أقل من مستوى الثقة .Sigوأن مستوى داللة هذا االختبار )

 داللة إحصائية بني اختالف طبيعة ملكية شركات االتصاالت وكفاءة هياكلها الرقابية. 

 الفرضية الثانية:

تقيس ما إاا كانت كفاءة األداء املالي هلا عالقة موجبة بعناصر الرقابة الداخلية حيث نصت الفرضية 

ميثةةل ،ولةةة إحصةةائية بةةني عناصةةر الرقابةةة الداخليةةة وكفةةاءة األداء املالي   العدميةةة بأنةةه ال توجةةد عالقةةة اات دال 

أكر من  0620حيث تبني أن قيمة املتوسط ااسابي  One-Sample Testنتائج اختبار  (16)اجلدول رقم 

 وفقا ملقياس ليكرت اي النقاط اخلمس. 3الدرجة 

وأن مسةتوى الداللةة كانةت قيمةة      166792احملسوبة كانت كبرية وموجبة حيث بلًةت   Tومبا أن قيمة 

ويعةةين الةةك أن )الفةةرق جةةوهري بةةني املتوسةةط     2621وهةةي أقةةل مةةن مسةةتوى الثقةةة    2622صةةًرية حيةةث بلًةةت  

( وبناًء على ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية اليت تنص علةى أنةه )ال توجةد عالقةة اات     3ااسابي والدرجة 

فةةاءة األداء املةةالي( وقبةةول الفرضةةية البديلةةة املناقرةةة هلةةذه   داللةةة إحصةةائية بةةني عناصةةر الرقابةةة الداخليةةة وك  

 الفرضية وهذا يعين وجود عالقة قوية وموجبة بني عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي.

ونستنتج بأن كفاءة األداء املالي لشركة االتصاالت يعتمد بقوة على مدى توفر عناصر الرقابة  

 ملنشأة.الداخلية بفاعلية هلذه ا
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

  (16)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية

 الفرضية الثالثة:

تقةةيس معرفةةة مةةا إاا كةةةان وجةةود نظةةام رقابةةةة داخليةةة كةةفء  يةةة دي إىل  سةةني اخلصةةائص النوعيةةةة           

 للمعلومات املالية اليت تساعد على اختاا القرارات

حيةةث نصةةت الفرضةةية العدميةةة بةةأن وجةةود نظةةام رقابةةة داخليةةة كةةفء  ال يةة دي إىل  سةةني اخلصةةائص       

 ساعد يف اختاا القرار النوعية للمعلومات اليت ت

حيث تةبني أن قيمةة املتوسةط ااسةابي      T One-Sample Testنتائج اختبار  (17)وميثل اجلدول رقم 

 وفقا ملقياس ليكرت اي النقاط اخلمس والذي يشري إىل اجتاه املوافقة  3أكر من الدرجة  0631

مسةتوى الداللةة كانةت قيمةة      وأن 196163احملسوبة كانت كبرية وموجبة حيث بلًةت   Tومبا أن قيمة 

توسةةط ويعةةين الةةك أن )الفةةرق جةةوهري بةةني امل   2621وهةةي أقةةل مةةن مسةةتوى الثقةةة    2622صةةًرية حيةةث بلًةةت  

على ما سبق يتم رفض الفرضية العدمية اليت تنص )بأن وجود نظام رقابة داخليةة   ( وبناًء3ااسابي والدرجة 

 ت اليت تساعد يف اختاا القرار(كفء  ال ي دي إىل  سني اخلصائص النوعية للمعلوما

ويستنتج الباحث بأن  سني اخلصائص النوعية للمعلومات املساعدة يف اختاا القرارات تعتمد بقوة  

 على توفر نظام رقابة داخلية او كفاءة عالية.

  (17)جدول رقم 

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة

 الفرضية الثانية
املتوسط 

 ااسابي

اال راف 

 املعياري

اختبار 

T 

مستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

ال توجةةةةةد عالقةةةةةة اات داللةةةةةة إحصةةةةةائية بةةةةةني   

 عناصر الرقابة الداخلية وكفاءة األداء املالي
 ةرفض الفرضي 26222 166792 711. 0620

املتوسط  الفرضية الثالثة

 ااسابي

اال راف 

 املعياري

اختبار 

T 

مستوى 

 الداللة

نتيجة 

 الفرضية

بأن وجةود نظةام رقابةة داخليةة كةفء  ال ية دي إىل  سةني        

اخلصةةةةائص النوعيةةةةة للمعلومةةةةات الةةةةيت تسةةةةاعد يف اختةةةةاا   

 القرار 

0631 26611 19.163 2622 

رفض 

 الفرضية
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 نتائج الدراسة

 تتمثل يف اآلتي:  خلص الباحث بعد الدراسة النظرية وامليدانية إىل جمموعة من النتائج

أظهةةرت نتةةائج الدراسةةة أن معظةةم شةةركات االتصةةاالت العاملةةة بةةاليمن تتمتةةع بهيكةةل رقابةةة داخليةةة    -1

