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 شكر وعرفان
الحمد هلل رب العاملين والشكر هلل العظيم سبحانه وتعالي أحمده حمداً كثيراً كما ينبغي لجالل وجهه     

وعظيم سلطانة الذي وفقني إلنجاز هذه الدراسة، والصالة والسالم على أشرف الخلق محمد بن عبداهلل 
 الصادق األمين وعلى اله الطيبين الطاهرين. وبعد

، لدالفاضل/ رضوان على خا أن أتقدم بالشكر ووافر االمتنان إلى الدكتور يطيب لي في هذا المقام    
ي في جميع ل على تفضله باإلشراف على هذه الدراسة والذي دامت توجيهاته الدقيقة والموضوعية مشعالً 

 .مراحل إعداد الدراسة

ما قدموه لي تها األفاضل لكما أتقدم بالشكر إلى األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وأساتذ    
 من مساعدة ومساندة مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية.

 هالعملية لهذ ونها معي في الدراسةكما أتقدم بجزيل الشكر إلى العاملين في شركات التأمين اليمنية لتعا    
 .دراسةال

لعمل ا أو بعيد في إنجاح وتقديم هذاوأخيرًا ال يفوتني تقديم شكري إلى كل من ساعدني من قريب    
 المتواضع.
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 ي تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 ملخص الدراسة

تقييم دور املدقق الداخلي يف حتسني نظام الرقابة الداخلية لنظم املعلومات 
 دراسة ميدانية() اليمناحملاسبية يف شركات التأمني العاملة يف 

هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةر الم قق  ل دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت     
 ال عيار فم ال ي .الياعس  ر فم شركعت القأي   

 لري ل اسةةةةق عل  قل قخا  لع عام ع اعقيدت الدراسةةةةر عام اليللو الخاةةةةيم القاا ام ي  ظ   قاةةةةخ     
القأي   فم  عت، فم اإلدارات ال عير لايراكا الرئ سةةةةةة ر لشةةةةةةركاليدتق   الداظا   قيثات فم القم الدراسةةةةةةر 

 ( اسق عل .53عددهع) يد لر ال عء، خ اغ

خي   ر،الي  عر اليقخسطعت الاسع  ر خااللارافعت  أهيلعاألسعل ب اإلااعئ ر  عدد ي  خقل اسقظدال     
 لدخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةةة   لمعل ك  ر ظ   قاا   ال  علعت قخاةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةر الم خ خد قأث ر

 الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي  خذلك ي  ظ   اآلقم:

ا  ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام للع قأث ر هعل فم قاسةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت  -1
 الياعس  ر

ع ققعر ر دخر ر الم ي اس اإلدارة يقضةةةةةةةةةةيلر أخ   القاةةةةةةةةةةخر فم لمعل القاال اليدتح الداظام  رف -2
 ر.للمل الي اخيعت الياعس  لمعل الرتع ر الداظا ر الرتع ر الداظا ر ل  قأث ر هعل فم قاس   

عت قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخي هعل فم قيقع اليدتح  علا عد ر خاللااهر ل  دخرأ    -5
 الياعس  ر.

فم قاسةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر  القم قؤثر عام دخر اليدتح الداظام عدد ي  الاةةةةةةةةةةة خ عت أ  هلعك -4
قق  د اةةةةةةةة ا عت القدت ح خاليا  ي  ت   اإلدارة  أهيلع:الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةة  ر 

اإلليعل  علاخائح خاأللمير خضةةةةةةةة   تدرة اليدتح الداظام عام قق ع يسةةةةةةةةعرات  القلي ذ ر، ضةةةةةةةة  
 .خض   القأه   خا خ ر القخاا  يع ي اس اإلدارة اإللكقرخل رفم اللمل  ال يا ر الياعس  ر

لا ا عت ا اليدتق   الداظا    ف لع يلحسةع قر قخام الدراسر شركعت القأي   لقعئو الالخ لعًء عام      
 قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر. فم لل  اليلخطرالكعيار القم قسععدهل عام الق عل  عليلعل 
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 1- المقــدمـة:

االتقاعد ر فم الي عالت اليظقاير فم اآلخلر األظ رة خكذلك ق دد األلشطر ا  ا عدة خاقسعع لطعح 
اليسعهي   خ رخا اإلدارة اليلياار ع  الشركعء، خكذلك االاق عج لاققعر ر الدخر ر خالسلخ ر القم قي د فم 

