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 ــــــةملخــــــص الدراســــــــ
ار فعالية الرقابة الداخلية عند تدقيق اسبين القانونيين في األردن الختبالمحقياس مدى ادراك تهدف الدراسة إلى 

معايير الرقابة الداخلية بحسب النموذج   وذلك باستخدام عناصر, البيانات المالية في الشركات المساهمة العامة
وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى  . Treadwayالصادر عن لجنة   COSOاالمريكي 

استبانة منها  58استبانة على عينة الدراسة وتم اعتماد  011حيث تم توزيع  .النتائج الخاصة بهذه الدراسة
وجود عالقة إيجابية بين التعرف على إدراك المحاسبين القانونيين في  وقد توصلت الدراسة إلىصالحة للتحليل. 

فية قيام مجلس اإلدارة خصوصا والمدراء عمومًا بتأسيس بيئة أخالقية وثقافية واالحتفاظ بمستوى قوي، كيو األردن 
وكذلك وجود عالقة إيجابية بين التعرف على إدراك المحاسبين القانونيين في األردن كيفية التعرف من قبل 

دارته، وايضا على ان المنشأة قادرة على تقييم ن ظامها الرقابي والتعرف فيما اذا كانت المنشأة على الخطر وا 
لجان الرقابة تقوم بواجبها و على مدى فاعليتها  سواء كانت لجنة التدقيق خارجية او داخلية )منبثقة عن مجلس 

وجود عالقة بين فهم وادراك الهدف من هيكل الرقابة الداخلية وبين تحقيق اهداف واثبتت الدراسة  االدارة(.
ضرورة فهم وادراك االدارة للهدف من هيكل الرقابة الداخلية وذلك لعالقته ت الدراسة بقد اوصو . التقارير المالية

في مجال لنظم التكنولوجيا الحديثة ضرورة االستفادة من االمكانيات الهائلة كة، و المباشرة في تحقيق اهداف الشر 
 .عمل لديهاالعمل للرقابة الداخلية تحقيقا لمزايا هذه النظم في اجراءات تطوير ال

Abstract 
The study aimed to measure the extent of realizing the internal control's efficiency 
test while auditing corporation's financial statements, by the chartered accountants. 
The test depends upon the checklist issued by the Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO). The study used the descriptive 
approach to analyze the results. Hundred(100) questionnaire was distributed, which 
eighty five (85) was valid for analysis. The study had concluded that there is a 
positive relation between the realization of the chartered accountant to the elements 
of an effective control measures such as, control environment, risk assessment, 
control activities, monitoring and communications. The study also concluded that 
there is a relation between a good internal control structure and the effectiveness of 
its financial statements. The study recommended that there should be a better 
understanding of the structure of the internal control system, and a better use of 
internal control technology systems. 
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 المقدمة:
شهدت بداية االلفية الثالثة اهتماما متزايدا بالرقابة الداخلية من قبل الشركات والمؤسسات في الدول المتقدمة. 

وخاصة بعد االزمات المالية  واالنهيارات التي تعرضت لها الشركات. اذ تتبع هذه االنهيارات العديد من 
هذه االنهيارات. االمر الذي دفع العديد من الشركات ادارات التساؤالت حول دور الرقابة الداخلية في الحد من 

مستقلة للرقابة الداخلية مع العمل على دعمها بالكفاءات البشرية المؤهلة التي تمكنها من تحقيق االهداف بالكفاءة 
 والفعالية المطلوبين.

ت الدولية التي تتميز بتعدد ولقد أسهم كبر المشروعات, وظهور العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركا
مالكها وتعقد عملياتها في وضع أنظمة لرقابة تشمل حسن سير العمل وااللتزام بسياسات وتعليمات االدارة العليا, 
اذ تكفل النظام تنفيذ االجراءات التي تتخذها الشركات في مواجهة المخاطر والحد منها, من خالل وضع نظام 

حيث تعمل هذه االنظمة الرقابية ة, ياالدار كافة المستويات لية ويتم تطبيقه من قبل رقابي يمتاز بالكفاءة والفاع
حد الاحتمالية التعرض لها إلى ويقلل من  المحدقة بهالشركة من المخاطر التي احماية ل درع واقي ليتشكعلى 
الصادر عن لجنة  COSOالنموذج االمريكي  باستخدام دول العالمفي حاليا الكثير من الشركات  . وتقومدنىاال

Treadway مرجعية عالمية لنظام  الفعالة، واصبح يعد لرقابة الداخليةامعايير املة من كواعتباره منظومة مت
 الرقابة الداخلية في الشركات.

بهدف المحافظة  وذلك الرقابة الداخلية في الشركة,انظمة االدارة هي المسؤولة عن وضع  مما ال شك فيه فانو 
التأكد من  الى ؤدييانجاز العمل االداري واالسهام في اداءه بكفاءة عالية, بما  تسهيل المنشأة و تعلى موجودا

 تزويدوتقوم االدارة بواجبها من حيث  والمخطط لها. االهداف المحددة قد تم انجازها وفق السياسات المقررةان 
ومن ثم االطالع على  جب اتباعها والتقيد بهاوانظمة الرقابة التي ي بالمعلومات  االقسام المختلفة في المنشأة

لغايات المساءلة والمحاسبة والتطوير, اال ان الفجوة بين واقع وذلك كما يجري على ارض الواقع تقارير االداء 
 ي تطبيقالحال وما يجب أن يكون عليه الحال, قد دفع الباحث إللقاء الضوء على دور المجالس االدارية ف

 الحديثة التي اصبحت مقياسا فعاال لإلداء والتطور. داخليةمعايير الرقابة ال
 اهداف البحث:

بيان مدى ادراك المحاسبين القانونيين الى وجود عالقة بين فعالية الرقابة الداخلية  و مصداقية التقارير  -0
 المالية.

 بيان العالقة بين مكونات الرقابة الداخلية وفعالية الرقابة الداخلية. -2
 تنتاجات وتوصيات تفيد واقع الشركات االردنية والعربية ان امكن.التوصل الى اس -3
 البحث:ومشكلة اهمية 

بيان اهمية المحاسب القانوني في الكشف عن االجراءات الرقابية وفاعليتها، حيث في تكمن اهمية البحث 
لمالية فقط، وانما هناك تدقيق القوائم ا االمور التقليدية في اصبحت وظيفة المحاسب القانوني ال تقتصر فقط على

حيث  مهام اساسية اخري تخدم مستخدمي القوائم المالية بشكل خاص، والشركة موضوع التدقيق بشكل عام.
اصبح مطلوبا من المدققين ابداء اراءهم بأمور تتعلق باألخطار المحتملة التي تهدد المنشأة والناتجة عن 

بية غير الفعالة. لذلك يرى الباحث ان موضوع فعالية الرقابة الممارسات االدارية الخاطئة أو السياسات الرقا
وايجاد  الداخلية هي من االمور التي يجب ان يدركها المحاسبين القانونيين وانه يجب دراستها وبيان اهميتها

 .الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها
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 :فرضيات الدراسة
ونيين في األردن كيفية قيام مجلس االدارة خصوصا والمدراء : ال يدرك المحاسبين القانO1(H(الفرضية األولى

 عموما بتأسيس بيئة اخالقية وثقافية واالحتفاظ بمستوى قوي.
 : ال يدرك المحاسبين القانونيين في األردن كيف تتعرف المنشأة على الخطر وتديرة.O2(H(الفرضية الثانية
ين في األردن كيف تقيم المنشأة نظامها الرقابي لتتأكد من انه : ال يدرك المحاسبين القانونيO3(H(الفرضية الثالثة

  فعال.
تقرر فيما اذا كانت لجنة التدقيق  : ال يدرك المحاسبين القانونيين في األردن كيف تحدد اوO4(H(الفرضية الرابعة

 المنبثقة عن مجلس االدارة فعالة.
 األردن كيف تعرف ان وظيفة التدقيق الداخلي فعالة. : ال يدرك المحاسبين القانونيين فيO5(H(الفرضية الخامسة
: ال يدرك المحاسبين القانونيين في األردن كيف تتأكد ان الرقابة الداخلية في المنشأة O6(H(الفرضية السادسة

 بوظيفتها. فعالتقوم 
 :أسئلة الدراسة

 قافية واالحتفاظ بمستوى قوي؟كيفية قيام مجلس االدارة خصوصا والمدراء عموما بتأسيس بيئة اخالقية وث -0
 ؟وتديرهكيف تتعرف المنشأة على الخطر -2
  كيف تقيم المنشأة نظامها الرقابي لتتأكد من انه فعال؟ -3
 تقرر فيما اذا كانت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة فعالة؟ . كيف تحدد او4
 . كيف تعرف ان وظيفة التدقيق الداخلي فعالة؟8
 بوظيفتها؟ فعالد ان الرقابة الداخلية في المنشأة تقوم . كيف تتأك6

 سابقة:الدراسات ال
 (2102)دراسة علي عبداهلل ذنيبات ونوال كفوس,  -0

. خلية واثر ذلك على ادائها الماليمدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية بمتطلبات الرقابة الدا
دى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية بمتطلبات الرقابة هدفت هذه الدراسة الى تحقيق نت م

من  .ومدى تأثير ذلك على االداء المالي لهذه الشركات 308الداخلية الواردة من معيار التدقيق الدولي رقم 
ومات الرقابة بتطبيق جميع مق تقوم خالل تحليل الدراسة تبين ان الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية

القة تبين مدى التزام الشركات عوبينت النتائج الدراسة عدم وجود  308الداخلية الواردة في معيار التدقيق رقم 
الصناعية االردنية بمقومات الرقابة الداخلية وبين االداء المالي مقاسا بنسب العائد على االصول, والعائد على 