كفء  وجيةد حيةث أظهةرت النتةائج أن شةركات االتصةاالت التابعةة للقيةاعني ااكةومي واخلةاص           

يةةةاع تتمتةةةع بهيكةةةل رقابةةةة داخليةةةة اات كفةةةاءة جيةةةدة أفرةةةل مةةةن شةةةركات االتصةةةاالت التابعةةةة للق  

 املختلط

أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة وقوية اات داللةة إحصةائية بةني عناصةر الرقابةة الداخليةة        -2

وكفاءة األداء املالي لشركات االتصاالت حيث أن عناصر الرقابة الداخلية يف شركات االتصةاالت  

تتعرض هلا وأن تهدف بالدرجة األساس اماية أصول وموارد الشركة وتأمينها من إي خماطر قد 

عملها يتم وفق أسس وقواعد علمية  كمها سياسات وإجراءات معينة مبنيةة علةى معلومةات دقيقةة     

 وصادقة سوف ت دي إىل رفع كفاءة أداء األنظمة يف تلك الشركات.

أن نظام الرقابة الداخلية الكفء يساعد بدرجة قوية علةى  سةني اخلصةائص النوعيةة للمعلومةات       -3

اختاا القرار بداللة إحصةائية موجبةة حيةث أن نظةام الرقابةة الداخليةة يعمةل علةى         اليت تساعد على 

تبةةادل البيانةةات واملعلومةةات بةةني خمتلةةف مكونةةات الشةةركة وأن عمليةةة التبةةادل للبيانةةات واملعلومةةات    

 تنتج عنها معلومات مكتملة وصحيحة وواضحة ومالئمة.

ية تتمتع بعناصر رقابة داخلية بني اجليةدة  أن معظم شركات االتصاالت العاملة باجلمهورية اليمن -0

 واملعقولة حيث أظهرت النتائج: 

 وجود هياكل تنظيمية مالئمة لدى هذه الشركات ويتم  ديثها باستمرار  -أ

 وجود إجراءات للتحقق من صحة ودقة البيانات والتقارير احملاسبية  -ب

 وعية.وجود إجراءات لسيادة الكفاءة وتشجيع االلتسام بالسياسات املوض - 

 وجود نظم حماسبية كفء ة وفعالة. -د

 الثبات النسيب للعاملني يف تلك الشركات واخنفاض معدل دوران العمالة.  -ه

وجود إدارة أو قسم للمراجعة الداخلية يف معظم شركات االتصاالت ولكن مسةتوى أدائهةا    -و

 متواضعَا جدًا.

ال تقوم مبراجعةة تقنيةات   أن إدارة املراجعة الداخلية يف مجيع شركات االتصاالت العاملة  -ز

 املعلومات امليبقة بهذه الشركات.
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

يعتمةد مسةةتوى كفةةاءة هيكةل نظةةام الرقابةةة الداخليةةة يف شةركات االتصةةاالت العاملةةة باجلمهوريةةة     -1

اليمنية على طبيعة ملكية هذه الشركات بداللة إحصائية موجبة وقوية حيث يتميس هيكل الرقابة 

شةةركات اخلاصةةة بأنةةه أكثةةر كفةةاءة مةةن شةةركات القيةةاع     الداخليةةة يف الشةةركات ااكوميةةة وال 

 املختلط.

أن مسةةةتوى كفةةةاءة هيكةةةل نظةةةام الرقابةةةة الداخليةةةة يف شةةةركات االتصةةةاالت العاملةةةة باجلمهوريةةةة        -6

 اليمنية له عالقة بعمر الشركة ومدة خرتها.