خر د أدى هذا الم ا عدة االهقيعل خا  راايث  خالك ء لايخارد االتقاعد ر قق  ل كيعءة اإلدارة خاسةقظديلع األ
خهذا ال  ؤدي دخرة  شك  ف ع  اال  خ خد ادارة القدت ح الداظام القم ققخل  علقق  ل الداظام  القدت حالرتع ر خ 

عام اظق   ألخاعلع خأشةةةةكعللع، خهذا الدخر  خاليلشةةةةئعتليدى ف عل ر اإلدارة داظ  اليشةةةةرخععت خاأل لاة 
 .سعت خاإل راءات الرتع  ر اليط قر دظ  فم األلمير خالس ع

أهل أدخات الرتع ر  اةةةةةةةةةير ععير ا ل  قخت  عام يدى ل عالع  الداظام ي خق ق ر ادارة القدت ح 
عالت يظقايةةر فم الي ةةل ةةعو خفةةععا ةةر رتةةع ةةر خيقةةع  ةةر خقق  ل أداء األلشةةةةةةةةةةةةةةطةةر ال ك  ر،خف ةةعل قلةةع الم اةةد 

كعت   خييقاه ايعمع عام أاةةةةةةةةةةةةةةخ ، لةذلةك اادت الاةع ةر الم قدع ل دخر القدت ح الداظام خقطخ ر اليظقايةر
 ة ي  الض عع خالسرتر.اليلشأ

اقدت ح الداظام فم أي يلشةةةعة  سةةةععد عام اكقشةةةع  لخ خد لمعل تخي خف ع   أ ف    ال شةةةكخييع 
خي   ،السةةةةةةةةةةةةةةا ل القدت ح الداظام يك  ق ل لع خهذا هخ  خهر  اقمأي الارافةعت أخ أظطةعء ت ة  ختخعلع 

لعا ر أظرى فع  الرتع ر الي علر ضةرخر ر لضةيع  قاق ح أفضة  اللقعئو  عللسة ر أللشطر اليلشأة اليظقاير 
 )اإللقع  ر أخ الظدي ر( كيع أللع قسععد ادارة اليلشأة عام قلي ذ يلعيلع  طر قر يلعس ر.

 المر ع  رة ععل ر   خق تآاليلشةةةةةةةا  االهقيعل  يللر القدت ح الداظام ي  ت   اإلدارات الاد ثر فم 
اليضةةةةةةعئح خااللل عرات القم ااةةةةةةات فم الكث ر ي  الشةةةةةةةركعت خأشةةةةةةلرهع شةةةةةةةركر ألرخ  األير ك ر لاطعتر 
خشةةةركر خخلدكخل خالقم سةةةاطت الضةةةخء عام ضةةة   ألمير الرتع ر الداظا ر خ علقعلم أعطت اهقيعيًع أك ر 

 أاد( الم أ  Strine Jr, 2002)دراسةةةةةةةر  علقدت ح الداظام خدخره فم الشةةةةةةةركعت الاد ثر ا ل أشةةةةةةةعرت 
 ادأاألسةةةة عب الرئ سةةةة ر اللل عر شةةةةركر ألرخ  هخ ضةةةة   اسةةةةقق   القدت ح الداظام خ علقعلم ف للع ق ق ر 

 شركعء ختخع الكعرثر.
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ل ر ي  الق ق د خالقشع ك خالقغ ر خظعار فم األيخر اليعل ر ع قي ا ععليلع الي عار  در ر علذلك  
م أسةةةةةةعل ب خاليق اقر ف اليقسةةةةةةعرعرخالياعسةةةةةة  ر خقدت ح الاسةةةةةةع عت ، خذلك لق  ر لاقطخرات القكلخلخ  ر 
ة أ لقعج الي اخيعت اليق اقر  عليلشةةةةةةةةةةةخخسةةةةةةةةةةةعئ  االقاةةةةةةةةةةةع  خلمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةة  ر خالقم قظق   

يرخع ال ي تر ذات ال اليلشةةةةةئعت  الداظا    خالظعر    ، اضةةةةةعفر الم ملخر خقخاةةةةة الع الم اليسةةةةةقظدي 
ت ، األير الذي  سةةةةقاال اقظعذ ترارات آت اليلعفسةةةةر     اليلشةةةةخاألتسةةةةعل خأظرى يق ددة ال لسةةةة عت خاشةةةةقد

سر  ر خف علر ، اقم ققيك  اليلمير ي  االسقيرار خالايعم عام ي ااقلع فم السخح ، ييع  قطاب ال ي  
قاسةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةة  ر  لد  قاد د لخع خا ل ال  علعت خك ي ر  عام

 ي لةع خي ةةعل قلةةع خقاا الةةع خخ خد الرتةةع ةةر اليةةععاةةر عا لةةع خقةةدت ح يظر ةةعقلةةع لكم قكخ  يي ةةدة فم عيا ةةر 
 اقظعذ القرار.

