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 ــــــةملخــــــص إدلرإســــــــ

ىل  قياس مدى إدرإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن الختبار فعالية إلرقابة إدلإخلية عند تدقيق إلبياانت إملالية يف إلرشاكت هتدف إدلرإسة إ 

ومت  . Treadwayإلصادر عن جلنة   COSOمعايري إلرقابة إدلإخلية حبسب إلمنوذج  الامرييك  وذكل ابس تخدإم عنارص, إملسامهة إلعامة

ىل إلنتاجئ إخلاصة هبذه إدلرإسة إستبانة  58إستبانة عىل عينة إدلرإسة ومت إعامتد  011حيث مت توزيع  .إس تخدإم إملهنج إلوصفي إلتحلييل للوصول إ 

ىلمهنا صاحلة للتحليل.  درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن  وقد توصلت إدلرإسة إ  جيابية بني إلتعرف عىل إ  فية قيام جملس إال دإرة كي و وجود عالقة إ 

درإك إحملاس ب جيابية بني إلتعرف عىل إ  ني خصوصا وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي، وكذكل وجود عالقة إ 

دإرته، وإيضا عىل إن إملنشأأة قادرة عىل تقيمي ن ظاهما إلرقايب وإلتعرف فامي إذإ اكنت إلقانونيني يف إلأردن كيفية إلتعرف من قبل إملنشأأة عىل إخلطر وإ 

وإثبتت إدلرإسة وجود  جلان إلرقابة تقوم بوإجهبا و عىل مدى فاعليهتا  سوإء اكنت جلنة إلتدقيق خارجية إو دإخلية )منبثقة عن جملس الادإرة(.

رضورة فهم وإدرإك الادإرة قد إوصت إدلرإسة بو . عالقة بني فهم وإدرإك إلهدف من هيلك إلرقابة إدلإخلية وبني حتقيق إهدإف إلتقارير إملالية

رضورة الاس تفادة من الاماكنيات إلهائةل لنظم إلتكنولوجيا كة، وللهدف من هيلك إلرقابة إدلإخلية وذكل لعالقته إملبارشة يف حتقيق إهدإف إلرش 

 عمل دلهيا.إحلديثة يف جمال إلعمل للرقابة إدلإخلية حتقيقا ملزإاي هذه إلنظم يف إجرإءإت تطوير إل

 

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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 إملقدمة:

الية  شهدت بدإية الالفية إلثالثة إهامتما مزتإيدإ ابلرقابة إدلإخلية من قبل إلرشاكت وإملؤسسات يف إدلول إملتقدمة. وخاصة بعد الازمات إمل

هذه الاهنيارإت. والاهنيارإت إليت تعرضت لها إلرشاكت. إذ تتبع هذه الاهنيارإت إلعديد من إلتساؤالت حول دور إلرقابة إدلإخلية يف إحلد من 

قيق الامر إذلي دفع إلعديد من إلرشاكت إدإرإت مس تقةل للرقابة إدلإخلية مع إلعمل عىل دمعها ابلكفاءإت إلبرشية إملؤهةل إليت متكهنا من حت 

 الاهدإف ابلكفاءة وإلفعالية إملطلوبني.

ت إدلولية إليت تمتزي بتعدد مالكها وتعقد معلياهتا يف وضع ولقد أأسهم كرب إملرشوعات, وظهور إلعديد من إلرشاكت متعددة إجلنس يات وإلرشاك

يف  أأنظمة لرقابة تشمل حسن سري إلعمل والالزتإم بس ياسات وتعلاميت الادإرة إلعليا, إذ تكفل إلنظام تنفيذ الاجرإءإت إليت تتخذها إلرشاكت

حيث تعمل هذه ة, يالادإر اكفة إملس توايت لية ويمت تطبيقه من قبل موإهجة إخملاطر وإحلد مهنا, من خالل وضع نظام رقايب ميتاز ابلكفاءة وإلفاع 

ىل ويقلل من  إحملدقة هبالرشكة من إخملاطر إليت محلاية إ درع وإيق ليتشك الانظمة إلرقابية عىل  حاليا  . وتقومدىالاد إحلإحامتلية إلتعرض لها إ 

معايري مةل من اكوإعتباره منظومة مت Treadwayإلصادر عن جلنة  COSOإلمنوذج الامرييك  ابس تخدإم دول إلعامليف إلكثري من إلرشاكت 

 مرجعية عاملية لنظام إلرقابة إدلإخلية يف إلرشاكت. إلفعاةل، وإصبح يعد لرقابة إدلإخليةإ

 تسهيل إملنشأأة و تهبدف إحملافظة عىل موجودإ وذكل إلرقابة إدلإخلية يف إلرشكة,إنظمة الادإرة يه إملسؤوةل عن وضع  مما ال شك فيه فانو 

 الاهدإف إحملددة قد مت إجنازها وفق إلس ياسات إملقررةإن إلتأأكد من  إىل ؤدييإجناز إلعمل الادإري والاسهام يف إدإءه بكفاءة عالية, مبا 

ومن مث  ب إتباعها وإلتقيد هباوإنظمة إلرقابة إليت جي ابملعلومات  وتقوم الادإرة بوإجهبا من حيث تزويد الاقسام إخملتلفة يف إملنشأأة وإخملطط لها.

لغاايت إملساءةل وإحملاس بة وإلتطوير, الا إن إلفجوة بني وإقع إحلال وما جيب أأن وذكل كام جيري عىل إرض إلوإقع الاطالع عىل تقارير الادإء 

إحلديثة إليت إصبحت مقياسا فعاال  إخليةمعايري إلرقابة إدل تطبيق يكون عليه إحلال, قد دفع إلباحث ال لقاء إلضوء عىل دور إجملالس الادإرية يف

دإء وإلتطور.  لال 

 

 إهدإف إلبحث:

 بيان مدى إدرإك إحملاس بني إلقانونيني إىل وجود عالقة بني فعالية إلرقابة إدلإخلية  و مصدإقية إلتقارير إملالية. -0

 بيان إلعالقة بني مكوانت إلرقابة إدلإخلية وفعالية إلرقابة إدلإخلية. -2

 س تنتاجات وتوصيات تفيد وإقع إلرشاكت الاردنية وإلعربية إن إمكن.إلتوصل إىل إ -3

 

 إلبحث:ومشلكة إمهية 

بيان إمهية إحملاسب إلقانوين يف إلكشف عن الاجرإءإت إلرقابية وفاعليهتا، حيث إصبحت وظيفة إحملاسب إلقانوين ال يف تمكن إمهية إلبحث 

إملالية فقط، وإمنا هناك همام إساس ية إخري ختدم مس تخديم إلقوإمئ إملالية بشلك خاص،  تدقيق إلقوإمئ الامور إلتقليدية يف تقترص فقط عىل

حيث إصبح مطلواب من إملدققني إبدإء إرإءمه بأأمور تتعلق ابلأخطار إحملمتةل إليت هتدد إملنشأأة وإلناجتة عن  وإلرشكة موضوع إلتدقيق بشلك عام.

قابية غري إلفعاةل. ذلكل يرى إلباحث إن موضوع فعالية إلرقابة إدلإخلية يه من الامور إليت جيب إن إملامرسات الادإرية إخلاطئة أأو إلس ياسات إلر 

 .وإجياد إحللول إملناس بة للمشالك إليت توإهجها يدركها إحملاس بني إلقانونيني وإنه جيب درإس هتا وبيان إمهيهتا

 

 :فرضيات إدلرإسة

انونيني يف إلأردن كيفية قيام جملس الادإرة خصوصا وإملدرإء معوما بتأأسيس بيئة إخالقية وثقافية ال يدرك إحملاس بني إلق :O1(H(إلفرضية إلأوىل

 والاحتفاظ مبس توى قوي.

 ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تتعرف إملنشأأة عىل إخلطر وتديرة. :O2(H(إلفرضية إلثانية

  نيني يف إلأردن كيف تقمي إملنشأأة نظاهما إلرقايب لتتأأكد من إنه فعال.ال يدرك إحملاس بني إلقانو : O3(H(إلفرضية إلثالثة

 تقرر فامي إذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس الادإرة فعاةل. ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف حتدد إو :O4(H(إلفرضية إلرإبعة

 يف إلأردن كيف تعرف إن وظيفة إلتدقيق إدلإخيل فعاةل.ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني : O5(H(إلفرضية إخلامسة

 بوظيفهتا. فعالال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تتأأكد إن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم  :O6(H(إلفرضية إلسادسة
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 :أأس ئةل إدلرإسة

 ة وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي؟كيفية قيام جملس الادإرة خصوصا وإملدرإء معوما بتأأسيس بيئة إخالقي -0

 ؟وتديرهكيف تتعرف إملنشأأة عىل إخلطر -2

  كيف تقمي إملنشأأة نظاهما إلرقايب لتتأأكد من إنه فعال؟ -3

 تقرر فامي إذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس الادإرة فعاةل؟ . كيف حتدد إو4

 . كيف تعرف إن وظيفة إلتدقيق إدلإخيل فعاةل؟8

 بوظيفهتا؟ فعالتتأأكد إن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم . كيف 6

 

 إدلرإسات إلسابقة:

 (2102)درإسة عيل عبدهللا ذنيبات ونوإل كفوس,  -0

نت  هدفت هذه إدلرإسة إىل حتقيقخلية وإثر ذكل عىل إدإهئا إملايل. مدى إلزتإم إلرشاكت إلصناعية إملسامهة إلعامة الاردنية مبتطلبات إلرقابة إدلإ

ومدى تأأثري ذكل عىل  308مدى إلزتإم إلرشاكت إلصناعية إملسامهة إلعامة الاردنية مبتطلبات إلرقابة إدلإخلية إلوإردة من معيار إلتدقيق إدلويل رمق 

يع مقومات إلرقابة بتطبيق ج  تقوم من خالل حتليل إدلرإسة تبني إن إلرشاكت إلصناعية إملسامهة إلعامة الاردنية .الادإء إملايل لهذه إلرشاكت