بمقومات الشركات كل على حدة, بينما توجد عالقة بين مدى التزام  حقوق المساهمين, والعائد على المبيعات
على  الشركة النتائج وجود تأثير لحجم بينت.كما  بين االداء المالي مقاسا بنسبة مجمل الربحو بة الداخلية االرق

على حقوق نسبة العائد على االصول والعائد بمدى توافر مقومات الرقابة الداخلية وبين االداء المالي مقاسا 
على العالقة الشركة حدة, في حين لم تظهر النتائج وجود تأثير لحجم على المساهمين والعائد على المبيعات كل 

تقييم أنظمة   بضرورة . واوصت الدراسةلشركاتلبة الداخلية وبين االداء المالي بين مدى توافر مقومات الرقا
 وافة الى العمل على ايجاد قسم خاص للرقابة على الجودة الرقابة الداخلية المطبقة لديها بشكل مستمر , أض

 .التدقيق الداخلي
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 (:2102)دراسة تامر عوض, -2
 جودة الخدمات "و  البنوك في"العالقة بين عناصر الرقابة الداخلية 

 الخدمات المصرفية )دراسة الرقابة الداخلية وجودة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين عناصر
. أوردت املين بهاالعالموظفين  من وجهة نظرو على البنوك العاملة في قطاع غزة  الدراسة قيتطب. تم ( تحليلية

زيادة كفاءة وفعالية عناصر الرقابة الداخلية في المصارف العاملة في قطاع  ن أهمهاالدراسة بعض التوصيات م
ورفعها ة يفضال عن الحاجة إلى توفير بيئة رقاب غزة وتعزيز دورها في الرقابة على جودة الخدمات المصرفية،

، وتحقيق التميز في ب متطلبات العمل المصرفيوالتحكم بما يناس المطلوب مع منح صالحيات المستوى الى
 الخدمات المقدمة وجعلها استراتيجية لتعزيز التنافسية بين البنوك.

 (2101,  الصمادي)دراسة  -3
هدفت هذه الدراسة  .فعالية الرقابة الداخلية في الشركات المالية العامة االردنية" دور التدقيق الداخلي في تقييم"

الى بيان دور التدقيق الداخلي في تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة المالية العامة في 
مدققين الداخليين في تقييم فعالية االردن، وقد توصلت الدراسة الى نتائج عديدة من اهمها، ان هناك دورا كبيرا لل

نظم الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة المالية االردنية، ومن اهم توصياتها كانت، انه يجب ان تعمل 
الشركات المساهمة المالية العامة االردنية على توظيف العاملين لدى دائرة التدقيق ممن يحملون تخصص 

 االنظمة الرقابية بين الحين وآلخر.المحاسبة، وايضا اعادة النظر في 
 (2101)دراسة العنزي،  -4

بمتطلبات الرقابة الداخلية على انشطة التجارة االلكترونية من وجهة  " مدى التزام المصارف التجارية االردنية
ي الدراسة الى دراسة متطلبات الرقابة على انشطة التجارة االلكترونية ف هذهنظر المدقق الخارجي". هدفت 
اربع محاور اساسية هي المتطلبات االدارية والتشريعية والقانونية)االمن  المصارف التجارية االردنية من

والحماية(، واخيرا المتطلبات التكنولوجية. وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة بين متطلبات الرقابة الداخلية 
تطلبات التشريعية والقانونية ألنشطة التجارة االلكترونية وااللتزام بالرقابة على انشطة التجارة االلكترونية، وان الم

في المصارف التجارية االردنية ال تزال غير كافية وال يوجد التزام بتلك المتطلبات. واوصت الدراسة بضرورة 
 لدولية.مواكبة المصارف التجارية االردنية للتشريعات القانونية المتعلقة باألعمال االلكترونية وبخاصة التشريعات ا

 (2110، )دراسة بني خالد -8
". هدفت توفير اساليب الرقابة الداخلية لضمان امن المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية االردنية" مدى 

تحديد مدى توفير اساليب الرقابة الداخلية لضمان امن المعلومات المحاسبية في المصارف هذه الدراسة الى 
لت الدراسة الى ان درجة توفير اساليب الرقابة الداخلية كانت متوسطة بشكل عام في التجارية االردنية. وتوص

توفير امن المعلومات المحاسبية. واوصت الدراسة على تعزيز التزام المدقق الداخلي باإلجراءات والسياسات التي 
ساهم في ضبط عملية التدقيق، تنبثق من اساليب الرقابة التنظيمية المختصة باألدلة المكتوبة والتعليمات التي ت

المصرفية والعمل على استحداث مسمى وظيفي) ضابط  لألجهزةوكذلك العمل على رفع مستوى االمن والحماية 
 امن المعلومات(.
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 االطار النظري:
الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق المتبعة في المشروع بهدف حماية اصوله  تعرف الرقابة الداخلية على انها

كد من دقتها ومدى االعتماد عليها وزيادة الكفاية االنتاجية وتشجيع لتأ, واةبط مراجعة البيانات المحاسبيوض
خطة .  وعرفت ايضا بانها (01,ص.2101)عبدالرزاق, العاملين على التمسك بالسياسات االدارية الموضوعة

لضمان  وع بقصد حماية األصول المملوكةر التنظيم وكافة الطرق واإلجراءات المنسقة والتي تستخدمها إدارة المش
زيادة الكفاءة التشغيلية, وكذلك  يادة درجة االعتماد عليها, وأيضادقة وسالمة البيانات والمعلومات المحاسبية وز 

اإلجراءات  عرفت بانهاو . (03.ص.2112ضمان االلتزام بالسياسات اإلدارية الموضوعة. ) فتحي السوافيري,
الشركة من أجل الحفاظ على النقدية واألصول األخرى بجانب التأكد من الدقة الكتابية  والطرق المستخدمة في
 (0,ص.2101تقوم به اإلدارة لضمان إنجاز األهداف المرسومة. )مصطفى,الذي لعملية مسك الدفاتر 

 تطور الرقابة الداخلية واتساع نطاقها:
دارة لقيت أنظمة الرقابة الداخلية افي السنوات االخيرة عناي ة كبيرة واهتماما بالغا من المحاسبين والمراجعين وا 

 المنشآت. وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل:
 تزايد نطاق المشروعات  -0
 اضطرار اإلدارة إلى تفويض السلطات والمسئوليات إلى بعض اإلدارة الفرعية  -2
 حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة. -3
 .االستخداموالسرقة وسوء  واالختالسمن الضياع  أةالمنشمسئولية المدقق عن حماية موارد  -4
دارتها إلى بيانات دقيقة. -8  حاجة مؤسسات الحكومية وا 
 (21,ص.2113تطور إجراءات التدقيق. )ثناء, -6

 :العوامل المساعدة على تطور نظام الرقابة الداخلية
لمؤسسة إلى الحصول على تسعى األطراف الطالبة للمعلومات الناتجة عن نظام المعلومات المحاسبية داخل ا

معلومات ذات مصداقية وتعبر عن وضعيتها الحقيقية، لذلك بات من الضروري ربط مصداقية هذه المعلومات 
 ومتانة نظام الرقابة الداخلية المفروض على النموذج المحاسبي، والتي هي محل تقييم دائم من طرف المراجعة.

في ظل العوامل العديدة والمساعدة على تطوره،  االهتمام بهأملت لذا فحساسية وأهمية نظام الرقابة الداخلية 
 :والتي هي

وهذه األشكال كانت نتيجة لتنوع كثيرة األصناف العديدة للمؤسسة: عرفت المؤسسة أصنافا عدة وتقسيمات  -أ
س إدارة تكوين مجلبالمساهمين  ان يقوم النشاطات التي يزداد االستثمار فيها، لذلك أصبح من الضروري على

كل األمور المتعلقة بالمؤسسة ويقّيم فيه عمل الهيئة المسيرة لها، هذا التقييم يكون بمقارنة ما توصلت إليه  ناقشي
شكل قوائم للمعلومات وكشوف تحليلية للموازنات تبرز بشكل مفصل كل أطوار  تكون علىالهيئة من نتائج 

 .مية التي هي من الوسائل األساسية لنظام الرقابة الداخليةالنشاط داخل المؤسسة بما تم رسمه في الخطة التنظي
تقوم المؤسسة بعدة عمليات من حيث أنها تستثمر، تشتري، تحول، تنتج، تشغل وتبيع،  :تعدد العمليات -ب

وداخل كل وظيفة من هذه الوظائف تقوم المؤسسة بعدة عمليات تتفاوت من وظيفة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى 
ار هذه الوظائف يجب على الهيئة المشرفة على كل وظيفة أن تتقيد بما هو مرسوم في الخطة أخرى، وفي إط

وهذا يظهر لنا جليا أن نظام الرقابة  .الخاصة بها والتي هي مثبتة في الخطة التنظيمية اإلجمالية للمؤسسة
 .الداخلية مطالب بالتكييف مع التنوع في العلميات

: إن التوسع الجغرافي للمؤسسات سواء على التراب الوطني أو التوسع الذي توزيع السلطات والمسؤوليات -ج
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تعرفه الشركات المتعددة الجنسيات يدعو إلى ضرورة توزيع السلطات والمسؤوليات على المديريات الفرعية بما 
يات الفرعية أو يسمح بتنفيذ كل األعمال واتخاذ القرارات في الوقت والمكان المناسبين، على أن تكون هذه المدير 

الوحدات المتواجدة في المناطق األخرى مسؤولة أمام المديرية العامة، كون هذه الخيرة مسؤولة على كل 
النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أمام مجلس اإلدارة الذي يقيم أداءها بما فيه أداء المديريات الفرعية مقارنة بما 

ل الوسائل واإلجراءات التي تكفل األهداف المتوخاة من نظام الرقابة هو مرسوم في الخطة التنظيمية وباستعمال ك
 .الداخلية

يزيد االعتماد على نظام الرقابة الداخلية في هذا النوع من المراجعة، كون المراجع  :اعتماد مراجعة اختيارية -د
ة، ويكون ذلك باستعمال يستند في النوع السابق من المراجعة على جزء معين من الكل من حجم المفردات المقدم

طريقة العينات في اختيار بعض المفردات التي ستجرى عليها المراجعة، في األخير تعمم نتائج هذا الفحص على 
 مجموع المفردات التي تمثل الكل )المجتمع(.