دت ح ضةةةةةرخرة قي    دخر الق ر المالداظا القدت ح الداظام خلمعل الرتع ر  يخضةةةةةخعخ ر ع االهقيعل  
رفع  امعض   الرتع ر الداظا ر لا ي   المالداظام ي  ظ   قق ع  خالب القاخر خالثغرات القم قؤدي 

اقح ة  اةةةخرة سةةةا ير خ يع  أالي اخيعت الياعسةةة  ر فم اليلشةةة الداظا ر للملكيعءة خقاسةةة   لمعل الرتع ر 
 .ةأليلشأهدا  ا

 :دراسةمشكلة ال-2

 : االقمعلسؤا    ا عغر يشكار الدراسر يك  
"مــا مــدث تــورير دور المــدقق الــداخلي في تحســـــــــين نظــام الرقــابــة الــداخليــة لنظم المعلومــا  

 اليمن؟المحاسبية في شركا  التومين العاملة في 

 :دراسةأهمية ال-3

ذلك ل كيعءق ،ي  الاع ر اليعسةةةةةةةةةةةةةر الم قطخ ر لمعل الرتع ر الداظا ر خرفع  دراسةةةةةةةةةةةةةرقل ع أهي ر ال
  ام ي  ظ   الييعرسةةةةةةةةعت ال يا ر فم القدت ح الداظام ا  دخر اليدتح الداظام فم ي مل الشةةةةةةةةركعت 

اليرا  ر الاسةةةةةةةع  ر خاكقشةةةةةةةع  األظطعء خالغ  يع اغيع  دخر يلل لاقدت ح الداظام الم  عاميااةةةةةةخرا 
 ةةعلةةب يرا  ةةر الاسةةةةةةةةةةةةةةةع ةةعت خهخ ال يةة  عام قق  ل لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر خرفع ققر ر الم رئ س ي اس 
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 اإلدارة  قضةةةةةي  لقعط الضةةةةة   فم لمعل الرتع ر الداظا ر خالقخاةةةةة عت ال اير لا ي  عام قاسةةةةة للع لرفع
 الياعس م.كيعءة اللمعل 

 عامخ خي  هلع فع  هذه الدراسةةةةر قسةةةةقيد أهي قلع ي  كخللع قسةةةةاط الضةةةةخء عام القدت ح الداظام 
لمعل الرتع ر الداظا ر فم الشةةةةةةةركعت خظاةةةةةةخاةةةةةةةع  خرفع كيعءةالظديعت القم  قديلع لا ي  عام قاسةةةةةة   

 شركعت القأي   ال عيار فم ال ي .

ي  أهي ةر تطعع القأي   فم ظدير االتقاةةةةةةةةةةةةةةعد خظدير أفراد قل ع  دراسةةةةةةةةةةةةةةرالة هكيةع ا  أهي ةر هةذ
 .خل عو هذا القطعع  كيعءة خل عو االتقاعد الخطلم الي قيع خالرق عط كيعءة

:الدراسةأهداف   -4 

 قيثة  اللد  الرئ س لا ال فم قاد د دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر 
القأي   ال عيار فم ال ي  خ قيرع ي  هذا اللد  األهدا  اليرع ر  للمل الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت

 القعل ر:

يدى ادراك اليدتق   الداظا    ألهي ر دخرهل فم قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل  قاد د-1
 الي اخيعت الياعس  ر.

ي اخيعت لدخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل ا قاد د-2
 الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي . 

يةةدى قةةأث ر ظ رة خكيةةعءة اليةةدتح الةةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر للمل  قاةةد ةةد-5
 الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي . 

لي اخيعت الداظا ر للمل ا يدى قأث ر اسةةقق ل ر اليدتح الداظام فم قاسةة   لمعل الرتع ر قق  ل-4
 الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي . 