القة تبني مدى إلزتإم إلرشاكت إلصناعية الاردنية مبقومات إلرقابة عوبينت إلنتاجئ إدلرإسة عدم وجود  308إدلإخلية إلوإردة يف معيار إلتدقيق رمق 

بيعات لك عىل حدة, بيامن توجد عالقة إدلإخلية وبني الادإء إملايل مقاسا بنسب إلعائد عىل الاصول, وإلعائد عىل حقوق إملسامهني, وإلعائد عىل إمل 

عىل مدى  إلرشكة إلنتاجئ وجود تأأثري حلجم .كام بينت بني الادإء إملايل مقاسا بنس بة مجمل إلرحبو بة إدلإخلية امبقومات إلرقإلرشاكت بني مدى إلزتإم 

عىل عائد عىل حقوق إملسامهني وإلعائد عىل إملبيعات لك نس بة إلعائد عىل الاصول وإلب توإفر مقومات إلرقابة إدلإخلية وبني الادإء إملايل مقاسا 

. وإوصت لرشاكتبة إدلإخلية وبني الادإء إملايل ل عىل إلعالقة بني مدى توإفر مقومات إلرقاإلرشكة حدة, يف حني مل تظهر إلنتاجئ وجود تأأثري حلجم 

إلتدقيق  و, أأضافة إىل إلعمل عىل إجياد قسم خاص للرقابة عىل إجلودة  تقيمي أأنظمة إلرقابة إدلإخلية إملطبقة دلهيا بشلك مس متر  برضورة إدلرإسة

 .إدلإخيل

 (:2102)درإسة اتمر عوض, -2
 جودة إخلدمات "و إلبنوك  يف"إلعالقة بني عنارص إلرقابة إدلإخلية 

عىل  إدلرإسة قيتطب . مت إسة حتليلية( إخلدمات إملرصفية )در  إلرقابة إدلإخلية وجودةهدفت هذه إدلرإسة إ ىل إلتعرف عىل إلعالقة بني عنارص 

زايدة كفاءة وفعالية عنارص إلرقابة  ن أأمهها. أأوردت إدلرإسة بعض إلتوصيات مإملوظفني إلعاملني هبامن وهجة نظر و إلبنوك إلعامةل يف قطاع غزة 

ورفعها ة يية، فضال عن إحلاجة إ ىل توفري بيئة رقاب إدلإخلية يف إملصارف إلعامةل يف قطاع غزة وتعزيز دورها يف إلرقابة عىل جودة إخلدمات إملرصف 

ب متطلبات إلعمل إملرصيف، وحتقيق إلمتزي يف إخلدمات إملقدمة وجعلها إسرتإتيجية وإلتحمك مبا يناس إملطلوب مع منح صالحيات إملس توى إىل

 لتعزيز إلتنافس ية بني إلبنوك.

 (2101,  إلصامدي)درإسة  -3
إىل بيان دور إلتدقيق إدلإخيل يف هدفت هذه إدلرإسة  .يمي فعالية إلرقابة إدلإخلية يف إلرشاكت إملالية إلعامة الاردنية"دور إلتدقيق إدلإخيل يف تق "

ن هناك دورإ تقيمي فعالية نظم إلرقابة إدلإخلية يف إلرشاكت إملسامهة إملالية إلعامة يف الاردن، وقد توصلت إدلرإسة إىل نتاجئ عديدة من إمهها، إ

إن تعمل للمدققني إدلإخليني يف تقيمي فعالية نظم إلرقابة إدلإخلية يف إلرشاكت إملسامهة إملالية الاردنية، ومن إمه توصياهتا اكنت، إنه جيب  كبريإ

يف الانظمة إلرشاكت إملسامهة إملالية إلعامة الاردنية عىل توظيف إلعاملني دلى دإئرة إلتدقيق ممن حيملون ختصص إحملاس بة، وإيضا إعادة إلنظر 

 إلرقابية بني إحلني ولآخر.

 (2101)درإسة إلعزني،  -4
 هذهمبتطلبات إلرقابة إدلإخلية عىل إنشطة إلتجارة الالكرتونية من وهجة نظر إملدقق إخلاريج". هدفت  " مدى إلزتإم إملصارف إلتجارية الاردنية

إربع حماور إساس ية يه إملتطلبات الادإرية  ة يف إملصارف إلتجارية الاردنية منإدلرإسة إىل درإسة متطلبات إلرقابة عىل إنشطة إلتجارة الالكرتوني

ية والالزتإم وإلترشيعية وإلقانونية)الامن وإمحلاية(، وإخريإ إملتطلبات إلتكنولوجية. وتوصلت إدلرإسة إىل وجود عالقة بني متطلبات إلرقابة إدلإخل 

إملتطلبات إلترشيعية وإلقانونية لأنشطة إلتجارة الالكرتونية يف إملصارف إلتجارية الاردنية ال تزإل غري ابلرقابة عىل إنشطة إلتجارة الالكرتونية، وإن 

عامل اكفية وال يوجد إلزتإم بتكل إملتطلبات. وإوصت إدلرإسة برضورة موإكبة إملصارف إلتجارية الاردنية للترشيعات إلقانونية إملتعلقة ابلأ 

 ت إدلولية.الالكرتونية وخباصة إلترشيعا
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 (2110، )درإسة بين خادل -8
حتديد مدى توفري ". هدفت هذه إدلرإسة إىل توفري إساليب إلرقابة إدلإخلية لضامن إمن إملعلومات إحملاسبية يف إملصارف إلتجارية الاردنية" مدى 

وتوصلت إدلرإسة إىل إن درجة توفري إساليب إلرقابة إساليب إلرقابة إدلإخلية لضامن إمن إملعلومات إحملاسبية يف إملصارف إلتجارية الاردنية. 

ياسات إدلإخلية اكنت متوسطة بشلك عام يف توفري إمن إملعلومات إحملاسبية. وإوصت إدلرإسة عىل تعزيز إلزتإم إملدقق إدلإخيل ابال جرإءإت وإلس  

يت تسامه يف ضبط معلية إلتدقيق، وكذكل إلعمل عىل رفع مس توى إليت تنبثق من إساليب إلرقابة إلتنظميية إخملتصة ابلأدةل إملكتوبة وإلتعلاميت إل

 إملرصفية وإلعمل عىل إس تحدإث مسمى وظيفي) ضابط إمن إملعلومات(. للأهجزةالامن وإمحلاية 

 

 

 الاطار إلنظري

 
ة, وضبط مرإجعة إلبياانت إحملاسبيإخلطة إلتنظميية ووسائل إلتنس يق إملتبعة يف إملرشوع هبدف حامية إصوهل  تعرف إلرقابة إدلإخلية عىل إهنا

 كد من دقهتا ومدى الاعامتد علهيا وزايدة إلكفاية الانتاجية وتشجيع إلعاملني عىل إلمتسك ابلس ياسات الادإرية إملوضوعةوإلتأأ 

دإرة إمل .  وعرفت إيضا ابهنا (01,ص.2101)عبدإلرزإق, وع بقصد حامية رش خطة إلتنظمي واكفة إلطرق وإال جرإءإت إملنسقة وإليت تس تخدهما إ 

زايدة إلكفاءة إلتشغيلية, وكذكل ضامن ايدة درجة الاعامتد علهيا, وأأيضا لضامن دقة وسالمة إلبياانت وإملعلومات إحملاسبية وزإلأصول إململوكة 

يف إلرشكة من أأجل إال جرإءإت وإلطرق إملس تخدمة  عرفت ابهناو . (03.ص.2112الالزتإم ابلس ياسات إال دإرية إملوضوعة. ) فتحي إلسوإفريي,

جناز إلأهدإف إملرسومة. إذلي إحلفاظ عىل إلنقدية وإلأصول إلأخرى جبانب إلتأأكد من إدلقة إلكتابية لعملية مسك إدلفاتر  تقوم به إال دإرة لضامن إ 

 (0,ص.2101)مصطفى,

 

 تطور إلرقابة إدلإخلية وإتساع نطاقها:

آت. وقد ساعدت عىل ذكل عدة لقيت أأنظمة إلرقابة إدلإخلية إيف إلس نوإت الاخرية ع  دإرة إملنشأ ناية كبرية وإهامتما ابلغا من إحملاس بني وإملرإجعني وإ 

 عوإمل:

 تزإيد نطاق إملرشوعات  -0

ىل بعض إال دإرة إلفرعية  -2  إضطرإر إال دإرة إ ىل تفويض إلسلطات وإملس ئوليات إ 

ىل بياانت دورية دقيقة. -3  حاجة إال دإرة إ 

 نشأأة من إلضياع والاختالس وإلقرقة وسوء الاس تخدإم.مس ئولية إملدقق عن حامية موإرد إمل  -4

ىل بياانت دقيقة. -8 دإرهتا إ   حاجة مؤسسات إحلكومية وإ 

 (21,ص.2113تطور إ جرإءإت إلتدقيق. )ثناء, -6

 

 :إلعوإمل إملساعدة عىل تطور نظام إلرقابة إدلإخلية

ىل إحلصول عىل معلومات ذإت مصدإقية وتعرب عن تسعى إلأطرإف إلطالبة للمعلومات إلناجتة عن نظام إملعلومات إحملاسبية دإ خل إملؤسسة إ 

ليت يه وضعيهتا إحلقيقية، ذلكل ابت من إلرضوري ربط مصدإقية هذه إملعلومات ومتانة نظام إلرقابة إدلإخلية إملفروض عىل إلمنوذج إحملاس يب، وإ

لية أأملت الاهامتم به يف ظل إلعوإمل إلعديدة وإملساعدة عىل تطوره، حمل تقيمي دإمئ من طرف إملرإجعة. ذلإ حفساس ية وأأمهية نظام إلرقابة إدلإخ 

 :وإليت يه

وهذه إلأشاكل اكنت نتيجة لتنوع إلنشاطات إليت يزدإد الاستامثر كثرية إلأصناف إلعديدة للمؤسسة: عرفت إملؤسسة أأصنافا عدة وتقس اميت  -أأ 

دإرة  تكوينب إملسامهني  إن يقوم فهيا، ذلكل أأصبح من إلرضوري عىل لك إلأمور إملتعلقة ابملؤسسة ويقميم فيه معل إلهيئة إملسرية لها،  يناقشجملس إ 