يعود أظهرت الدراسة أن مجيع شركات االتصاالت يف اليمن ال توجد بها جلنة مراجعة ولعل الك  -7

إىل عدم إلسامية قانون الشركات لشركات املسةاهمة برةرورة أن يكةون لةديها جلنةة مراجعةة، وعةدم        

وجةةود إجةةراءات وقواعةةد حوكمةةة للشةةركات يف اجلمهوريةةة اليمنيةةة الرتبةةاط الةةك بوجةةود سةةوق           

 لألوراق املالية وهو ما د يتوفر يف اليمن حتى إعداد هذه الدراسة.

 التوصيات: 

 تائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحث مبا يلي: بناًء على الن 

استمرار عملية التحديث والتيوير هليكةل الرقابةة الداخليةة يف شةركات االتصةاالت العاملةة باجلمهوريةة         -1

اليمنيةةة للرقةةي بكفةةاءة وأداء تلةةك الشةةركات، ولتحسةةني اخلصةةائص النوعيةةة للمعلومةةات الةةيت تسةةاعد          

 الرشيدة. اإلدارة على اختاا القرارات

االلتسام بالسياسات واإلجراءات التنظيمية والعمل على  ديثها لرةمان كفةاءة نظةام الرقابةة الداخليةة       -2

 يف الشركات.

تفعيل دور إدارة املراجعة الداخلية للقيةام بواجبهةا بكفةاءة عاليةة لرةمان محايةة أصةول ومةوارد الشةركات           -3

 من الرياع و سني مستوى كفاءتها اإلنتاجية.

املسةتخدمة   مةن املعلومةات  ويعنةى مبراجعةة وتةدقيق تقنيةات وأ     تةأهياًل مناسةباً  اث قسم خاص م هٍل حداست -0

 ن يكون هذا القسم تابعًا إلدارة املراجعة الداخلية.وامليبقة يف الشركة وأ

 تشكيل جلنة مراجعة يف كل شركة من شركات االتصاالت اليمنية. -1

 تية: يوصي الباحث بإجراء الدراسات املستقبلية اآل -6

 دور املراجع اخلارجي يف تيوير أنظمة الرقابة الداخلية يف املنشأة اليت يقوم مبراجعتها.  -أ

 تقييم دور جلان املراجعة يف رفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية بالشركات املساهمة.  -ب

 أثر بعض عناصر الرقابة الداخلية على األداء املالي للشركة.  - 
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 عياش مسعود عبدهللا احمد الوهاب عبد.أ دور الرقابة الداخلية في رفع كفاءة األداء المالي

 قائمة املصادر واملراجع
 الً املصادر باللغة العربية:أو

 :الكتب -أ

 ، دار صادر، بريوت، بدون تاريخ نشر 1"اجمللدلسان العربابن منظور حممد بن مكرم األفريقي املصري " -1

" م سسةةة شةةباب اجلامعةةة ،  مراجعةةة ااسةةابات مةةن النةةاحيتني النظةةرة والعلميةةةنةةور " حممةةدد.امحةد   -2

 م .1992

الرقابةةة واملراجعةةة  سةةيد سةةرايا ، د.شةةحاته السةةيد شةةحاته "  ، د.حممةةد ال الصةةحند.عبةةد الفتةةاح حممةةد   -3

 م  2226" الدار اجلامعية،اإلسكندرية ،الداخلية ااديثة

" موقع األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك التحليل املالي ألغراض  ليل األداءعلي فاضل " -0

 م 2226،

الصةادرة عةن اال ةاد الةدولي      للمراجعةة  املعةايري الدوليةة   -العربةي للمحاسةبني القةانونيني     اجملمع -1

 م 1991ترمجة اجملمع العربي للمحاسبني القانونيني، عمان،  –للمحاسبني 

" عمان ، م سسةة الةوراق للنشةر والتوزيةع     االجتاهات املعاصرة يف التحليل املاليوليد ناجي اايالي " -6

 م2220،

 الدوريات: -ب

املنظمةة العربيةة للعلةوم    "  ، مفاهيم أساسةية  –نظمات الرقابة اإلدارية يف املبكر مصيفى بعةريه "  أبو -1

 م   1911، عمان ، اإلدارية

، مجعيةةة مةةدققي   جملةةة املةةدقق "نظةةام الرقابةةة الداخليةةة وأثةةره علةةى القةةوائم املاليةةة     جةةور  غةةاوي "  -2

 م 1997متوز  31ااسابات القانونيني األردنيني ، عمان ، األردن ، العدد 

 جملةةة العلةةوم اإلداريةةة " ،ترمجةةة بكةةر قباني، ة علةةى املشةةروعات العامةةة رقابةةة الدولةة ليسةةكوبيه،" جةةور  -3