ة، ألن وتبعا لما سبق، يظهر لنا اعتماد هذا النوع من المراجعة كعامل أساسي في تطوير نظام الرقابة الداخلي
متانته تتحكم في حجم العينة المختارة من طرف المراجع كما تجعله في اطمئنان خاصة فيما يتعلق بالجزء الثاني 

 .(38,ص.2101,الخطيب) .والذي لم يكن موضوع االختبار
 األهداف الرئيسية للرقابة الداخلية:

 تكمن األهداف الرئيسية للرقابة الداخلية في األمور اآلتية :
 المشروع لتوضيح السلطات والصالحيات والمسؤوليات. تنظيم -0
 والتالعب. االختالسحماية أصول المشروع من  -2
 التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتى يمكن االعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات اإلدارية. -3
 .اإلنتاجيةرفع مستوى الكفاية  -4
 تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية. -8
 تقييم مستويات التنفيذ في األقسام المختلفة في المنشأة. -6

 
 أنواع الرقابة الداخلية :

 تقسم الرقابة الداخلية إلى األقسام التالية:     
الرقابة اإلدارية:  وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن  -0

بالسياسات والقرارات اإلدارية وهي تعتمد في سبيل تحقيق  لتزاماالمن الكفاية اإلنتاجية مع تشجيع 
 وللرقابةاإلحصائية ودراسات الوقت والحركة, وتقارير األداء,  الكشوفاتأهدافها وسائال متعددة مثل 

على الجودة , والموازنات التقديرية, والتكاليف المعيارية واستخدام الخرائط والرسوم البيانية وبرامج 
 .للمستخدمينالمتنوعة  التدريب

الرقابة المحاسبية: وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى اختبار دقة  -2
 –للبيانات المحاسبية المنبثقة بالدفاتر والحسابات ودرجة االعتماد عليها ويضم هذا النوع متعددة منها 

خدام حسابات المراقبة )اإلجمالية (موازين المراجعة اتباع نظام القيد المزدوج واست –على سبيل المثال 
تباع  نظام المصادقات, واعتماد قيود التسوية من موظف مسؤول, وجود نظام مستندي سليم  الدورية وا 
 ونظام التدقيق الداخلي, وفصل الواجبات بموظف الحسابات عن الواجبات المتعلقة باإلنتاج والتخزين.
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طة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة إلى حماية الضبط الداخلي : ويشمل الخ -3
أصول المشروع من االختالس والضياع أو سوء االستعمال, ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق 

أهدافه على تقسيم العمل مع المراقبة الذاتية, حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر 
، 2101,الخطيبيعتمد على تحديد االختصاصات والسلطات والمسؤوليات. )يشاركه تنفيذ العملية, كما 

 ( 08ص .
 المقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخلية:

 يجمع الباحثون في التدقيق على أنه ال بد من توافر المقومات الرئيسية الثالثة في الرقابة الداخلية السليم:
 خطة تنظيمية. -0
 نظام محاسبي سليم. -2
 ختصاصات والمسؤوليات.تحديد اال -3
 مجموعة من العاملين واألكفاء. -4
 استخدام الوسائل اآللية واإللكترونية. -8
 (06,ص.2101تقييم األداء. )مصطفى, -6

 المعايير والقوانين بنظام الرقابة الداخلية: 
وتبلورت  الداخلية, بعد صدور أول تعريف للرقابة الداخلية اهتم األدب المحاسبي بعدة جوانب مرتبطة بالرقابة 

هذه االهتمامات حيث أصدرت الهيئة والجان المختصة مجموعة من المعايير والقوانين لبيان الجوانب المختلفة 
 للرقابة الداخلية ومن أهم هذه المعايير والقوانين مل يلي:

 المعيار الثاني للعمل الميداني. -0
 قانون منع الرشاوي. -2
 (31,ص.2101,الخطيبتقرير لجنة كوهين. ) -3

 COSOوذج االمريكي مير الرقابة الداخلية بحسب النمعاي*
تعد ادارة الشركة هي المسؤولة بشكل مباشر عن اعداد تقرير عن مدى فعالية النظام الداخلية في الشركات أو 

تقديم هذا التقرير لمدقق الحسابات الخارجي, ولذلك من أجل أن يتحقق من مدى صدق ما ورد بتقرير االدارة عن 
نظام الرقابة الداخلي بالشركة وبالتالي التصديق عليها, كما أنها مسؤولة عن تقديم مدجى فعالية نظام  مدى فعالية

الرقابة الداخلي وفق لمعايير فعالية نظام الرقابة الداخلية الصادرة عن المنظمات المهنية, التي اذ التزمت بها 
ما فعاال, مما يجعل االدارة من خالل هذا النظام الفعال ادارة الشركة فإن نظام الرقابة الداخلية للشركة سيكون نظا

 قادرة على اعداد القوائم المالية عادلة يمكن االعتماد عليها والثقة في ما يرد فيها, وتتضمن هذه المعايير ما يلي:
 معايير فهم وادراك االدارة للهدف من هيكل الرقابة الداخلية -0
 قابة الداخليةمعايير تكامل مكونات او اجراء نظام الر  -2
 ة الداخليةبمعيار فعالية كل جزء من أجزاء هيكل الرقا -3
 معيار كفاءة ادارة التدقيق الداخلي -4
 (46,ص.2110مدى استخدام المعلومات واالستفادة منها )الصحن واخرون, -8

 
 

 التحليل االحصائي
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 ما:تقوم هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي ه: منهجية الدراسة
المننننهج الوصنننفي التحليلننني: وقننند اسنننتخدم هنننذا المننننهج السنننتعراض أهنننم األدبينننات ذات العالقنننة "بمننندى إدراك  -أ

المحاسبين القانونيين في األردن الختبار فعالية الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في الشركات المساهمة 
 العامة".

تغطيننة الجانننب التطبيقنني مننن هننذه الدراسننة، والننذي تحنناول مننن خننالل منننهج البحننث الميننداني: وتننم اسننتخدامه ل -ب
اإلجابنة عنن أسنئلة الدراسنة، واسنتخالص نتائجهنا منن االعتمناد علنى االسنتبانة التني تنم تطويرهنا ألغنراض الدراسنة 

 وفقًا للخطوات العلمية المتعارف عليها.
 التدقيق المالي والمحاسبي.تكون مجتمع الدراسة من شركات ومؤسسات ي مجتمع الدراسة وعينتها:

 عينة الدراسة:
( اسننننتبانة علننننى عنننندد مننننن 011تمثلننننت عينننننة الدراسننننة مننننن المحاسننننبين القننننانونيين فنننني األردن، حيننننث تننننم توزيننننع )

( اسنننتبانة لعنننندم صنننالحيتها ألغنننراض التحليننننل 08المحاسنننبين القنننانون، وبعنننند اسنننترجاع االسنننتبانات تننننم اسنننتبعاد )
( من عينة الدراسة، والجندول %58( استبنانة، ومثلت ما نسبته )58ة النهائية بن )اإلحصائي، فتمثلت عينة الدراس

 ( بوضح التوزيع الديمغرافي لعينة الدراسة:0)
 (0الجدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة
 النسبة المئوية التكرار المتغير

 العمل الحالي
 24.0 20 شريك
 0.2 0 مدير
 04.0 63 مدقق

 المؤهل العلمي
 0.2 0 لية مجتمعك

 02.0 62 بكالوريوس
 24.0 20 ماجستير
 0.2 0 دكتوراه

 التخصص العلمي
 011 58 محاسبة

 الخبرة العملية
 05.5 06 سنوات 01-8من 
 62.4 83 سنة 08-01من 

 05.5 06 سنة 08أكثر من 
 %011 58 المجموع

 ما يلي:تكونت أداة الدراسة من قسمين ك أداة الدراسة "االستبانة" :
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العمننننل الحننننالي، المؤهننننل العلمنننني، التخصننننص العلمنننني،  القسم األول: المعلومات الديمغرافية: والتي تتمثل في:
 سنوات الخبرة العملية.