ليه إلهيئة من نتاجئ  شلك قوإمئ للمعلومات وكشوف حتليلية للموإزانت تربز بشلك مفصل لك  تكون عىلهذإ إلتقيمي يكون مبقارنة ما توصلت إ 

 .تنظميية إليت يه من إلوسائل إلأساس ية لنظام إلرقابة إدلإخليةأأطوإر إلنشاط دإخل إملؤسسة مبا مت رمسه يف إخلطة إل 

تقوم إملؤسسة بعدة معليات من حيث أأهنا تستمثر، تشرتي، حتول، تنتج، تشغل وتبيع، ودإخل لك وظيفة من هذه  :تعدد إلعمليات -ب

ىل أأخرى، ويف ىل أأخرى ومن مؤسسة إ  طار هذه إلوظائف جيب عىل إلهيئة إملرشفة إلوظائف تقوم إملؤسسة بعدة معليات تتفاوت من وظيفة إ   إ 

وهذإ يظهر لنا جليا أأن نظام  .عىل لك وظيفة أأن تتقيد مبا هو مرسوم يف إخلطة إخلاصة هبا وإليت يه مثبتة يف إخلطة إلتنظميية إال جاملية للمؤسسة

 .إلرقابة إدلإخلية مطالب ابلتكييف مع إلتنوع يف إلعلميات
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ليات: إ ن إلتوسع إجلغرإيف للمؤسسات سوإء عىل إلرتإب إلوطين أأو إلتوسع إذلي تعرفه إلرشاكت إملتعددة إجلنس يات توزيع إلسلطات وإملسؤو -ج

ىل رضورة توزيع إلسلطات وإملسؤوليات عىل إملديرايت إلفرعية مبا يسمح بتنفيذ لك إلأعامل وإختاذ إلقرإرإت يف إلوقت وإملاكن إمل  ناس بني، يدعو إ 

ديرايت إلفرعية أأو إلوحدإت إملتوإجدة يف إملناطق إلأخرى مسؤوةل أأمام إملديرية إلعامة، كون هذه إخلرية مسؤوةل عىل لك عىل أأن تكون هذه إمل

إلتنظميية  إلنشاطات إليت تقوم هبا إملؤسسة أأمام جملس إال دإرة إذلي يقمي أأدإءها مبا فيه أأدإء إملديرايت إلفرعية مقارنة مبا هو مرسوم يف إخلطة

 .ل لك إلوسائل وإال جرإءإت إليت تكفل إلأهدإف إملتوخاة من نظام إلرقابة إدلإخليةوابس تعام

يزيد الاعامتد عىل نظام إلرقابة إدلإخلية يف هذإ إلنوع من إملرإجعة، كون إملرإجع يستند يف إلنوع إلسابق من إملرإجعة  :إعامتد مرإجعة إختيارية -د

قدمة، ويكون ذكل ابس تعامل طريقة إلعينات يف إختيار بعض إملفردإت إليت س تجرى علهيا إملرإجعة، عىل جزء معني من إللك من جحم إملفردإت إمل

 يف إلأخري تعمم نتاجئ هذإ إلفحص عىل مجموع إملفردإت إليت متثل إللك )إجملمتع(.

إخلية، لأن متانته تتحمك يف جحم إلعينة إخملتارة من وتبعا ملا س بق، يظهر لنا إعامتد هذإ إلنوع من إملرإجعة كعامل أأسايس يف تطوير نظام إلرقابة إدل

 .(38,ص.2101,إخلطيب) .طرف إملرإجع كام جتعهل يف إطمئنان خاصة فامي يتعلق ابجلزء إلثاين وإذلي مل يكن موضوع الاختبار

 إلأهدإف إلرئيس ية للرقابة إدلإخلية:

 تمكن إلأهدإف إلرئيس ية للرقابة إدلإخلية يف إلأمور إلآتية :

 نظمي إملرشوع لتوضيح إلسلطات وإلصالحيات وإملسؤوليات.ت  -0

 حامية أأصول إملرشوع من الاختالس وإلتالعب. -2

 إلتأأكد من دقة إلبياانت إحملاسبية حىت ميكن الاعامتد علهيا يف رمس إلس ياسات وإلقرإرإت إال دإرية. -3

نتاجية. -4  رفع مس توى إلكفاية إال 

 ية.تشجيع الالزتإم ابلس ياسات وإلقرإرإت إال دإر  -8

 تقيمي مس توايت إلتنفيذ يف إلأقسام إخملتلفة يف إملنشأأة. -6
 

 أأنوإع إلرقابة إدلإخلية :

ىل إلأقسام إلتالية:       تقسم إلرقابة إدلإخلية إ 

نتاجية مع  -0 إلرقابة إال دإرية:  وتشمل إخلطة إلتنظميية ووسائل إلتنس يق وإال جرإءإت إلهادفة لتحقيق أأكرب قدر ممكن من إلكفاية إال 

ع الالزتإم ابلس ياسات وإلقرإرإت إال دإرية ويه تعمتد يف سبيل حتقيق أأهدإفها وسائال متعددة مثل إلكشوفات إال حصائية تشجي

وم ودرإسات إلوقت وإحلركة, وتقارير إلأدإء, وللرقابة عىل إجلودة , وإملوإزانت إلتقديرية, وإلتاكليف إملعيارية وإس تخدإم إخلرإئط وإلرس

 دريب إملتنوعة للمس تخدمني.إلبيانية وبرإمج إلت

ىل إختبار دقة للبياانت إحملاسبية إملنبثقة ابدلفات -2 ر إلرقابة إحملاسبية: وتشمل إخلطة إلتنظميية ووسائل إلتنس يق وإال جرإءإت إلهادفة إ 

وإس تخدإم حساابت إتباع نظام إلقيد إملزدوج  –عىل سبيل إملثال  –وإحلساابت ودرجة الاعامتد علهيا ويضم هذإ إلنوع متعددة مهنا 

تباع  نظام إملصادقات, وإعامتد قيود إلتسوية من موظف مسؤول, وجود نظام مستندي  إملرإقبة )إال جاملية (موإزين إملرإجعة إدلورية وإ 

نتاج وإلتخزين.  سلمي ونظام إلتدقيق إدلإخيل, وفصل إلوإجبات مبوظف إحلساابت عن إلوإجبات إملتعلقة ابال 

ىل حامية أأصول إملرشوع من الاختالس  إلضبط إدلإخيل : ويشمل -3 إخلطة إلتنظميية وجيع وسائل إلتنس يق وإال جرإءإت إلهادفة إ 

وإلضياع أأو سوء الاس تعامل, ويعمتد إلضبط إدلإخيل يف سبيل حتقيق أأهدإفه عىل تقس مي إلعمل مع إملرإقبة إذلإتية, حيث خيضع معل 

آخر يشاركه تنفيذ إلعملية,  كام يعمتد عىل حتديد الاختصاصات وإلسلطات وإملسؤوليات. لك موظف ملرإجعة موظف أ

 ( 08، ص .2101,إخلطيب)
 

 إملقومات إلأساس ية لأنظمة إلرقابة إدلإخلية:

 جيمع إلباحثون يف إلتدقيق عىل أأنه ال بد من توإفر إملقومات إلرئيس ية إلثالثة يف إلرقابة إدلإخلية إلسلمي:

 خطة تنظميية. -0

 نظام حماس يب سلمي. -2

 د الاختصاصات وإملسؤوليات.حتدي -3

 مجموعة من إلعاملني وإلأكفاء. -4

 إس تخدإم إلوسائل إلآلية وإال لكرتونية. -8

 (06,ص.2101تقيمي إلأدإء. )مصطفى, -6
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 إملعايري وإلقوإنني بنظام إلرقابة إدلإخلية: 

خلية, وتبلورت هذه الاهامتمات حيث أأصدرت بعد صدور أأول تعريف للرقابة إدلإخلية إهمت إلأدب إحملاس يب بعدة جوإنب مرتبطة ابلرقابة إدلإ 

 ييل:إلهيئة وإجلان إخملتصة مجموعة من إملعايري وإلقوإنني لبيان إجلوإنب إخملتلفة للرقابة إدلإخلية ومن أأمه هذه إملعايري وإلقوإنني مل 

 إملعيار إلثاين للعمل إمليدإين. -0

 قانون منع إلرشاوي. -2

 (31,ص.2101,إخلطيبتقرير جلنة كوهني. ) -3

 COSO*معايري إلرقابة إدلإخلية حبسب إلمنوذج الامرييك 

ساابت تعد إدإرة إلرشكة يه إملسؤوةل بشلك مبارش عن إعدإد تقرير عن مدى فعالية إلنظام إدلإخلية يف إلرشاكت أأو تقدمي هذإ إلتقرير ملدقق إحل 

عالية نظام إلرقابة إدلإخيل ابلرشكة وابلتايل إلتصديق إخلاريج, وذلكل من أأجل أأن يتحقق من مدى صدق ما ورد بتقرير الادإرة عن مدى ف

إملهنية, إليت إذ  علهيا, كام أأهنا مسؤوةل عن تقدمي مدىج فعالية نظام إلرقابة إدلإخيل وفق ملعايري فعالية نظام إلرقابة إدلإخلية إلصادرة عن إملنظامت

ن نظاما فعاال, مما جيعل الادإرة من خالل هذإ إلنظام إلفعال قادرة عىل إعدإد إلزتمت هبا إدإرة إلرشكة فا ن نظام إلرقابة إدلإخلية للرشكة س يكو

 إلقوإمئ إملالية عادةل ميكن الاعامتد علهيا وإلثقة يف ما يرد فهيا, وتتضمن هذه إملعايري ما ييل:

 معايري فهم وإدرإك الادإرة للهدف من هيلك إلرقابة إدلإخلية -0

 م إلرقابة إدلإخليةمعايري تاكمل مكوانت إو إجرإء نظا -2

 معيار فعالية لك جزء من أأجزإء هيلك إلرقابة إدلإخلية -3

 معيار كفاءة إدإرة إلتدقيق إدلإخيل -4

 (46,ص.2110مدى إس تخدإم إملعلومات والاس تفادة مهنا )إلصحن وإخرون, -8

 

 إلتحليل الاحصايئ

 مي هام:تقوم هذه إدلرإسة عىل إس تخدإم مهنجني من مناجه إلبحث إلعل: مهنجية إدلرإسة

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن ال -أأ  ختبار إملهنج إلوصفي إلتحلييل: وقد إس تخدم هذإ إملهنج الس تعرإض أأمه إلأدبيات ذإت إلعالقة "مبدى إ 

 فعالية إلرقابة إدلإخلية عند تدقيق إلبياانت إملالية يف إلرشاكت إملسامهة إلعامة".