 م 1961، 22،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،القاهرة،العدد 

، مجعية مدققي ااسةابات   جملة املدقق" ، خصوصية تدقيق املنشأة الصًريةألعيسي " امحدياسني  -0

 م 1997، 32القانونيني األردنيني ، عمان ، العدد 

 رسائل العلمية:ال -ج

اسةتخدام أسةاليب املراجعةة اإلداريةة يف تقيةيم كفةاءة األداء اإلداري يف       أجمد حسن عبةد الةرمحن "   -1

بالتيبيق على هيئة النقل العام بالقاهرة" رسالة ماجستري غةري منشةورة ،    – قياع النقل واملواصالت

 م 1991جامعة عني مشس ، القاهرة،
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 علةى  تيبيقيةة  حالةة  دراسة مع املصريف القياع يف األداء قييموت الرقابةحسان عبد الًين كعدان " -2

 م2222" رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة دمشق،السوري التجاري املصرف

 اثر هيكل الرقابة الداخلية يف فاعلية أداء الوحدات االقتصاديةشاكر عبد الكريم هادي البلداوي " -3

ية العراقيةةة" رسةةالة دكتةةوراه يف احملاسةةبة ، غةةري  دراسةةة ميدانيةةة علةةى عينةةة مةةن الشةةركات الصةةناع  –

 م1991منشورة، اجلامعة املستنصرية ،

دراسة حالة م سسة صناعة  –األداء املالي للم سسات االقتصادية: قياس وتقييم عادل حممد عشي" -0

بسةةكرة ، اجلمهوريةةة   –الكوابةةل ببسةةكرة" رسةةالة ماجسةةتري يف اإلدارة ، غةةري منشةةورة ، جامعةةة خيرةةر        

 م2222ائرية،اجلس

" حبةث  العةراق  –تقويم نظام الرقابة الداخلية يف الشركة العامة للنقةل الةري   فريدة فائق مظهر" -1

 م2222دبلوم عالي يف احملاسبة ،  غري منشورة، جامعة بًداد،

دور املراجعةةة الداخليةةة يف مراقبةةة و سةةني األداء يف منشةةآت    ماجةةد عبةةد الفتةةاح حممةةد العويسةةي"    -6

 م2223" رسالة ماجستري يف احملاسبة ، غري منشورة، جامعة امللكة أروى،نيةالقياع اخلاص اليم

التدقيق والرقابة الداخلية يف املصارف ودورها يف اكتشةاف وتصةحي    عبد العسيس حممةد "  حماسن -7

" رسةةةةالة ماجسةةةةتري يف احملاسةةةةبة، غةةةةري منشةةةةورة ،جامعةةةةة السةةةةودان للعلةةةةوم         األخيةةةةاء واملخالفةةةةات  

 م 2222والتكنولوجيا ، 

" رسةةالة مةةدى اعتمةةاد مراقةةب ااسةةابات علةةى عناصةةر الرقابةةة الداخليةةةبةةابقي عبةةد القةةادر " حمسةةن -1

 م 2222ماجستري يف احملاسبة، غري منشورة ،اجلامعة املستنصرية ، 

والفعالية باملنشآت الصناعية دراسة  اثر الرقابة الداخلية يف زيادة الكفاءة" نهلة إبراهيم عبد الكريم -9

" رسةالة ماجسةتري يف احملاسةبة، غةةري منشةورة، جامعةة السةودان للعلةةوم       ت املهنةةدسحالةة مصةنع بوهيةا   

 م2221والتكنولوجيا ،

 املصادر االلكنرونية: -د

 www.ptc.gov.yeاملوقع الرمسي للم سسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية  -1

 www.mtit.gov.yeتقنية املعلومات اليمنية  املوقع الرمسي لوزارة املواصالت و -2
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http://www.mtit.gov.ye/
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 املصادر باللغة االجنليزية::  ثانياً 

1- AICPA ، SAS No.55 April ، 1988 ، site: www.cba.org 

2- AICPA ، SAS No.78، 1996 ، site: www.cba.org 

3- COSO "Internal control –Integrated Framework Excutive  Summary" 

(1996)  site: www.coso.org  

4- IFAC، Handbook Technical Pronouncements ، ISA 400 ، 1999  

5- IFAC، ISA No. 101 (1994) 

6- Lemkin R. & Winters A. "SAS No. 55: The Auditor's New 

Responsibility for Internal Control" Journal Accountancy،May 1988. 
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