  القسم الثاني: فقرات االستبانة: والتي تتمثل فيما يلي:
وثقافينننننننننة سنننننننننيس بيئنننننننننة أخالقينننننننننة تأالمحنننننننننور األول:  -

 واالحتفاظ بمستوى قوي.
 (5-0من )الفقرات 

دارته -  (00-0)الفقرات من  المحور الثاني: الخطر وا 
 (00-02)الفقرات من  المحور الثالث: فعالية النظام الرقابي -
المحننننور الرابننننع: فعاليننننة لجنننننة التنننندقيق المنبثقننننة عننننن  -

 مجلس اإلدارة
 (26-21)الفقرات من 

 (32-20من )الفقرات  المحور الخامس: فعالية وظيفة التدقيق الداخلي. -
 (34-33)الفقرات من  المحور السادس: الرقابة الداخلية -

 صدق أداة الدراسة:
عنندد مننن الجامعننات الخاصننة لقنند تننم عننرض االسننتبانة علننى عنندد مننن المحكمننين مننن أعضنناء هيئننة التنندريس فنني 

عنننادة  صنننياغة بعنننض الفقنننرات والحكومينننة جنننراء للتحقنننق منننن مننندى صننندق فقراتهنننا، وقننند تنننم األخنننذ بنننآرائهم، وا  ،  وا 
التعننديالت المطلوبننة، علننى نحننو دقيننق يحقننق التننوازن بننين مضننامين االسننتبانة فنني فقراتهننا، وفضنناًل عننن ذلننك، فقنند 

( محاسب قنانوني فني المؤسسنات والشنركات المحاسنبية منن 21جرى عرض االستبانة على عينة اختبارية قوامها )
وثين لالستبانة، وعّبنروا عنن رغبنتهم فني التفاعنل منع خارج عينة الدراسة، بغرض التعرف إلى درجة استجابة المبح

 فقراتها، مما يؤكد صدق األداة.
 ثبات أداة الدراسة:

اب ثبننات أداة الدراسنة قننام الباحنث باسننتخدام طريقننة معادلنة االتسنناق النداخلي باسننتخدام اختبنار كرونبننا  ألفننا سنحول
( وهني نسنبة مقبولنة %61نة بشنكل عنام أعلنى منن )حيث كانت قيم كرونبا  ألفا لجميع متغيرات الدراسة ولالسنتبا

 (.%62في البحوث والدراسات، حيث حازت االستبانة ككل على معامل ثبات بلغ )
 المعالجة اإلحصائية:

لإلجابننة عننن أسننئلة الدراسننة تننم اسننتخدام أسنناليب اإلحصنناء الوصننفي والتحليلنني وذلننك باسننتخدام الرزمننة اإلحصننائية 
(SPSSومن أجل اإلجابة ع ،) ن أسئلة الدراسة تم استخدام المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة، وكنذلك

( One Sample t-testاستخدم اختبار كرونبا  ألفنا للتأكند منن ثبنات أداة الدراسنة، واختبنار )ت للعيننة الواحندة 
 لإلجابة عن فرضيات الدراسة.

ياننات والتني تشنمل المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات وقد تم االعتماد علنى نتنائج التحلينل اإلحصنائي الوصنفي للب
المعيارينة لجميننع محناور الدراسننة والفقنرات المكونننة لكنل محننور، وقند تننم مراعناة أن يتنندرج مقيناس ليكننرت المسننتخدم 

 في الدراسة كما يلي:
 (.0(، موافق تمامًا )2(، غير موافق )3(، متوسط )4(، موافق )8موافق تمامًا )
منا تقندم فنإن قنيم المتوسنطات الحسنابية التني توصنلت إليهنا الدراسنة سنيتم التعامنل معهنا علنى النحنو واعتمادًا على 

 فما دون: منخفض(. - 0.33: متوسط(، )2.66-0.33فما فوق: مرتفع(، ) - 3.60اآلتي: )
 :عرض النتائج
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تفسنننر مننندى إدراك فيمنننا يلننني عرضنننًا لنتنننائج الدراسنننة منننن خنننالل اإلجابنننة عنننن أسنننئلة وفرضنننيات الدراسنننة، والتننني 
المحاسبين القانونيين في األردن الختيار فعالية الرقابة الداخلية عند تدقيق البيانات المالية في الشركات المساهمة 

 العامة.
كيفينننة قينننام مجلنننس اإلدارة خصوصنننًا والمننندراء عمومنننًا بتأسنننيس بيئنننة أخالقينننة وثقافينننة  اإلجابنننة عنننن السنننؤال األول:

 واالحتفاظ بمستوى قوي؟
إلجابة عن السؤال األول تنم اسنتخراج المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة للتعنرف علنى اسنتجابات أفنراد ل

عينننة الدراسننة عننن كيفيننة قيننام مجلننس اإلدارة خصوصننًا والمنندراء عمومننًا بتأسننيس بيئننة أخالقيننة وثقافيننة واالحتفنناظ 
 ( يوضح ذلك.2بمستوى قوي، والجدول )
االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )تأسيس بيئة أخالقية المتوسطات الحسابية و 

 وثقافية واالحتفاظ بمستوى قوي( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 (2الجدول )
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 رتيبتال

فة معقولة وواقعية أم أنها تشكل عبن  يكون األداء والحوافز المستهد 3
 وتحقق نتائج قصيرة األجل فقط.

 0 مرتفع 1.08 4.80

تنندخل األخننالق تنندخل مننن ضننمن المعطيننات المسننتخدمة فنني تقيننيم  8
 أداء األفراد واألقسام.

 2 مرتفع 1.06 3.05

منننن الواضنننح أن أينننة تقنننارير ماليننننة منننزورة سنننوف ينننتم كشنننفها ولننننن  4
 تهمل.

 3 عمرتف 1.60 3.03

تفاعننننل اإلدارة مناسننننب عننننند سننننماع أخبننننار سننننيئة مننننن المسنننناعدين  6
 وأقسام العمل األخرى.

 4 مرتفع 1.03 3.52

 8 مرتفع 1.03 3.60 توجد آلية لمعالجة المشاكل األخالقية الطارئة. 0
 6 مرتفع 1.06 3.60 تكون أخطار العمل معروفة ويتم مناقشتها مع مجلس اإلدارة. 5
مكتوبننننة لتصننننرفات المننننوظفين وتننننم تعزيزهننننا بالتنننندريب توجنننند قننننوانين  2

واالتصنننننننناالت النازلننننننننة والنشننننننننرات الدوريننننننننة مننننننننن قبننننننننل المننننننننوظفين 
 األساسيين.

 0 مرتفع 1.00 3.61

يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفينذيين مثنااًل يومينًا يحتنذى  0
 به في األخالق واالستقامة.

 5 مرتفع 0.00 3.21

  مرتفع 1.02 3.00 حسابيالمتوسط العام ال 
 

( أن المتوسنننطات الحسنننابية لهنننذا المحنننور )تأسنننيس بيئنننة أخالقينننة وثقافينننة واالحتفننناظ 2يتضنننح منننن الجننندول رقنننم )
( وهو 3.00(، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي )3.21و  4.80قوي(، تراوحت ما بين )بمستوى 

(، وبانحراف معيناري 4.80لى أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )( ع3من المستوى المرتفع، فقد حازت الفقرة رقم )
( وهو من المستوى المرتفع، حيث نصنت الفقنرة علنى )يكنون األداء والحنوافز المسنتهدفة معقولنة وواقعينة أم 1.08)
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( والتني حنازت علنى 8أنها تشنكل عبن  وتحقنق نتنائج قصنيرة األجنل فقنط(. وفني المرتبنة الثانينة جناءت الفقنرة رقنم )
(، والتنني نصننت علننى )تنندخل األخننالق تنندخل مننن ضننمن 1.06( وبننانحراف معينناري )3.05حسننابي بلننغ ) متوسننط

 المعطيات المستخدمة في تقييم أداء األفراد واألقسام(.
(، وانحنننراف 3.21( فننني المرتبنننة األخينننرة حينننث حنننازت علنننى متوسنننط حسنننابي )0فننني المقابنننل جننناءت الفقنننرة رقنننم )

مرتفنع، حينث نصننت الفقنرة علنى أن )يعتبننر أعضناء مجلنس اإلدارة والمنندراء ( وهني منن المسننتوى ال0.00معيناري )
 التنفيذيين مثااًل يوميًا يحتذى به في األخالق واالستقامة(.

وهنننذا يفسنننر أن يقنننيم مجلنننس اإلدارة خصوصنننًا واإلدارة عمومنننًا بيئنننة أخالقينننة وثقافينننة واالحتفننناظ بمسنننتوى قنننوي فننني 
خالق الجيدة والحميدة والتصرفات الالئقة داخل المؤسسة، وبالتالي ينعكس الشركة بدرجة عالية وممتازة تضمن األ

 هذا األمر على سمعة المؤسسة.
 كيف تتعرف المنشأة الخطر وتديره؟ اإلجابة عن السؤال الثاني:

 لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخراج المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة للتعنرف علنى اسنتجابات أفنراد
دارته، والجدول )  ( يوضح ذلك.3عينة الدراسة عن كيفية التعرف من قبل المنشأة على الخطر وا 

دارته(  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )الخطر وا 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 (3الجدول )
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 الترتيب

أن قننننرارات اإلدارة تننننم تكننننون الرقابننننة فنننني موقننننع يضننننمن  00
 اتخاذها بشكل صحيح.

 0 مرتفع 0.10 3.48

يننتم التعننرف علننى المعلومننات ذات الصننلة والتنني يعتمنند  0
عليهنننننننا سنننننننواء كاننننننننت داخلينننننننة أو خارجينننننننة ومعالجتهنننننننا 

يصنالها بالوقننت المحندد إلننى ال جهنات فنني المواقننع ذات وا 
 الصلة.

 2 مرتفع 1.02 3.42

يننننتم التعننننرف علننننى األخطننننار ومننننن ثننننم تحليلهننننا واتخنننناذ  01
 اإلجراءات الالزمة عليها ومن ثم تحديدها.