مه لتغطية إجلانب إلتطبيقي من هذه إدلرإسة، وإذلي حتاول من خالل إال جابة عن أأس ئةل إدلرإسة، مهنج إلبحث إمليدإين: ومت إس تخدإ -ب

 وإس تخالص نتاجئها من الاعامتد عىل الاستبانة إليت مت تطويرها لأغرإض إدلرإسة وفقًا للخطوإت إلعلمية إملتعارف علهيا.

 سات إلتدقيق إملايل وإحملاس يب.تكون جممتع إدلرإسة من رشاكت ومؤس ي  جممتع إدلرإسة وعينهتا:

 

 عينة إدلرإسة:

( إستبانة عىل عدد من إحملاس بني إلقانون، وبعد إسرتجاع 011متثلت عينة إدلرإسة من إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن، حيث مت توزيع )

( إس تبنانة، ومثلت ما 58دلرإسة إلهنائية بـ )( إستبانة لعدم صالحيهتا لأغرإض إلتحليل إال حصايئ، فمتثلت عينة إ08الاستباانت مت إستبعاد )

 ( بوحض إلتوزيع إدلميغرإيف لعينة إدلرإسة:0( من عينة إدلرإسة، وإجلدول )%58نسبته )

 (0إجلدول )

 توزيع أأفرإد عينة إدلرإسة

 إلنس بة إملئوية إلتكرإر إملتغري

 إلعمل إحلايل

 24.0 20 رشيك

 0.2 0 مدير

 04.0 63 مدقق

 ميإملؤهل إلعل

 0.2 0 لكية جممتع

 02.0 62 باكلوريوس

 24.0 20 ماجس تري
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 0.2 0 دكتورإه

 إلتخصص إلعلمي

 011 58 حماس بة

 إخلربة إلعملية

 05.5 06 س نوإت 01-8من 

 62.4 83 س نة 08-01من 

 05.5 06 س نة 08أأكرث من 

 %011 58 إجملموع

 

 سمني كام ييل:تكونت أأدإة إدلرإسة من ق  أأدإة إدلرإسة "الاستبانة" :

إلعمل إحلايل، إملؤهل إلعلمي، إلتخصص إلعلمي، س نوإت إخلربة  إلقسم إلأول: إملعلومات إدلميغرإفية: وإليت تمتثل يف:

 إلعملية.

  إلقسم إلثاين: فقرإت الاستبانة: وإليت تمتثل فامي ييل:

وثقافية والاحتفاظ مبس توى سيس بيئة أأخالقية تأأ إحملور إلأول:  -

 قوي.

 (5-0فقرإت من )إل

دإرته -  (00-0)إلفقرإت من  إحملور إلثاين: إخلطر وإ 

 (00-02)إلفقرإت من  إحملور إلثالث: فعالية إلنظام إلرقايب -

 (26-21)إلفقرإت من  إحملور إلرإبع: فعالية جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة -

 (32-20فقرإت من )إل إحملور إخلامس: فعالية وظيفة إلتدقيق إدلإخيل. -

 (34-33)إلفقرإت من  إحملور إلسادس: إلرقابة إدلإخلية -

 

 صدق أأدإة إدلرإسة:

للتحقق من مدى صدق فقرإهتا،  عدد من إجلامعات إخلاصة وإحلكوميةلقد مت عرض الاستبانة عىل عدد من إحملمكني من أأعضاء هيئة إلتدريس يف 

عادة  صياغة بعض  آرإهئم، وإ  جرإء إلتعديالت إملطلوبة، عىل حنو دقيق حيقق إلتوإزن بني مضامني الاستبانة يف وقد مت إلأخذ بأ إلفقرإت،  وإ 

( حماسب قانوين يف إملؤسسات وإلرشاكت إحملاسبية من 21فقرإهتا، وفضاًل عن ذكل، فقد جرى عرض الاستبانة عىل عينة إختبارية قوإهما )

ىل درجة إس تجاب وإ عن رغبهتم يف إلتفاعل مع فقرإهتا، مما يؤكد صدق إلأدإة.خارج عينة إدلرإسة، بغرض إلتعرف إ   ة إملبحوثني لالستبانة، وعربم

 

 ثبات أأدإة إدلرإسة:

اب ثبات أأدإة إدلرإسة قام إلباحث ابس تخدإم طريقة معادةل الاتساق إدلإخيل ابس تخدإم إختبار كرونباخ أألفا حيث اكنت قمي كرونباخ أألفا سوحل 

( ويه نس بة مقبوةل يف إلبحوث وإدلرإسات، حيث حازت الاستبانة كلك عىل %61ولالستبانة بشلك عام أأعىل من )مجليع متغريإت إدلرإسة 

 (.%62معامل ثبات بلغ )

 

 إملعاجلة إال حصائية:

جابة عن أأس ئةل إدلرإسة مت إس تخدإم أأساليب إال حصاء إلوصفي وإلتحلييل وذكل ابس تخدإم إلرزمة إال حصائية ) إال جابة (، ومن أأجل SPSSلال 

رإسة، عن أأس ئةل إدلرإسة مت إس تخدإم إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية، وكذكل إس تخدم إختبار كرونباخ أألفا للتأأكد من ثبات أأدإة إدل

جابة عن فرضيات إدلرإسة.One Sample t-testوإختبار )ت للعينة إلوإحدة   ( لال 

لوصفي للبياانت وإليت تشمل إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية مجليع حماور إدلرإسة وقد مت الاعامتد عىل نتاجئ إلتحليل إال حصايئ إ

 وإلفقرإت إملكونة للك حمور، وقد مت مرإعاة أأن يتدرج مقياس ليكرت إملس تخدم يف إدلرإسة كام ييل:

 (.0(، موإفق متامًا )2(، غري موإفق )3(، متوسط )4(، موإفق )8موإفق متامًا )

لهيا إدلرإسة سيمت إلتعامل معها عىل إلنحو إلآ:ي: )وإعامت مفا فوق: مرتفع(،  - 3.60دًإ عىل ما تقدم فا ن قمي إملتوسطات إحلسابية إليت توصلت إ 

 مفا دون: منخفض(. - 0.33: متوسط(، )0.33-2.66)
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 :عرض إلنتاجئ

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن الختيار فامي ييل عرضًا لنتاجئ إدلرإسة من خالل إال جابة عن أأس ئةل وفرضيات إدلرإس ة، وإليت تفقر مدى إ 

 فعالية إلرقابة إدلإخلية عند تدقيق إلبياانت إملالية يف إلرشاكت إملسامهة إلعامة.

 وى قوي؟كيفية قيام جملس إال دإرة خصوصًا وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس ت إال جابة عن إلسؤإل إلأول:

جابة عن إلسؤإل إلأول مت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية للتعرف عىل إس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن كيفية ق  يام لال 

 ( يوحض ذكل.2جملس إال دإرة خصوصًا وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي، وإجلدول )

حلسابية والاحنرإفات إملعيارية الس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )تأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى إملتوسطات إ

 قوي( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 إلرمق
 (2إجلدول )

 إلفقرة

إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 تيبرت إل

ز إملس هتدفة معقوةل ووإقعية أأم أأهنا تشلك عئب وحتقق نتاجئ يكون إلأدإء وإحلوإف 3

 قصرية إلأجل فقط.
 0 مرتفع 1.08 4.80

تدخل إلأخالق تدخل من مضن إملعطيات إملس تخدمة يف تقيمي أأدإء إلأفرإد  8

 وإلأقسام.
 2 مرتفع 1.06 3.05

 3 مرتفع 1.60 3.03 من إلوإحض أأن أأية تقارير مالية مزورة سوف يمت كشفها ولن هتمل. 4

 4 مرتفع 1.03 3.52 تفاعل إال دإرة مناسب عند سامع أأخبار سيئة من إملساعدين وأأقسام إلعمل إلأخرى. 6

آلية ملعاجلة إملشالك إلأخالقية إلطارئة. 0  8 مرتفع 1.03 3.60 توجد أ

 6 مرتفع 1.06 3.60 تكون أأخطار إلعمل معروفة ويمت مناقش هتا مع جملس إال دإرة. 5

د قوإنني مكتوبة لترصفات إملوظفني ومت تعزيزها ابلتدريب وإالتصاالت إلنازةل توج 2

 وإلنرشإت إدلورية من قبل إملوظفني إلأساس يني.
 0 مرتفع 1.00 3.61

يعترب أأعضاء جملس إال دإرة وإملدرإء إلتنفيذيني مثااًل يوميًا حيتذى به يف إلأخالق  0

 والاس تقامة.
 5 مرتفع 0.00 3.21

  مرتفع 1.02 3.00 إلعام إحلسايب إملتوسط 

 

 4.80قوي(، ترإوحت ما بني )( أأن إملتوسطات إحلسابية لهذإ إحملور )تأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى 2يتضح من إجلدول رمق )

جاميل )3.21و  ( عىل أأعىل متوسط حسايب 3رمق )( وهو من إملس توى إملرتفع، فقد حازت إلفقرة 3.00(، حيث حاز إحملور عىل متوسط حسايب إ 

( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل )يكون إلأدإء وإحلوإفز إملس هتدفة معقوةل 1.08(، وابحنرإف معياري )4.80حيث بلغ )

عىل متوسط حسايب بلغ ( وإليت حازت 8ووإقعية أأم أأهنا تشلك عئب وحتقق نتاجئ قصرية إلأجل فقط(. ويف إملرتبة إلثانية جاءت إلفقرة رمق )

 (، وإليت نصت عىل )تدخل إلأخالق تدخل من مضن إملعطيات إملس تخدمة يف تقيمي أأدإء إلأفرإد وإلأقسام(.1.06( وابحنرإف معياري )3.05)

ملس توى ( ويه من إ0.00(، وإحنرإف معياري )3.21( يف إملرتبة إلأخرية حيث حازت عىل متوسط حسايب )0يف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

 إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل أأن )يعترب أأعضاء جملس إال دإرة وإملدرإء إلتنفيذيني مثااًل يوميًا حيتذى به يف إلأخالق والاس تقامة(.