 3 مرتفع 1.55 3.38

  مرتفع 1.06 3.40 المتوسط العام الحسابي 
 

دارتنه(، تراوحنت منا بنين )( أن المتوسنطات الحسنابية لهنذا المحنور )الخ3يتضح منن الجندول رقنم ) و  3.48طنر وا 
( وهو من المسنتوى المرتفنع، حينث حنازت الفقنرة 3.40(، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي )3.38
( وهنو منن المسنتوى المرتفنع، 0.10(، وبانحراف معياري )3.48( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )00رقم )

 موقع يضمن أن قرارات اإلدارة تم اتخاذها بشكل صحيح(.حيث نصت الفقرة على )تكون الرقابة في 
وهنو  (،1.55( وانحنراف معيناري )3.38( حيث حنازت علنى متوسنط حسنابي )01وفي المقابل جاءت الفقرة رقم )

ينتم التعننرف علننى األخطنار ومننن ثننم تحليلهنا واتخنناذ اإلجننراءات الالزمننة والتني نصننت علننى ) منن المسننتوى المرتفننع،
 (.ديدهاعليها ومن ثم تح
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 بشكل ممتاز. وهذا يفسر أن المنشأة تتعرف على األخطار بشكل جيد وتديرها وتجد لها الحلول
 كيف تقيم المنشأة نظامها الرقابي لتتأكد من أنه فعال؟ اإلجابة عن السؤال الثالث:

ى اسنتجابات أفنراد لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخراج المتوسطات الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة للتعنرف علن
 ( يوضح ذلك.4عينة الدراسة عن كيفية تقييم المنشأة لنظامها الرقابي ولتتأكد أنه فعال، والجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )النظام الرقابي( 
 مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 الرقم
 (4الجدول )
 
 قرةالف

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 الترتيب

األشننخاص الننذين يقومننون بننالتقييم لننديهم خبننرات مناسننبة  06
 متمكنين بالمعرفة والعالقات.أو مسؤولين 

 0 مرتفع 1.61 4.15

 2 مرتفع 1.83 4.12 توجد معايير مستخدمة في تقييم الرقابة. 00
ينننوب الرقابنننة إلنننى اإلدارة العلينننا وينننتم ينننتم التقرينننر عنننن ع 05

 تصحيحها على أسس وقتية منتظمة.
 3 مرتفع 1.60 3.56

التقيننننيم النننندوري والمنننننتظم لنظنننننام الرقابننننة تقننننوم المنشنننننأة  08
 4 مرتفع 1.56 3.04 بإجراءه وتوثيقه.

تقننننننوم اإلدارة بتكليننننننف المهننننننام بشننننننكل واضننننننح للتنننننندريب  04
 والمراقبة للرقابة الداخلية.

 8 مرتفع 1.03 3.85

يمنننننارس المننننندراء التنفينننننذيين واإلدارة عملهنننننم الرقنننننابي أم  02
يقومنننون بتفنننويض صنننالحياتهم إلنننى المنننوظفين المننناليين 

 والمدققين.
 6 مرتفع 1.54 3.84

عناصننر الرقابننة التنني يننتم بناءهننا كنظننام جدينند صننممت  00
 بشكل متتابع ومنتظم.

 0 مرتفع 1.08 3.80

بأعمالهننا التشننغيلية تقننوم بمراقبننة مننن خننالل قيننام اإلدارة  03
 أداءها الرقابي بشكل روتيني.

 5 مرتفع 1.08 3.44

  مرتفع 1.04 3.02 المتوسط العام الحسابي 
و  4.15( أن المتوسنطات الحسننابية لهنذا المحننور )النظنام الرقننابي(، تراوحنت مننا بننين )4يتضنح مننن الجندول رقننم )

( وهو من المسنتوى المرتفنع، حينث حنازت الفقنرة 3.02جمالي )(، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إ3.44
( وهنو منن المسنتوى المرتفنع، 1.61(، وبانحراف معياري )4.15( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )06رقم )

حيننث نصننت الفقننرة علننى )األشننخاص الننذين يقومننون بننالتقييم لننديهم خبننرات مناسننبة أو مسننؤولين متمكنننين بالمعرفننة 
( وبنانحراف 4.12( والتي حازت على متوسط حسابي بلنغ )00في المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )و  والعالقات(.
 (، والتي نصت على )توجد معايير مستخدمة في تقييم الرقابة(.1.83معياري )
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( وانحننراف 3.44) بلننغ حيننث حننازت علننى متوسننط حسننابيبالمرتبننة األخيننرة ( 03وفنني المقابننل جنناءت الفقننرة رقننم )
منننن خنننالل قينننام اإلدارة بأعمالهنننا علنننى )الفقنننرة نصنننت  أيضنننًا حينننث (، وهنننو منننن المسنننتوى المرتفنننع1.08) معيننناري

 (.التشغيلية تقوم بمراقبة أداءها الرقابي بشكل روتيني
 لنظامها الرقابي كان فعااًل وتستخدم المعايير الجيدة في تقييم الرقابة. المنشأةتقييم وهذا يفسر أن 

 رابع:اإلجابة عن السؤال ال
 كيف تحدد أو تقرر فيما إذا كانت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة فعالة؟

لإلجابة عن السؤال الرابع تنم اسنتخراج المتوسنطات الحسنابية واالنحرافنات المعيارينة للتعنرف علنى اسنتجابات أفنراد 
ثقة عن مجلس اإلدارة فعالة، والجدول عينة الدراسة حول كيفية أن تحدد أو تقرر فيما إذا كانت لجنة التدقيق المنب

 ( يوضح ذلك.8)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )فعالية لجنة الرقابة 

 المنبثقة عن مجلس اإلدارة( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 (8الجدول ) الرقم
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 الترتيب

قام مجلس اإلدارة مؤخرًا بمراجعة كفاءة اللوائح المكتوبة  21
 للجان التدقيق.

 0 مرتفع 1.00 3.04

 2 مرتفع 0.01 3.15 أعضاء لجنة التدقيق مستقلين عن اإلدارة. 20
أعضاء لجنة التدقيق يمتلكنون قندرات مناسنبة تمنزج بنين  22

 لمالية والخبرات التشغيلية.خبرات الرقابة ا
 3 مرتفع 0.15 3.12

إن لجنننننة التنننندقيق قننننادرة علننننى فهننننم ومراقبننننة بنيننننة رقابننننة  23
 المنشأة باتساعها.

 4 مرتفع 0.00 2.55

توجنند عالقننة قويننة وذات معنننى بننين لجنننة تنندقيق مجلننس  26
اإلدارة واألطننننننراف األخننننننرى مثننننننل المنننننندققين الخننننننارجيين 

ليين والمنندير المننالي والمنندراء المسننتقلين والمنندققين الننداخ
 التنفيذيين للوحدات التشغيلية األخرى.

 8 مرتفع 1.52 2.50

تقوم لجنة التدقيق باإلشراف على المالئمة، المصداقية،  24
وتقريرهننننا لمجلننننس واألمننننور ذات الصننننلة ماليننننًا وتشننننغيليًا 

  والمستثمرين واألطراف األخرى الخارجية.اإلدارة 
 6 متوسط 0.00 2.42

تقوم لجنة التندقيق بالتأكند منن وجنود المعنايير األخالقينة  28
 والتأكد من مدى االلتزام بها.

 0 متوسط 0.01 2.42

  مرتفع 0.18 2.53 المتوسط العام الحسابي 
 

( أن المتوسنننطات الحسنننابية لهنننذا المحنننور )فعالينننة لجننننة الرقابنننة المنبثقنننة عنننن مجلنننس 8يتضنننح منننن الجننندول رقنننم )
( وهنو منن 2.53(، حينث حناز المحنور علنى متوسنط حسنابي إجمنالي )2.42و  3.04ت ما بين )اإلدارة(، تراوح
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(، وبنانحراف معيناري 3.04( على أعلى متوسط حسابي حيث بلنغ )21المستوى المرتفع، حيث حازت الفقرة رقم )
اءة اللننوائح قننام مجلننس اإلدارة مننؤخرًا بمراجعننة كفنن( وهننو مننن المسننتوى المرتفننع، حيننث نصننت الفقننرة علننى )1.00)

( والتننني حنننازت علنننى متوسنننط حسنننابي بلنننغ 20(. وفننني المرتبنننة الثانينننة جننناءت الفقنننرة رقنننم )المكتوبننة للجنننان التننندقيق
 (.أعضاء لجنة التدقيق مستقلين عن اإلدارة(، والتي نصت على )0.01( وبانحراف معياري )3.15)

( وانحننراف 2.42ى متوسننط حسننابي بلننغ )( بالمرتبننة األخيننرة حيننث حننازت علنن28وفنني المقابننل جنناءت الفقننرة رقننم )
تقننوم لجنننة التنندقيق بالتأكنند مننن وجننود المعننايير األخالقيننة والتأكنند مننن منندى نصننت علننى )(، والتنني 0.01معينناري )
 فعالية لجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس اإلدارة ذات أداء جيد وفعال.أن بوهذا يفسر  (.االلتزام بها

 تعرف أن وظيفة التدقيق الداخلي فعالة؟كيف  اإلجابة عن السؤال الخامس:
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد  الخامسلإلجابة عن السؤال 
 ( يوضح ذلك.6، والجدول )عن كيفية أن وظيفة التدقيق الداخلي فعالة التعرفعينة الدراسة حول 

فعالية وظيفة ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور )المتوسطات الحسابية واالنحرافا
 ( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..التدقيق الداخلي

 الرقم
 (6الجدول )
 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 الترتيب

ة وتننوزع إلننى تقننارير التنندقيق المواضننيع الصننحيح ىتغطنن 30
 المعنيين ويتم إعدادها بالوقت المناسب. األشخاص

 0 مرتفع 1.08 4.40

 2 مرتفع 1.04 4.30 يمتلك عناصر مدراء التدقيق خبرات مناسبة. 32
تنننننتم مراجعنننننة األهنننننداف المكتوبنننننة لمسنننننؤوليات التننننندقيق  25

 الداخلي من قبل لجنة التدقيق بهدف اكتشاف كفائتها.
 3 مرتفع 1.00 3.56

داخلي خطننوط اتصننال مفتوحننة ودخننول يمتلننك التنندقيق النن 31
خاص إلى جميع الموظفين باإلضافة إلى لجننة التندقيق 

 المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 4 مرتفع 1.00 3.05

العالقننة بننين التنندقيق الننداخلي والمنندراء التنفيننذيين داخننل  20
 المنشأة مناسبة ومتالئمة.

 8 مرتفع 1.00 3.60

ارة العليا ولجننة التندقيق يالقي التدقيق الداخلي دعم اإلد 20
 ومجلس اإلدارة.

 6 مرتفع 1.05 3.48

  مرتفع 1.54 3.03 المتوسط العام الحسابي 
(، تراوحنت منا فعالينة وظيفنة التندقيق النداخلي( أن المتوسنطات الحسنابية لهنذا المحنور )6يتضح منن الجندول رقنم )

( وهننو مننن المسننتوى المرتفننع، 3.03)(، حيننث حنناز المحننور علننى متوسننط حسننابي إجمننالي 3.48و  4.04بننين )
( وهنو منن 1.08(، وبانحراف معياري )4.04( على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ )30حيث حازت الفقرة رقم )

تغطننى تقننارير التنندقيق المواضننيع الصننحيحة وتننوزع إلننى األشننخاص المسننتوى المرتفننع، حيننث نصننت الفقننرة علننى )
( والتني حنازت علنى متوسنط 32ي المرتبنة الثانينة جناءت الفقنرة رقنم )(. وفنالمعنيين وينتم إعندادها بالوقنت المناسنب
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يمتلنننك عناصنننر مننندراء التننندقيق خبنننرات (، والتننني نصنننت علنننى )1.04( وبنننانحراف معيننناري )4.30حسنننابي بلنننغ )
 (.مناسبة

وانحننراف  ،(3.48( بالمرتبننة األخيننرة حيننث حننازت علننى متوسننط حسننابي بلننغ )20وفنني المقابننل جنناءت الفقننرة رقننم )
يالقننني التننندقيق النننداخلي دعنننم اإلدارة العلينننا ولجننننة التننندقيق ومجلنننس علنننى )الفقنننرة نصنننت  حينننث(، 1.05ري )معينننا
 ممتازة. فعاليةيفة التدقيق ذات ظو  وهذا يفسر بأن (.اإلدارة

 ؟كيف تتأكد أن الرقابة الداخلية في المنشأة تقوم فعاًل بوظيفتها اإلجابة عن السؤال السادس:
س تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد داسللإلجابة عن السؤال ا

 .( يوضح ذلك0والجدول )، الرقابة الداخلية في المنشأة تقوم فعاًل بوظيفتهاأن التأكد بعينة الدراسة حول كيفية 
الرقابة الداخلية في سة عن فقرات محور )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدرا

 ( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..المنشأة

 الرقم
 (0الجدول )
 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 الترتيب

تساعد الرقابة الجيندة المنشنأة للوصنول إلنى منا تريند منن  34
 خالل تقليل األخطاء والغير متوقع.

 0 مرتفع 0.04 4.22

يمكنننن أن تحقنننق الرقابنننة الداخلينننة النجنننا  بوجنننود اإلدارة  33
الضنننننننننعيفة واتخننننننننناذ القنننننننننرارات السنننننننننيئة أو بالتصنننننننننرفات 

 الالأخالقية أو التحايل على الرقابة.
 2 مرتفع 0.20 3.00

  مرتفع 0.00 3.00 المتوسط العام الحسابي 
(، تراوحنت منا بنين الرقابة الداخلية فني المنشنأةمحور )( أن المتوسطات الحسابية لهذا ال0يتضح من الجدول رقم )

( وهننو مننن المسننتوى المرتفننع، حيننث 3.00(، حيننث حنناز المحننور علننى متوسننط حسننابي إجمننالي )3.00و  4.22)
( وهنننو منننن 0.04(، وبنننانحراف معيننناري )4.22( علنننى أعلنننى متوسنننط حسنننابي حينننث بلنننغ )34حنننازت الفقنننرة رقنننم )

تسنناعد الرقابننة الجيندة المنشننأة للوصننول إلنى مننا ترينند منن خننالل تقليننل ة علنى )المسنتوى المرتفننع، حينث نصننت الفقننر 
 (. األخطاء والغير متوقع

انحنراف (، و 3.00حنازت علنى متوسنط حسنابي بلنغ )حينث ( 33ة رقم )الفقر  في المرتبة الثانية المقابل جاءت وفي
متلك عناصر مندراء التندقيق خبنرات على )يالفقرة نصت  وهو من المستوى المرتفع أيضًا، حيث(، 0.20معياري )
 مناسبة(.

(، وانحننراف 3.48( بالمرتبننة األخيننرة حيننث حننازت علننى متوسننط حسننابي بلننغ )20وفنني المقابننل جنناءت الفقننرة رقننم )
يمكن أن تحقق الرقابة الداخلية النجنا  بوجنود اإلدارة الضنعيفة واتخناذ (، حيث نصت الفقرة على )1.05معياري )

 (.التصرفات الالأخالقية أو التحايل على الرقابةالقرارات السيئة أو ب
 .الرقابة الداخلية تقوم بدورها وعملها بشكل ممتاز داخل المنشأة أن وهذا يفسر

 
 

 :فرضيات الدراسةاختبار 
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(، وفيما يلي One Sample T-testلإلجابة عن فرضيات الدراسة استخدم الباحث اختبار )ت( للعينة الواحدة )
 الفرضيات:عرضًا الختبار 
: ال ينندرك المحاسننبين القننانونيين فنني األردن كيفيننة قيننام مجلننس اإلدارة خصوصننًا والمنندراء Ho1 :الفرضننية األولننى

 عمومًا بتأسيس بيئة أخالقية وثقافية واالحتفاظ بمستوى قوي.
لقانونيين ( للتعرف على إدراك المحاسبين اOne Sample T-test)الختبار الفرضية األولى تم استخدام اختبار 

فنني األردن كيفيننة قيننام مجلننس اإلدارة خصوصننًا والمنندراء عمومننًا بتأسننيس بيئننة أخالقيننة وثقافيننة واالحتفنناظ بمسننتوى 
 ( يوضح ذلك:5قوي، والجدول )

للتعرف على إدراك المحاسبين القانونيين في األردن كيفية قيام ( One Sample T-testاختبار ): (5الجدول )
 والمدراء عمومًا بتأسيس بيئة أخالقية وثقافية واالحتفاظ بمستوى قوي مجلس اإلدارة خصوصاً 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

3.00 1.812 04.834 0.06 54 1.111 
وجود عالقة إيجابية بين التعنرف علنى إدراك  الواحدة( للعينة 5نالحظ من نتائج اختبار )ت( المبينة في الجدول )

المحاسبين القانونيين في األردن كيفية قيام مجلس اإلدارة خصوصأ والمندراء عمومنًا بتأسنيس بيئنة أخالقينة وثقافينة 
( وهنو أعلنى منن متوسنط المقيناس 3.00واالحتفاظ بمستوى قوي، حيث بلغ متوسط اإلجابات على فقرات مقياس )

 (.3) االفتراضي
( بنين متوسنط 1.18وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )وأثبتت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة 

( وهني أعلنى منن قيمنة )ت( 08.834اإلجابات ومتوسط المقياس االفتراضي، حينث بلغنت قيمنة )ت( المحسنوبة )
 فرية.الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الص

 : ال يدرك المحاسبين القانونيين في األردن كيف تتعرف المنشأة على الخطر وتديره.Ho2: الفرضية الثانية
( للتعرف على إدراك المحاسبين القانونيين One Sample T-testالختبار الفرضية األولى تم استخدام اختبار )

دارت  ( يوضح ذلك:0ه، والجدول )في األردن كيفية التعرف من قبل المنشأة على الخطر وا 
دارته( One Sample T-testاختبار ): (0الجدول )  للتعرف من قبل المنشأة على الخطر وا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

3.40 1.603 8.854 0.06 54 1.111 
 (1.18د مستوى الداللة )* دالة إحصائيًا عن

( للعينة الواحدة وجود عالقة إيجابية بين التعنرف علنى إدراك 0نالحظ من نتائج اختبار )ت( المبينة في الجدول )
دارتنه، المحاسبين القانونيين في األردن كيفية  حينث بلنغ متوسنط اإلجابنات التعرف من قبل المنشنأة علنى الخطنر وا 

 (.3لى من متوسط المقياس االفتراضي )( وهو أع3.41على فقرات مقياس )
( بنين متوسنط 1.18وأثبتت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )

( وهنني أعلننى مننن قيمننة )ت( 8.584اإلجابننات ومتوسننط المقينناس االفتراضنني، حيننث بلغننت قيمننة )ت( المحسننوبة )
 ية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية.الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرض
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: ال ينندرك المحاسننبين القننانونيين فنني األردن كيننف تقننيم المنشننأة نظامهننا الرقننابي لتتأكنند أنننه Ho2: الفرضننية الثالثننة
 فعال.

( للتعنرف علنى كينف تقنيم المنشنأة نظامهنا One Sample T-testالختبار الفرضية األولى تم استخدام اختبنار )
 ( يوضح ذلك:01نه فعال، والجدول )الرقابي لتتأكد أ

 ( للتعرف على تقييم المنشأة لنظامها الرقابي لتتأكد أنه فعالOne Sample T-testاختبار ): (01الجدول )
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

3.02 1.384 05.510 0.06 54 1.111 
 (1.18* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( للعينة الواحدة وجود عالقة إيجابية بين التعرف على تقييم 01نالحظ من نتائج اختبار )ت( المبينة في الجدول )
( وهنو أعلنى منن متوسنط 3.02المنشأة نظامها الرقابي وفعاليته، حيث بلغ متوسط اإلجابات علنى فقنرات مقيناس )

 (.3س االفتراضي )المقيا
( بنين متوسنط 1.18وأثبتت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )

( وهني أعلنى منن قيمنة )ت( 05.510اإلجابات ومتوسط المقياس االفتراضي، حينث بلغنت قيمنة )ت( المحسنوبة )
 الفرضية الصفرية.الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية الدراسة وترفض 

: ال يدرك المحاسبين القانونيين في األردن كيف تحدد أو تقرر فيما إذا كانت لجنة التدقيق Ho2: الفرضية الرابعة
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة فعالة.