تضمن  وهذإ يفقر أأن يقمي جملس إال دإرة خصوصًا وإال دإرة معومًا بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي يف إلرشكة بدرجة عالية وممتازة

 إلأخالق إجليدة وإمحليدة وإلترصفات إلالئقة دإخل إملؤسسة، وابلتايل ينعكس هذإ إلأمر عىل مسعة إملؤسسة.

 كيف تتعرف إملنشأأة إخلطر وتديره؟ إال جابة عن إلسؤإل إلثاين:

جابة عن إلسؤإل إلثاين مت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية للتعرف عىل إس تجا ابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن كيفية إلتعرف لال 

دإرته، وإجلدول )  ( يوحض ذكل.3من قبل إملنشأأة عىل إخلطر وإ 

دإرته( مرتبة ترتيبًا تنازليًا.. إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية  الس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )إخلطر وإ 
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 إلرمق
 (3إجلدول )

 إلفقرة

إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 إلرتتيب

أأن قرإرإت إال دإرة مت إختاذها بشلك تكون إلرقابة يف موقع يضمن  00

 حصيح.
 0 مرتفع 0.10 3.48

يمت إلتعرف عىل إملعلومات ذإت إلصةل وإليت يعمتد علهيا سوإء اكنت  0

يصالها ابلو  ىل إجلهات يف دإخلية أأو خارجية ومعاجلهتا وإ  قت إحملدد إ 

 إملوإقع ذإت إلصةل.

 2 مرتفع 1.02 3.42

يمت إلتعرف عىل إلأخطار ومن مث حتليلها وإختاذ إال جرإءإت إلالزمة  01

 علهيا ومن مث حتديدها.
 3 مرتفع 1.55 3.38

  مرتفع 1.06 3.40 إملتوسط إلعام إحلسايب 

دإرته(، ترإوحت ما بني )( أأن إملتوسطات إحلسابية ل 3يتضح من إجلدول رمق ) (، حيث حاز إحملور عىل 3.38و  3.48هذإ إحملور )إخلطر وإ 

(، 3.48( عىل أأعىل متوسط حسايب حيث بلغ )00( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث حازت إلفقرة رمق )3.40متوسط حسايب إ جاميل )

كون إلرقابة يف موقع يضمن أأن قرإرإت إال دإرة مت إختاذها بشلك ( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل )ت0.10وابحنرإف معياري )

 حصيح(.

وإليت نصت  وهو من إملس توى إملرتفع، (،1.55( وإحنرإف معياري )3.38( حيث حازت عىل متوسط حسايب )01ويف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

 (.علهيا ومن مث حتديدهايمت إلتعرف عىل إلأخطار ومن مث حتليلها وإختاذ إال جرإءإت إلالزمة عىل )

 بشلك ممتاز. وهذإ يفقر أأن إملنشأأة تتعرف عىل إلأخطار بشلك جيد وتديرها وجتد لها إحللول

 كيف تقمي إملنشأأة نظاهما إلرقايب لتتأأكد من أأنه فعال؟ إال جابة عن إلسؤإل إلثالث:

جابة عن إلسؤإل إلثالث مت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملع  يارية للتعرف عىل إس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن كيفية تقيمي لال 

 ( يوحض ذكل.4إملنشأأة لنظاهما إلرقايب ولتتأأكد أأنه فعال، وإجلدول )

 إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية الس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )إلنظام إلرقايب( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..

 إلرمق
 (4إجلدول )

 إلفقرة

إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 إلرتتيب

إلأشخاص إذلين يقومون ابلتقيمي دلهيم خربإت مناس بة أأو مسؤولني  06

 ممتكنني ابملعرفة وإلعالقات.
 0 مرتفع 1.61 4.15

 2 مرتفع 1.83 4.12 توجد معايري مس تخدمة يف تقيمي إلرقابة. 00

ىل إال دإرة إلعليا ويمت تصحيحها عىل يمت 05  إلتقرير عن عيوب إلرقابة إ 

 أأسس وقتية منتظمة.
 3 مرتفع 1.60 3.56

جرإءه وتوثيقه. 08  4 مرتفع 1.56 3.04 إلتقيمي إدلوري وإملنتظم لنظام إلرقابة تقوم إملنشأأة اب 

تقوم إال دإرة بتلكيف إملهام بشلك وإحض للتدريب وإملرإقبة للرقابة  04

 دلإخلية.إ
 8 مرتفع 1.03 3.85

ميارس إملدرإء إلتنفيذيني وإال دإرة معلهم إلرقايب أأم يقومون بتفويض  02

ىل إملوظفني إملاليني وإملدققني.  صالحياهتم إ 
 6 مرتفع 1.54 3.84

عنارص إلرقابة إليت يمت بناءها كنظام جديد مصمت بشلك متتابع  00

 ومنتظم.
 0 مرتفع 1.08 3.80

قيام إال دإرة بأأعاملها إلتشغيلية تقوم مبرإقبة أأدإءها إلرقايب  من خالل 03

 بشلك روتيين.
 5 مرتفع 1.08 3.44

  مرتفع 1.04 3.02 إملتوسط إلعام إحلسايب 
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 (، حيث حاز إحملور عىل3.44و  4.15( أأن إملتوسطات إحلسابية لهذإ إحملور )إلنظام إلرقايب(، ترإوحت ما بني )4يتضح من إجلدول رمق )

(، 4.15( عىل أأعىل متوسط حسايب حيث بلغ )06( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث حازت إلفقرة رمق )3.02متوسط حسايب إ جاميل )

( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل )إلأشخاص إذلين يقومون ابلتقيمي دلهيم خربإت مناس بة أأو 1.61وابحنرإف معياري )

( وابحنرإف معياري 4.12( وإليت حازت عىل متوسط حسايب بلغ )00ويف إملرتبة إلثانية جاءت إلفقرة رمق ) وإلعالقات(. مسؤولني ممتكنني ابملعرفة

 (، وإليت نصت عىل )توجد معايري مس تخدمة يف تقيمي إلرقابة(.1.83)

(، وهو من إملس توى 1.08وإحنرإف معياري )( 3.44) بلغ حيث حازت عىل متوسط حسايبابملرتبة إلأخرية ( 03ويف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

 (.من خالل قيام إال دإرة بأأعاملها إلتشغيلية تقوم مبرإقبة أأدإءها إلرقايب بشلك روتيينعىل )إلفقرة نصت  أأيضًا حيث إملرتفع

 لنظاهما إلرقايب اكن فعاالً وتس تخدم إملعايري إجليدة يف تقيمي إلرقابة. إملنشأأةتقيمي وهذإ يفقر أأن 

 ة عن إلسؤإل إلرإبع:إال جاب

ذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة فعاةل؟  كيف حتدد أأو تقرر فامي إ 

جابة عن إلسؤإل إلرإبع مت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية للتعرف عىل إس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة حول كيفية أأن  لال 

ذإ اكنت جلنة  ( يوحض ذكل.8إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة فعاةل، وإجلدول ) حتدد أأو تقرر فامي إ 

دإرة( مرتبة إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية الس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )فعالية جلنة إلرقابة إملنبثقة عن جملس إال  

 ترتيبًا تنازليًا..

 إلرمق
 (8إجلدول )

 إلفقرة

إملتوسط 

 يبإحلسا

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 إلرتتيب

 0 مرتفع 1.00 3.04 قام جملس إال دإرة مؤخرًإ مبرإجعة كفاءة إللوإحئ إملكتوبة للجان إلتدقيق. 21

 2 مرتفع 0.01 3.15 أأعضاء جلنة إلتدقيق مس تقلني عن إال دإرة. 20

ربإت إلرقابة أأعضاء جلنة إلتدقيق ميتلكون قدرإت مناس بة متزج بني خ 22

 إملالية وإخلربإت إلتشغيلية.
 3 مرتفع 0.15 3.12

ن جلنة إلتدقيق قادرة عىل فهم ومرإقبة بنية رقابة إملنشأأة ابتساعها. 23  4 مرتفع 0.00 2.55 إ 

توجد عالقة قوية وذإت معىن بني جلنة تدقيق جملس إال دإرة  26

إملدققني وإلأطرإف إلأخرى مثل إملدققني إخلارجيني إملس تقلني و 

إدلإخليني وإملدير إملايل وإملدرإء إلتنفيذيني للوحدإت إلتشغيلية 

 إلأخرى.

 8 مرتفع 1.52 2.50

تقوم جلنة إلتدقيق ابال رشإف عىل إملالمئة، إملصدإقية، وإلأمور ذإت  24

وإملستمثرين وإلأطرإف وتقريرها جمللس إال دإرة إلصةل ماليًا وتشغيليًا 

  إلأخرى إخلارجية.