إذا كاننت لجننة التندقيق ( للتعنرف علنى One Sample T-testالختبنار الفرضنية األولنى تنم اسنتخدام اختبنار )
 ( يوضح ذلك:00، والجدول )عن مجلس اإلدارة فعالة المنبثقة

على إذا كانت لجنة التدقيق المنبثقة  المنشأة من قبل( للتعرف One Sample T-testاختبار ): (00الجدول )
 عن مجلس اإلدارة فعالة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
 الداللة

 اإلحصائية
2.53 1.600 2.305 0.06 54 1.121 

 (1.18* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
إذا ( للعينة الواحندة وجنود عالقنة إيجابينة بنين التعنرف علنى 00نالحظ من نتائج اختبار )ت( المبينة في الجدول )

( 2.52إلجابات على فقنرات مقيناس )، حيث بلغ متوسط اكانت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفعاليتها
 (.3وهو أعلى من متوسط المقياس االفتراضي )

( بنين متوسنط 1.18وأثبتت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )
مننة )ت( ( وهنني أعلننى مننن قي2.305اإلجابننات ومتوسننط المقينناس االفتراضنني، حيننث بلغننت قيمننة )ت( المحسننوبة )

 الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية.
: ال يننندرك المحاسنننبين القنننانونيين فننني األردن كينننف تعنننرف أن وظيفنننة التننندقيق النننداخلي Ho2: الفرضنننية الخامسنننة

 فعالة.
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تندقيق فعالنة ، ( للتعنرف علنى أن وظيفنة الOne Sample T-testالختبار الفرضية األولى تم استخدام اختبار )
 ( يوضح ذلك:02والجدول )

 على أن وظيفة التدقيق فعالة( للتعرف One Sample T-testاختبار ): (02الجدول )
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

3.03 1.433 00.601 0.06 54 1.111 
 (1.18ائيًا عند مستوى الداللة )* دالة إحص

( للعينننة الواحنندة وجننود عالقننة إيجابيننة بننين التعننرف علننى 02نالحننظ مننن نتننائج اختبننار )ت( المبينننة فنني الجنندول )
( وهو أعلى منن متوسنط المقيناس 3.02التدقيق وفعاليتها، حيث بلغ متوسط اإلجابات على فقرات مقياس ) وظيفة

 (.3االفتراضي )
( بنين متوسنط 1.18تبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )وأثبتت نتائج اخ

( وهني أعلنى منن قيمنة )ت( 00.601اإلجابات ومتوسط المقياس االفتراضي، حينث بلغنت قيمنة )ت( المحسنوبة )
 الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية.

: ال ينندرك المحاسننبين القننانونيين فنني األردن كيننف تتأكنند أن الرقابننة الداخليننة فنني المنشننأة Ho2: الفرضننية الخامسننة
 تقوم فعاًل بوظيفتها.

( للتعنرف علنى أن الرقابنة الداخلينة فني One Sample T-testالختبنار الفرضنية األولنى تنم اسنتخدام اختبنار )
 ( يوضح ذلك:03المنشأة تقوم فعاًل بوظيفتها، والجدول )

( للتعرف على أن الرقابة الداخلية في المنشأة تقوم فعاًل One Sample T-testاختبار ): (03لجدول )ا
 بوظيفتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

قيمة )ت( 
 الجدولية

 درجات الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

3.00 1.625 01.361 0.06 54 1.111 
 (1.18مستوى الداللة )* دالة إحصائيًا عند 

( للعينننة الواحنندة وجننود عالقننة إيجابيننة بننين التعننرف علننى 03نالحننظ مننن نتننائج اختبننار )ت( المبينننة فنني الجنندول )
( وهنو أعلنى 3.01الرقابة الداخلية في المنشأة وقيامها بوظيفتها، حيث بلغ متوسط اإلجابات على فقنرات مقيناس )

 (.3من متوسط المقياس االفتراضي )
( بنين متوسنط 1.18تت نتائج اختبار )ت( للعينة الواحدة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللنة )وأثب

( وهني أعلنى منن قيمنة )ت( 01.361اإلجابات ومتوسط المقياس االفتراضي، حينث بلغنت قيمنة )ت( المحسنوبة )
 الجدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية الدراسة وترفض الفرضية الصفرية.
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 النتائج والتوصيات:
 :نتائجال

لوحظ ان نتائج الفرضيات اثبتت وجود عالقة إيجابية بين التعنرف علنى إدراك المحاسنبين القنانونيين فني  -0
والمننندراء عمومنننًا بتأسنننيس بيئنننة أخالقينننة وثقافينننة واالحتفننناظ  خصوصنننااألردن كيفينننة قينننام مجلنننس اإلدارة 

تعننرف علننى إدراك المحاسننبين القننانونيين فنني األردن وجننود عالقننة إيجابيننة بننين ال وكننذلك ،بمسننتوى قننوي
دارتننه يم نظامهننا وايضننا علننى ان المنشننأة قننادرة علننى تقينن ،كيفيننة التعننرف مننن قبننل المنشننأة علننى الخطننر وا 

ا  سنننواء كانننت لجننننة ى فاعليتهننالرقننابي والتعننرف فيمنننا اذا كانننت لجننان الرقابنننة تقننوم بواجبهننا و علنننى منند
 بثقة عن مجلس االدارة(.التدقيق خارجية او داخلية )من

 .المساعدة في تحقيق تلك االهداف ارتبط مفهوم الرقابة الداخلية باألهداف المرغوب تحقيقها وبالوسائل -2
فبدون  ، عناصر الرقابة الداخلية وهي بمثابة المحطة لباقي العناصر االخرىاهم من  تعتبر بيئة الرقابة -3

وتضنم بيئنة الرقبنة مجموعنة  .عناصر غير مؤثرة وعديمنة الفائندةبيئة الرقابة الداخلية الفعالة تكون باقي ال
االجننراءات التنني تتعلننق بفلسننفة االدارة وهيكلهننا التنظيمنني وسياسننات واجننراءات ادارة االفننراد وطننرق رقابننة 

التني باألماننة والقنيم االخالقينة ارتباطنه داخنل الوحندة االقتصنادية يفينة كخلي و االدارة وبجهاز التدقيق الدا
 .العاملينبها  تمتعي

 .ين تحقيق اهداف التقارير الماليةهيكل الرقابة الداخلية وبعالقة بين فهم وادراك الهدف من وجود  -4
 
 التوصيات:

 
 بناء على النتائج التي تم ذكرها توصي الدراسة بما يلي :

قيننق اهننداف المباشننرة فنني تح ضننرورة فهننم وادراك االدارة للهنندف مننن هيكننل الرقابننة الداخليننة وذلننك لعالقتننه -0
  كة.الشر 

لتننزام الاو  التركيننز علننى ضننرورة ان يتننوافر فنني مننوظفي الرقابننة الداخليننة عنصننر االسننتقامة والقننيم االخالقيننة -2
 في الشركة. بالقوانين واللوائح والتعليمات السارية

ضننرورة مواكبننة الرقابننة الداخلينننة لمسننتجدات عمليننة التننندقيق مننع االخننذ بعنننين االعتبننار متطلبننات التننندقيق  -3
 .الداخلي

قنا في مجال العمل للرقابة الداخلينة تحقيلنظم التكنولوجيا الحديثة ضرورة االستفادة من االمكانيات الهائلة  -4
 .تطوير العمل لديهالمزايا هذه النظم في اجراءات 

الوحنندات والعمنننل علننى فصنننل الواجبننات بنننين  لام مسننتقلة فننني الهيكننل التنظيمننني لكننيجننب تخصننيص اقسننن -8
 .لوحدات تحقيقا ألهداف الرقابة الداخليةالعاملين في هذه ا

ر العمل الرقابي في هذا يمن اجل تطو ة بشكل خاص ية بشكل عام والرقابيسبالمحا البحوث استمرارية -6
 .المجال
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 المراجع:
بني خالد، طارق "مدى توفير اساليب الرقابنة الداخلينة لضنمان امنن المعلومنات المحاسنبية فني المصنارف  -

 .2110ة" رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، االردن سنة التجارية االردني
ثننننامر عننننوض "العالقننننة بننننين عناصننننر الرقابننننة الداخليننننة فنننني البنننننوك وجننننودة الخنننندمات المصننننرفية" رسننننالة  -

 .2102غزة. سنة  -ماجستير، الجامعة االسالمية
بننة المجتمننع العربنني مفنناهيم الحديثننة فنني الرقابننة الداخليننة فني القطنناع العننام والخنناص, مكتالخالند الخطيننب,  -

 (2101للنشر والتوزيع )
 (2113نادرية  للنشر والتوزيع,)عبدربه, المراجعة الداخلية, الج رائد -
الصنننحن, عبننندالفتا , وسنننرايا, محمننند, نصنننر, عبننند الوهننناب, وشنننحاته السنننيد, المراجعنننة التشنننغيلية والرقابنننة  -

 .(2110الداخلية, الدار الجامعية, )
التندقيق النداخلي فني تقينيم فعالينة الرقابنة الداخلينة فني الشنركات المالينة الصمادي، محمد مصطفى، "دور  -

 .2101العامة االردنية" رسالة ماجستير، جامعة جدارا، االردن، سنة 
 (2101عبد الرزاق محمد عثمان , اصول التدقيق والرقابة الداخلية ,) -
ة والمراجعنننة الداخلينننة, المكتنننب عبننندالفتا  محمننند الصنننحن, محمننند السنننرايا, فتحننني رزق السنننوافيري, الرقابننن -

 (2116الجامعي الحديث, )
 (2110عبدالفتا , محمد الصحن, سمير كامل, الرقابة والمراجعة الداخلية, دار الجامعية الجديد للنشر ) -
علننى عبننداهلل ذنيبننات ونننوال الكفننوس "منندى التننزام الشننركات المسنناهمة العامننة االردنيننة بمتطلبننات الرقابننة  -

 .2102، سنة 0، العدد 30الدراسات للعلوم االدارية، المجلد رقم الداخلية" مجلة 
العنننزي، سنننامية محمنند وليننند " منندى التنننزام المصننارف التجارينننة االردنيننة بمتطلبنننات الرقابننة الداخلينننة علنننى  -

انشننطة التجننارة االلكترونيننة مننن وجهننة نظننر المقننق الخننارجي"، رسننالة ماجسننتير، الجامعننة االردنيننة، سنننة 
2101. 