 6 متوسط 0.00 2.42

تقوم جلنة إلتدقيق ابلتأأكد من وجود إملعايري إلأخالقية وإلتأأكد من  28

 مدى الالزتإم هبا.
 0 متوسط 0.01 2.42

  مرتفع 0.18 2.53 إملتوسط إلعام إحلسايب 

 

(، 2.42و  3.04ال دإرة(، ترإوحت ما بني )( أأن إملتوسطات إحلسابية لهذإ إحملور )فعالية جلنة إلرقابة إملنبثقة عن جملس إ8يتضح من إجلدول رمق )

( عىل أأعىل متوسط حسايب حيث 21( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث حازت إلفقرة رمق )2.53حيث حاز إحملور عىل متوسط حسايب إ جاميل )

رًإ مبرإجعة كفاءة إللوإحئ قام جملس إال دإرة مؤخ( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل )1.00(، وابحنرإف معياري )3.04بلغ )

(، 0.01( وابحنرإف معياري )3.15( وإليت حازت عىل متوسط حسايب بلغ )20(. ويف إملرتبة إلثانية جاءت إلفقرة رمق )إملكتوبة للجان إلتدقيق

 (.أأعضاء جلنة إلتدقيق مس تقلني عن إال دإرةوإليت نصت عىل )

نصت عىل (، وإليت 0.01( وإحنرإف معياري )2.42ة حيث حازت عىل متوسط حسايب بلغ )( ابملرتبة إلأخري 28ويف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

فعالية جلنة إملرإقبة إملنبثقة عن جملس أأن بوهذإ يفقر  (.تقوم جلنة إلتدقيق ابلتأأكد من وجود إملعايري إلأخالقية وإلتأأكد من مدى الالزتإم هبا)

 إال دإرة ذإت أأدإء جيد وفعال.
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 كيف تعرف أأن وظيفة إلتدقيق إدلإخيل فعاةل؟ ل إخلامس:إال جابة عن إلسؤإ

جابة عن إلسؤإل   إلتعرفمت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية للتعرف عىل إس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة حول  إخلامسلال 

 ( يوحض ذكل.6، وإجلدول )عن كيفية أأن وظيفة إلتدقيق إدلإخيل فعاةل

 ( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..فعالية وظيفة إلتدقيق إدلإخيلبية والاحنرإفات إملعيارية الس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )إملتوسطات إحلسا

 إلرمق

 (6إجلدول )

 

 إلفقرة

إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 إلرتتيب

ىل إلأشخاص ة وتو تقارير إلتدقيق إملوإضيع إلصحيح ىتغط 30 زع إ 

عدإدها ابلوقت إملناسب.  إملعنيني ويمت إ 
 0 مرتفع 1.08 4.40

 2 مرتفع 1.04 4.30 ميتكل عنارص مدرإء إلتدقيق خربإت مناس بة. 32

تمت مرإجعة إلأهدإف إملكتوبة ملسؤوليات إلتدقيق إدلإخيل من قبل  25

 جلنة إلتدقيق هبدف إكتشاف كفائهتا.
 3 مرتفع 1.00 3.56

تكل إلتدقيق إدلإخيل خطوط إتصال مفتوحة ودخول خاص إ ىل مي  31

ىل جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة.  جيع إملوظفني ابال ضافة إ 
 4 مرتفع 1.00 3.05

إلعالقة بني إلتدقيق إدلإخيل وإملدرإء إلتنفيذيني دإخل إملنشأأة مناس بة  20

 ومتالمئة.
 8 مرتفع 1.00 3.60

إخيل د م إال دإرة إلعليا وجلنة إلتدقيق وجملس ياليق إلتدقيق إدل 20

 إال دإرة.
 6 مرتفع 1.05 3.48

  مرتفع 1.54 3.03 إملتوسط إلعام إحلسايب 

(، حيث حاز 3.48و  4.04(، ترإوحت ما بني )فعالية وظيفة إلتدقيق إدلإخيل( أأن إملتوسطات إحلسابية لهذإ إحملور )6يتضح من إجلدول رمق )

جاميل ) إحملور عىل متوسط ( عىل أأعىل متوسط حسايب حيث بلغ 30( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث حازت إلفقرة رمق )3.03حسايب إ 

تغطى تقارير إلتدقيق إملوإضيع إلصحيحة وتوزع إ ىل ( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث نصت إلفقرة عىل )1.08(، وابحنرإف معياري )4.04)

عدإدها ابلوق ( 4.30( وإليت حازت عىل متوسط حسايب بلغ )32(. ويف إملرتبة إلثانية جاءت إلفقرة رمق )ت إملناسبإلأشخاص إملعنيني ويمت إ 

 (.ميتكل عنارص مدرإء إلتدقيق خربإت مناس بة(، وإليت نصت عىل )1.04وابحنرإف معياري )

إلفقرة نصت  حيث(، 1.05وإحنرإف معياري ) ،(3.48( ابملرتبة إلأخرية حيث حازت عىل متوسط حسايب بلغ )20ويف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

 ممتازة. فعاليةيفة إلتدقيق ذإت ظ و  وهذإ يفقر بأأن (.ياليق إلتدقيق إدلإخيل د م إال دإرة إلعليا وجلنة إلتدقيق وجملس إال دإرةعىل )

 ؟كيف تتأأكد أأن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم فعاًل بوظيفهتا إال جابة عن إلسؤإل إلسادس:

جا س مت إس تخرإج إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية للتعرف عىل إس تجاابت أأفرإد عينة إدلرإسة حول كيفية داسبة عن إلسؤإل إل لال 

 .( يوحض ذكل0وإجلدول )، إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم فعاًل بوظيفهتاأأن إلتأأكد ب

 ( مرتبة ترتيبًا تنازليًا..إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأةرإد عينة إدلرإسة عن فقرإت حمور )إملتوسطات إحلسابية والاحنرإفات إملعيارية الس تجاابت أأف

 إلرمق

 (0إجلدول )

 

 إلفقرة

إملتوسط 

 إحلسايب

الاحنرإف 

 إملعياري

إملس توى 

حسب 

 إملتوسط

 إلرتتيب

تساعد إلرقابة إجليدة إملنشأأة للوصول إ ىل ما تريد من خالل تقليل  34

 وقع.إلأخطاء وإلغري مت
 0 مرتفع 0.04 4.22

ميكن أأن حتقق إلرقابة إدلإخلية إلنجاح بوجود إال دإرة إلضعيفة وإختاذ  33

 إلقرإرإت إلسيئة أأو ابلترصفات إلالأأخالقية أأو إلتحايل عىل إلرقابة.
 2 مرتفع 0.20 3.00

  مرتفع 0.00 3.00 إملتوسط إلعام إحلسايب 

 

(، حيث حاز إحملور 3.00و  4.22(، ترإوحت ما بني )إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأةحلسابية لهذإ إحملور )( أأن إملتوسطات إ0يتضح من إجلدول رمق )

جاميل ) (، 4.22( عىل أأعىل متوسط حسايب حيث بلغ )34( وهو من إملس توى إملرتفع، حيث حازت إلفقرة رمق )3.00عىل متوسط حسايب إ 



12 

 

ىل ما تريد من خالل تقليل ، حيث نصت إلفقرة عىل )( وهو من إملس توى إملرتفع0.04وابحنرإف معياري ) تساعد إلرقابة إجليدة إملنشأأة للوصول إ 

 (. إلأخطاء وإلغري متوقع

وهو من (، 0.20إحنرإف معياري )(، و 3.00حازت عىل متوسط حسايب بلغ )حيث ( 33ة رمق )إلفقر  يف إملرتبة إلثانية إملقابل جاءت ويف

 عىل )ميتكل عنارص مدرإء إلتدقيق خربإت مناس بة(.إلفقرة ت نص إملس توى إملرتفع أأيضًا، حيث

(، حيث نصت إلفقرة 1.05(، وإحنرإف معياري )3.48( ابملرتبة إلأخرية حيث حازت عىل متوسط حسايب بلغ )20ويف إملقابل جاءت إلفقرة رمق )

 (.رإت إلسيئة أأو ابلترصفات إلالأأخالقية أأو إلتحايل عىل إلرقابةميكن أأن حتقق إلرقابة إدلإخلية إلنجاح بوجود إال دإرة إلضعيفة وإختاذ إلقرإعىل )

 .إلرقابة إدلإخلية تقوم بدورها ومعلها بشلك ممتاز دإخل إملنشأأة أأن وهذإ يفقر

 

 :فرضيات إدلرإسةإختبار 

جابة عن فرضيات إدلرإسة إس تخدم إلباحث إختبار )ت( للعينة إلوإحدة )  عرضًا الختبار إلفرضيات:(، وفامي ييل One Sample T-testلال 

: ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية قيام جملس إال دإرة خصوصًا وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية Ho1 :إلفرضية إلأوىل

 والاحتفاظ مبس توى قوي.

در One Sample T-test)الختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار  إك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية قيام جملس ( للتعرف عىل إ 

 ( يوحض ذكل:5إال دإرة خصوصًا وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي، وإجلدول )

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية قيام جملس ( One Sample T-testإختبار ): (5إجلدول ) إال دإرة خصوصًا وإملدرإء للتعرف عىل إ 

 معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي

 إدلالةل إال حصائية درجات إحلرية قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

3.00 1.812 04.834 0.06 54 1.111 

جيابية بني إلتعرف عىل إ درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن  ( للعينة إلوإحدة5ول )نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلد وجود عالقة إ 

رإت كيفية قيام جملس إال دإرة خصوصأأ وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي، حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فق

 (.3قياس الافرتإيض )( وهو أأعىل من متوسط إمل 3.00مقياس )

حصائية عند مس توى دالةل )وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة  ( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وجود فروق ذإت دالةل إ 

فض إلفرضية ( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية إدلرإسة وتر 08.834الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 إلصفرية.

 : ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تتعرف إملنشأأة عىل إخلطر وتديره.Ho2: إلفرضية إلثانية

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية إلتعرف من قبل One Sample T-testالختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار ) ( للتعرف عىل إ 

دإرته، وإجلدول )إملنشأأة عىل  ( يوحض ذكل:0 إخلطر وإ 

دإرته( One Sample T-testإختبار ): (0إجلدول )  للتعرف من قبل إملنشأأة عىل إخلطر وإ 

 إدلالةل إال حصائية درجات إحلرية قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

3.40 1.603 8.854 0.06 54 1.111 

حصائيًا عند مس توى إدلالةل )* دإ جيابية بني 0نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلدول ). (1.18ةل إ  ( للعينة إلوإحدة وجود عالقة إ 

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية  دإرته، إلتعرف عىل إ  حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فقرإت إلتعرف من قبل إملنشأأة عىل إخلطر وإ 

 (.3( وهو أأعىل من متوسط إملقياس الافرتإيض )3.41س )مقيا

( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة وجود فروق ذإت دالةل إ حصائية عند مس توى دالةل )

 عليه تقبل فرضية إدلرإسة وترفض إلفرضية إلصفرية. ( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناءً 8.584الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 : ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تقمي إملنشأأة نظاهما إلرقايب لتتأأكد أأنه فعال.Ho2: إلفرضية إلثالثة

لرقايب لتتأأكد أأنه فعال، وإجلدول ( للتعرف عىل كيف تقمي إملنشأأة نظاهما إOne Sample T-testالختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار )

 ( يوحض ذكل:01)

 ( للتعرف عىل تقيمي إملنشأأة لنظاهما إلرقايب لتتأأكد أأنه فعالOne Sample T-testإختبار ): (01إجلدول )

 إدلالةل إال حصائية درجات إحلرية قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

3.02 1.384 05.510 0.06 54 1.111 



13 

 

حصائيًا عند مس توى إدلالةل ) جيابية بني 01نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلدول ). (1.18* دإةل إ  ( للعينة إلوإحدة وجود عالقة إ 

من متوسط إملقياس  ( وهو أأعىل3.02إلتعرف عىل تقيمي إملنشأأة نظاهما إلرقايب وفعاليته، حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فقرإت مقياس )

 (.3الافرتإيض )

حصائية عند مس توى دالةل ) ( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة وجود فروق ذإت دالةل إ 

ة إدلرإسة وترفض إلفرضية ( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناًء عليه تقبل فرضي05.510الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 إلصفرية.

ذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة فعاةل.Ho2: إلفرضية إلرإبعة  : ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف حتدد أأو تقرر فامي إ 

ذإ اكنت جلنة ( للتعرف عىل One Sample T-testالختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار ) ، إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة فعاةلإ 

 ( يوحض ذكل:00وإجلدول )

ذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة فعاةل إملنشأأة من قبل( للتعرف One Sample T-testإختبار ): (00إجلدول )  عىل إ 

 إدلالةل إال حصائية ت إحلريةدرجا قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

2.53 1.600 2.305 0.06 54 1.121 

حصائيًا عند مس توى إدلالةل ) جيابية بني 00نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلدول ). (1.18* دإةل إ  ( للعينة إلوإحدة وجود عالقة إ 

ذإ اكنت جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن جملس إال دإرة وفعاليهتاإلتعرف عىل  ( وهو أأعىل من 2.52، حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فقرإت مقياس )إ 

 (.3متوسط إملقياس الافرتإيض )

حصائية عند مس توى دالةل ) ( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة وجود فروق ذإت دالةل إ 

( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية إدلرإسة وترفض إلفرضية 2.305الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 إلصفرية.

 : ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تعرف أأن وظيفة إلتدقيق إدلإخيل فعاةل.Ho2: إلفرضية إخلامسة

 ( يوحض ذكل:02ف عىل أأن وظيفة إلتدقيق فعاةل ، وإجلدول )( للتعر One Sample T-testالختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار )

 عىل أأن وظيفة إلتدقيق فعاةل( للتعرف One Sample T-testإختبار ): (02إجلدول )

 إدلالةل إال حصائية درجات إحلرية قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

3.03 1.433 00.601 0.06 54 1.111 

حصائيًا عند مس توى إدلالةل ) جيابية بني 02نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلدول ). (1.18* دإةل إ  ( للعينة إلوإحدة وجود عالقة إ 

 (.3( وهو أأعىل من متوسط إملقياس الافرتإيض )3.02إلتدقيق وفعاليهتا، حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فقرإت مقياس ) وظيفةإلتعرف عىل 

حصائية عند مس توى دالةل ) ( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة وجود فروق ذإت دالةل إ 

( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية إدلرإسة وترفض إلفرضية 00.601الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 ة.إلصفري

 : ال يدرك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيف تتأأكد أأن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم فعاًل بوظيفهتا.Ho2: إلفرضية إخلامسة

ل ( للتعرف عىل أأن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم فعاًل بوظيفهتا، وإجلدو One Sample T-testالختبار إلفرضية إلأوىل مت إس تخدإم إختبار )

 ( يوحض ذكل:03)

 ( للتعرف عىل أأن إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة تقوم فعاًل بوظيفهتاOne Sample T-testإختبار ): (03إجلدول )

 إدلالةل إال حصائية درجات إحلرية قمية )ت( إجلدولية قمية )ت( إحملسوبة الاحنرإف إملعياري إملتوسط إحلسايب

3.00 1.625 01.361 0.06 54 1.111 

حصائيًا عند مس توى إدلالةل )*  جيابية بني 03نالحظ من نتاجئ إختبار )ت( إملبينة يف إجلدول ). (1.18دإةل إ  ( للعينة إلوإحدة وجود عالقة إ 

( وهو أأعىل من متوسط إملقياس 3.01إلتعرف عىل إلرقابة إدلإخلية يف إملنشأأة وقياهما بوظيفهتا، حيث بلغ متوسط إال جاابت عىل فقرإت مقياس )

 (.3الافرتإيض )

حصائية عند مس توى دالةل ) ( بني متوسط إال جاابت ومتوسط إملقياس 1.18وأأثبتت نتاجئ إختبار )ت( للعينة إلوإحدة وجود فروق ذإت دالةل إ 

فرضية ( ويه أأعىل من قمية )ت( إجلدولية، وبناًء عليه تقبل فرضية إدلرإسة وترفض إل01.361الافرتإيض، حيث بلغت قمية )ت( إحملسوبة )

 إلصفرية.
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 إلنتاجئ وإلتوصيات:

 إلنتاجئ:

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية قيام جملس إال دإرة  -0 جيابية بني إلتعرف عىل إ  لوحظ إن نتاجئ إلفرضيات إثبتت وجود عالقة إ 

درإك  وكذكل وجود عالقة ،وإملدرإء معومًا بتأأسيس بيئة أأخالقية وثقافية والاحتفاظ مبس توى قوي خصوصا جيابية بني إلتعرف عىل إ  إ 

دإرته مي نظاهما إلرقايب وإيضا عىل إن إملنشأأة قادرة عىل تقي ،إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن كيفية إلتعرف من قبل إملنشأأة عىل إخلطر وإ 

ة إو دإخلية )منبثقة عن جملس ا  سوإء اكنت جلنة إلتدقيق خارجيى فاعليهتوإلتعرف فامي إذإ اكنت جلان إلرقابة تقوم بوإجهبا و عىل مد

 الادإرة(.

 إملساعدة يف حتقيق تكل الاهدإف. إرتبط مفهوم إلرقابة إدلإخلية ابلأهدإف إملرغوب حتقيقها وابلوسائل -2

ةل تكون فبدون بيئة إلرقابة إدلإخلية إلفعا ، عنارص إلرقابة إدلإخلية ويه مبثابة إحملطة لبايق إلعنارص الاخرىإمه من  تعترب بيئة إلرقابة -3

وتضم بيئة إلرقبة مجموعة الاجرإءإت إليت تتعلق بفلسفة الادإرة وهيلكها إلتنظميي وس ياسات  .ابيق إلعنارص غري مؤثرة وعدمية إلفائدة

ابلأمانة وإلقمي إرتباطه دإخل إلوحدة الاقتصادية يفية خيل وك وإجرإءإت إدإرة الافرإد وطرق رقابة الادإرة وجبهاز إلتدقيق إدلإ

 .هبا إلعاملنيمتتع إليت ي قية الاخال

 ني حتقيق إهدإف إلتقارير إملالية.هيلك إلرقابة إدلإخلية وبعالقة بني فهم وإدرإك إلهدف من وجود  -4

 

 إلتوصيات:

 بناء عىل إلنتاجئ إليت مت ذكرها تويص إدلرإسة مبا ييل :

  إملبارشة يف حتقيق إهدإف إلرشكة. رضورة فهم وإدرإك الادإرة للهدف من هيلك إلرقابة إدلإخلية وذكل لعالقته -0

والالزتإم ابلقوإنني وإللوإحئ وإلتعلاميت  إلرتكزي عىل رضورة إن يتوإفر يف موظفي إلرقابة إدلإخلية عنرص الاس تقامة وإلقمي الاخالقية -2

 إلسارية يف إلرشكة.

 .طلبات إلتدقيق إدلإخيلرضورة موإكبة إلرقابة إدلإخلية ملس تجدإت معلية إلتدقيق مع الاخذ بعني الاعتبار مت  -3

قا ملزإاي هذه إلنظم يف إجرإءإت يف جمال إلعمل للرقابة إدلإخلية حتقيلنظم إلتكنولوجيا إحلديثة رضورة الاس تفادة من الاماكنيات إلهائةل  -4

 .تطوير إلعمل دلهيا

املني يف هذه إلوحدإت حتقيقا إلوحدإت وإلعمل عىل فصل إلوإجبات بني إلع ام مس تقةل يف إلهيلك إلتنظميي للكجيب ختصيص إقس -8

 .لأهدإف إلرقابة إدلإخلية

 ر إلعمل إلرقايب يف هذإ إجملال.يمن إجل تطو سبية بشلك عام وإلرقابية بشلك خاص إحملا إس مترإرية إلبحوث -6

 

 إملرإجع:

رية الاردنية" رساةل بين خادل، طارق "مدى توفري إساليب إلرقابة إدلإخلية لضامن إمن إملعلومات إحملاسبية يف إملصارف إلتجا -

آل إلبيت، الاردن س نة   .2110ماجس تري، جامعة أ

غزة.  -اثمر عوض "إلعالقة بني عنارص إلرقابة إدلإخلية يف إلبنوك وجودة إخلدمات إملرصفية" رساةل ماجس تري، إجلامعة الاسالمية -

 .2102س نة 

 (2101وإخلاص, مكتبة إجملمتع إلعريب للنرش وإلتوزيع )خادل إخلطيب, إملفاهمي إحلديثة يف إلرقابة إدلإخلية يف إلقطاع إلعام  -