 (2110زق السوافيري واحمد عبدالملك , الرقابة الداخلية , الدار الجامعية,)فتحي ر  -
 (2113القباني, ثناء, الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي وااللكتروني, الدار الجامعية, ) -
 2110( اصدارات سنة Treadway Commissionلجنة رعاية التنظيمات االدارية ) -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستبانة
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فعالينة الرقابنة الداخلينة عنند تندقيق  الختبنارمندى إدراك المحاسنبين القنانونيين فني األردن لقياس  استطالعيةدراسة 
 البيانات المالية في الشركات المساهمة العامة

 المحاسبين القانونيين األردنيين المحترمين/ لسادة ا
 : معلومات عامةاألول القسم

  أوال: العمل الحالي
 مدقق -د رئيس -ج مدير -ب شريك -أ

 العلمي المؤهل :ثانيا
 دكتوراه -د ماجستير. ج بكالوريوس -ب كلية مجتمع.  أ

 العلمي التخصص :ثالثاً 
   غير ذلك. ب المحاسبة أ.

 الخبرة العملية )بالسنوات(: رابعا:
 08من  أكثر. د 08 إلي 01. من ج 01إلي  8. من ب 8 أقل من أ.
 *بارات الخاصة بالدراسةالثاني: الع القسم

 …المقابلة لها اختيار اإلجابات المناسبة العبارات التالية، يرجى التكرم بعد قراءة
موافنننننننننننننننننق  العبارة

 تمامًا 
غيننننننننننننننننننننننننر  متوسط موافق

 موافق
غيننننننننننننننننننننننننر 
موافنننننننننننننننننق 

 تماماً 
يعتبر اعضاء مجلس االدارة والمندراء التنفينذيين  -0

 مثاال يوميا يحتذى به في االخالق واالستقامة؟.
     

توجننند قنننوانين مكتوبنننة لتصنننرفات المنننوظفين وتنننم  -2
تعزيزهننننننا بالتنننننندريب واالتصنننننناالت النازلننننننة والنشننننننرات 

 الدورية من قبل الموظفين االساسيين

     

يكون االداء والحوافز المستهدفة معقولة وواقعية  -3
 ام انها تشكل عب  وتحقق نتائج قصيرة االجل فقط

     

قننارير ماليننة مننزورة سننوف مننن الواضننح ان ايننة ت -4
 يتم كشفها ولن تهمل

     

تنننندخل االخننننالق تنننندخل مننننن ضننننمن المعطيننننات  -8
 المستخدمة في تقييم أداء االفراد واالقسام

     

تفاعنننل االدارة مناسنننب عنننند سنننماع اخبنننار سنننيئة  -6
 من المساعدين واقسام العمل االخرى

     

                                                 

العبنارات من   - -تقنس  الررينسا الناةسنا 11-9العبنارات من   --تقنس  الررينسا الىلن  8-1العبارات من     *
تقنس   27-72العبارات من   - -لرابعا–سا تقس  الرري 26-20العبارات م   --تقس  الرريسا النالنا 12-19

 تقس  الرريسا السادسا. 23-22العبارات م   - -الرريسا الخامسا 
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      رئةتوجد آلية لمعالجة المشاكل االخالقية الطا -0
تكنون اخطنار العمنل معروفنة وينتم مناقشنتها منع  -5

 مجلس االدارة
     

ينتم التعنرف علنى المعلومنات ذات الصنلة والتنني  -0
يعتمننننننند عليهنننننننا سنننننننواء كاننننننننت داخلينننننننة أو خارجينننننننة 
ومعالجتها وايصالها بالوقت المحدد الى الجهات في 

 المواقع ذات القرار

     

منننن ثنننم تحليلهنننا ينننتم التعنننرف علنننى االخطنننار و  -01
 واتخاذ االجراءات الالزمة عليها ومن ثم تحيدها

     

تكننننون الرقابننننة فنننني موقننننع يضننننمن ان قننننرارات  -00
 االدارة تم اتخاذها بشكل صحيح

     

يمننننننننارس المنننننننندراء التنفيننننننننذين واالدارة عملهننننننننم  -02
لننننننننى الرقننننننننابي ام يقومننننننننون بتفننننننننويض صننننننننالحياتهم ا

 الموظفين الماليين والمدققين 

     

من خالل قيام االدارة باعمالها التشنغيلية تقنوم  -03
 بمراقبة اداءها الرقابي بشكل روتيني .

     

تقننننننوم االدارة بتكليننننننف المهننننننام بشننننننكل واضننننننح  -04
 للتدريب والمراقبة للرقابة الداخلية.

     

التقيننننيم النننندوري والمنننننتظم لنظننننام الرقابننننة تقننننوم  -08
 المنشأة بأجراءة وتوثيقه.

     

االشخاص الذين يقومون بالتقييم لديهم خبرات  -06
 مناسبة أو مسؤولين متمكنين بالمعرفة والعالقات.

     

      توجد معايير مستخدمة في تقييم الرقابة. -00
يننننتم التقريننننر عننننن عيننننوب الرقابننننة الننننى االدارة  -05

 العليا ويتم تصحيحها على اسس وقتية منتظمه.
     

تنني يننتم بناءهننا كنظننام جدينند عناصننر الرقابننة ال -00
 صممت بشكل متتابع ومنتظم .

     

قننننننام مجلننننننس االدارة مننننننؤخرا بمراجعننننننة كفنننننناءة  -21
 اللوائح المكتوبة للجان التدقيق .

     

      اعضاء لجنة التدقيق مستقلين عن االدارة. -20
اعضناء لجنننة التندقيق يمتلكننون قندرات مناسننبه  -22

 الية والخبرات التشغيلية.تمزج بين خبرات الرقابة الم
     

ان لجننة التنندقيق قننادرة علننى فهننم ومراقبننة بنيننة  -23
 رقابة المنشأة بأتساعها.

     



23 

 

تقننوم لجنننة التنندقيق باالشننراف علننى المالئمننة ,  -24
المصنننداقبة, واالمنننور ذات الصنننلة مالينننآ وتشنننغيليآ و 
تقريرهننننننننا لمجلننننننننس االدارة والمسننننننننتثمرين واالطننننننننراف 

 ية.االخرى الخارج

     

تقننوم لجنننة التنندقيق بالتاكنند مننن وجننود المعننايير  -28
 االخالقية والتاكد من مدى االلتزام بها.

     

توجننننند عالقنننننه قوينننننة وذات معننننننى بنننننين لجننننننة  -26
تنننننننندقيق مجلننننننننس االدارة واالطننننننننراف االخننننننننرى مثننننننننل 
المننندققين الخنننارجيين المسنننتقلين والمننندققين النننداخليين 

نفينننننننننذيين للوحننننننننندات والمننننننننندير المنننننننننالي والمننننننننندراء الت
 التشغيلية االخرى.

     

يالقننننني التننننندقيق النننننداخلي دعنننننم االدارة العلينننننا  -20
 ولجنة التدقيق ومجلس االدارة .

     

تنننننتم مراجعنننننة االهنننننداف المكتوبنننننة لمسنننننؤوليات  -25
التننننندقيق النننننداخلي منننننن قبنننننل لجننننننة التننننندقيق بهننننندف 

 اكتشاف كفائتها .

     

لي والمننننننننندراء العالقننننننننة بنننننننننين التننننننننندقيق النننننننننداخ -20
 التنفيذيين داخل المنشأة مناسبة  ومتالئمة.

     

يمتلك التدقيق الداخلي خطوط اتصال مفتوحة  -31
ودخننول خنناص الننى جميننع المننوظفين باالضننافة الننى 

 لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة.

     

تغطنننني  تقننننارير التنننندقبق المواضننننيع الصننننحيحة -30
ن ويتم اعدادها بالوقت وتوزع الى االشخاص المعنيي

 المناسب.

     

      يمتلك عناصر مدراء التدقيق خبرات مناسبة.  -32
يمكننننننن ان تحقننننننق الرقابننننننة الداخليننننننة النجننننننا    -33

بوجننننود االدارة الضننننعيفة واتخنننناذ القننننرارات السننننيئة او 
 بالتصرفات الالاخالقية او التحايل على الرقابة.

     

لمنشأة للوصول النى منا تساعد الرقابة الجيدة ا -34
 تريد من خالل تقليل االخطاء والغير متوقع.

     

 ونشكر لسيادتكم تعاونكم معنا 
 الباحث