 (2113رإئد عبدربه, إملرإجعة إدلإخلية, إجلنادرية  للنرش وإلتوزيع,) -

 (.2110إلصحن, عبدإلفتاح, ورسإاي, محمد, نرص, عبد إلوهاب, وحشاته إلس يد, إملرإجعة إلتشغيلية وإلرقابة إدلإخلية, إدلإر إجلامعية, ) -

صطفى، "دور إلتدقيق إدلإخيل يف تقيمي فعالية إلرقابة إدلإخلية يف إلرشاكت إملالية إلعامة الاردنية" رساةل ماجس تري، إلصامدي، محمد م -

 .2101جامعة جدإرإ، الاردن، س نة 

 (2101عبد إلرزإق محمد عامثن , إصول إلتدقيق وإلرقابة إدلإخلية ,) -

 (2116ريي, إلرقابة وإملرإجعة إدلإخلية, إملكتب إجلامعي إحلديث, )عبدإلفتاح محمد إلصحن, محمد إلقرإاي, فتحي رزق إلسوإف -

 (2110عبدإلفتاح, محمد إلصحن, مسري اكمل, إلرقابة وإملرإجعة إدلإخلية, دإر إجلامعية إجلديد للنرش ) -
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خلية" جمةل إدلرإسات للعلوم عىل عبدهللا ذنيبات ونوإل إلكفوس "مدى إلزتإم إلرشاكت إملسامهة إلعامة الاردنية مبتطلبات إلرقابة إدلإ -

 .2102، س نة 0، إلعدد 30الادإرية، إجملدل رمق 

ة إلعزني، سامية محمد وليد " مدى إلزتإم إملصارف إلتجارية الاردنية مبتطلبات إلرقابة إدلإخلية عىل إنشطة إلتجارة الالكرتونية من وهج -

 .2101نظر إملقق إخلاريج"، رساةل ماجس تري، إجلامعة الاردنية، س نة 

 (2110فتحي رزق إلسوإفريي وإمحد عبدإملكل , إلرقابة إدلإخلية , إدلإر إجلامعية,) -

 (2113إلقباين, ثناء, إلرقابة إحملاسبية إدلإخلية يف إلنظامني إليدوي والالكرتوين, إدلإر إجلامعية, ) -

 2110( إصدإرإت س نة Treadway Commissionجلنة رعاية إلتنظاميت الادإرية ) -
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 الاستبانة

درإك إحملاس بني إلقانونيني يف إلأردن لقياس  إس تطالعيةدرإسة  فعالية إلرقابة إدلإخلية عند تدقيق إلبياانت إملالية  الختبارمدى إ 

 يف إلرشاكت إملسامهة إلعامة
 إحملاس بني إلقانونيني إلأردنيني إحملرتمني/ لسادة إ

 إلقسم إلأول: معلومات عامة

  أأوال: إلعمل إحلايل

 مدقق -د رئيس -ج مدير -ب رشيك -أأ 

 إملؤهل إلعلمي :اثنيا

 دكتورإه -د ج. ماجس تري باكلوريوس -ب أأ . لكية جممتع

 إلتخصص إلعلمي :اثلثاً 

   ب. غري ذكل أأ. إحملاس بة

 رإبعا: إخلربة إلعملية )ابلس نوإت(:

يل  8ب. من  8أأ. أأقل من   08د. أأكرث من  08إ يل  01ج. من  01إ 

 إلثاين: إلعبارإت إخلاصة ابدلرإسة* إلقسم

 …يرىج إلتكرم بعد قرإءة إلعبارإت إلتالية، إختيار إال جاابت إملناس بة إملقابةل لها

 غري موإفق متوسط موإفق موإفق متاماً  إلعبارة
غري موإفق 

 متاماً 

يعترب إعضاء جملس الادإرة وإملدرإء إلتنفيذيني مثاال يوميا  -0

 الاس تقامة؟.حيتذى به يف الاخالق و

     

توجد قوإنني مكتوبة لترصفات إملوظفني ومت تعزيزها ابلتدريب  -2

وإالتصاالت إلنازةل وإلنرشإت إدلورية من قبل إملوظفني 

 الاساس يني

     

يكون الادإء وإحلوإفز إملس هتدفة معقوةل ووإقعية إم إهنا  -3

 تشلك عئب وحتقق نتاجئ قصرية الاجل فقط

     

حض إن إية تقارير مالية مزورة سوف يمت كشفها ولن من إلوإ -4

 هتمل

     

تدخل الاخالق تدخل من مضن إملعطيات إملس تخدمة يف  -8

 تقيمي أأدإء الافرإد والاقسام

     

تفاعل الادإرة مناسب عند سامع إخبار سيئة من إملساعدين  -6

 وإقسام إلعمل الاخرى

     

آلية ملعاجلة إملشالك الا -0       خالقية إلطارئةتوجد أ

      تكون إخطار إلعمل معروفة ويمت مناقش هتا مع جملس الادإرة -5

يمت إلتعرف عىل إملعلومات ذإت إلصةل وإليت يعمتد علهيا سوإء  -0

اكنت دإخلية أأو خارجية ومعاجلهتا وإيصالها ابلوقت إحملدد إىل 

 إجلهات يف إملوإقع ذإت إلقرإر

     

                                                 

-12العبيارات مين  - -تقييس الفرضيية الناةيية 11-9العبارات من  --تقيس الفرضية األولى 8-1العبارات من    *
تقيييس  27-72العبييارات ميين  - -لرابعيية–تقيييس الفرضييية  26-20العبييارات ميين  --تقيييس الفرضييية النالنيية 19

 تقيس الفرضية السادسة. 23-22العبارات من  - -الفرضية الخامسة 
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 الاخطار ومن مث حتليلها وإختاذ الاجرإءإت يمت إلتعرف عىل -01

 إلالزمة علهيا ومن مث حتيدها

     

تكون إلرقابة يف موقع يضمن إن قرإرإت الادإرة مت إختاذها  -00

 بشلك حصيح

     

ميارس إملدرإء إلتنفيذين والادإرة معلهم إلرقايب إم يقومون  -02

 ققني ىل إملوظفني إملاليني وإملدبتفويض صالحياهتم إ

     

من خالل قيام الادإرة ابعاملها إلتشغيلية تقوم مبرإقبة إدإءها  -03

 إلرقايب بشلك روتيين .

     

تقوم الادإرة بتلكيف إملهام بشلك وإحض للتدريب وإملرإقبة  -04

 للرقابة إدلإخلية.

     

إلتقيمي إدلوري وإملنتظم لنظام إلرقابة تقوم إملنشأأة بأأجرإءة  -08

 ه.وتوثيق

     

الاشخاص إذلين يقومون ابلتقيمي دلهيم خربإت مناس بة أأو  -06

 مسؤولني ممتكنني ابملعرفة وإلعالقات.

     

      توجد معايري مس تخدمة يف تقيمي إلرقابة. -00

يمت إلتقرير عن عيوب إلرقابة إىل الادإرة إلعليا ويمت  -05

 تصحيحها عىل إسس وقتية منتظمه.

     

إلرقابة إليت يمت بناءها كنظام جديد مصمت بشلك  عنارص -00

 متتابع ومنتظم .

     

قام جملس الادإرة مؤخرإ مبرإجعة كفاءة إللوإحئ إملكتوبة  -21

 للجان إلتدقيق .

     

      إعضاء جلنة إلتدقيق مس تقلني عن الادإرة. -20

إعضاء جلنة إلتدقيق ميتلكون قدرإت مناس به متزج بني  -22

 إلرقابة إملالية وإخلربإت إلتشغيلية.خربإت 

     

إن جلنة إلتدقيق قادرة عىل فهم ومرإقبة بنية رقابة إملنشأأة  -23

 بأأتساعها.

     

تقوم جلنة إلتدقيق ابالرشإف عىل إملالمئة , إملصدإقبة,  -24

آ و تقريرها جمللس الادإرة  آ وتشغيليأ والامور ذإت إلصةل ماليأ

 خرى إخلارجية.وإملستمثرين والاطرإف الا

     

تقوم جلنة إلتدقيق ابلتاكد من وجود إملعايري الاخالقية  -28

 وإلتاكد من مدى الالزتإم هبا.

     

توجد عالقه قوية وذإت معىن بني جلنة تدقيق جملس  -26

الادإرة والاطرإف الاخرى مثل إملدققني إخلارجيني إملس تقلني 

إملدرإء إلتنفيذيني للوحدإت وإملدققني إدلإخليني وإملدير إملايل و 

 إلتشغيلية الاخرى.

     

ياليق إلتدقيق إدلإخيل د م الادإرة إلعليا وجلنة إلتدقيق  -20

 وجملس الادإرة .

     

تمت مرإجعة الاهدإف إملكتوبة ملسؤوليات إلتدقيق إدلإخيل  -25

 من قبل جلنة إلتدقيق هبدف إكتشاف كفائهتا .

     

تدقيق إدلإخيل وإملدرإء إلتنفيذيني دإخل إلعالقة بني إل  -20

 إملنشأأة مناس بة  ومتالمئة.
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ميتكل إلتدقيق إدلإخيل خطوط إتصال مفتوحة ودخول  -31

خاص إىل جيع إملوظفني ابالضافة إىل جلنة إلتدقيق إملنبثقة عن 

 جملس الادإرة.

     

تغطي  تقارير إلتدقبق إملوإضيع إلصحيحة وتوزع إىل -30

 خاص إملعنيني ويمت إعدإدها ابلوقت إملناسب.الاش

     

      ميتكل عنارص مدرإء إلتدقيق خربإت مناس بة.  -32

ميكن إن حتقق إلرقابة إدلإخلية إلنجاح بوجود الادإرة   -33

إلضعيفة وإختاذ إلقرإرإت إلسيئة إو ابلترصفات إلالإخالقية إو 

 إلتحايل عىل إلرقابة.

     

بة إجليدة إملنشأأة للوصول إىل ما تريد من خالل تساعد إلرقا -34

 تقليل الاخطاء وإلغري متوقع.

     

  

 

 ونشكر لس يادتمك تعاونمك معنا

 إلباحث