القاال اليدتح الداظام  رفع ققعر ر يقضةةةةةيلر لقعط الضةةةةة   فم لمعل الرتع ر  قأث ر يدى قق  ل-3
 . خقاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  رالداظا ر 

الاةةةةةةةةةةةةةة خ ةةعت القم قخا ةة  اليةةدتح الةةداظام أثلةةعء فا  لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر للمل  قاةةد ةةد-6
 الي اخيعت الياعس  ر.
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قخا عت تد قسلل فم قاس   دخر اليدتح الداظام لاق عل   يا ر رفع كيعءة لمعل الرتع ر  ققد ل-7
 شركعت القأي   ال عيار فم ال ي .الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر فم 

 :دراسةال منهجية-5

 ضةةةةةخع.اليخ عام اليللو االسةةةةةققرائم فم قلعخ  األدب الياعسةةةةة م السةةةةةع ح فم هذا  دراسةةةةةر قيد الق       
شركعت القعي   فم ال ي  خهم ث ثر عشر شرك  ي  ظ   اسقظدال اسق عل   المخكذلك اللاخ  الي دالم 

  د للذا الغرض.ق  
الفرضيا :-6  

 اس  خ    قيدى ادراك اليدتق   الداظا    ألهي ر دخرهل  اااةعئ ر    قخ د ع تر ذات دالل   -1

 .لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر

دخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر خ    قاسةةةةةةة   لمعل  قخ د ع تر ذات دالل  اااةةةةةةعئ ر     -2

 .الياعس  رالرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت 

ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام خ    قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر  دالل  اااةةةةةةةةةعئ ر    قخ د ع تر ذات  -5

 الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.

يدى القاال اليدتق   الداظا     رفع ققعر ر يقضةةةةيلر لقعط  قخ د ع تر ذات دالل  اااةةةةعئ ر     -4

لمل الرتع ر الداظا ر لالضةةةةةة   فم لمعل الرتع ر الداظا ر الم ال لر اليظخلر خ    قاسةةةةةة   لمعل 

 الي اخيعت الياعس  ر.

يدى اسةةقق ل ر خيخضةةخع ر اليدتح الداظام خ    قاسةة    قخ د ع تر ذات دالل  اااةةعئ ر     -3

 لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.

 الاة خ عت القم قخا   اليدتح الداظام خ    قاس   لمعل قخ د ع تر ذات دالل  اااةعئ ر     -6

 الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.
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 متغيرات الدراسة:

 المتغير المستقل

  دخرهل.يدى ادراك اليدتق   ألهي ر 

 .األقيقر 

 .الظ رة خالكيعءة 

 .رفع الققعر ر 

 .االسقق ل ر 

 .الا خ عت 

 المتغير التابع

  .تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية 

 :دراسةمحددا  ال-7

ر  الداظا    فم اإلدارات ال عير  عليراكا الرئ س اليدتق  عام اسققاعء آراء  دراسرال ههذ تاتقار       
لشركعت القأي   ال عيار فم ال يلخر ر ال يل ر فم يد لر ال عء اخ  قق  ل دخر اليدتح الداظام فم 

الياعفمعت هم فرخع لايراكا الرئ س ر فم خذلك ال  شركعت القأي   فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر 
ليرخع ع ر اللاخ  ي  اليركا فم ا القدت حقل خ  فقط ال عء خقخا د ادارات القدت ح فم اليراكا الرئ س ر

.الرئ سم  

الدراسة:ن مصطلحا  م  -8 

ي لد الياعسةةةةة    القعلخل     ي  ت   ق يلح هم شةةةةةلعدة :(      )الياعسةةةةةب القعلخلم الي قيد شةةةةةلعدة-1
ي   امم ا ل ، اليللم ال عليم لا عيا    علي ع الي قيد    علخال عت اليقادة إلضةةيعء اةةير االعقيعد 

CPA
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 اياخللع  عاقرال الي قيع الياعسةةةةةةةةةةة م خ ااةةةةةةةةةةةاخ  عام اليراةةةةةةةةةةةر الكعيار لاقأه  لاخمعئ  الق عد ر فم 
 قضيم الاير اليلل ر عام ييعرسعقلل فم هذا الي ع . أللعي عللل ، كيع 

اليرشةةةةار لاااةةةةخ  عام الشةةةةلعدة: ال عيا   فم ي ع  القدت ح الداظام خالظعر م،  الخم ي راليئعت      
الياعس    فم الشركعت خال لخك، اليدراء اليعل خ  خرؤسعء ادارات الاسع عت، ال عياخ  فم تطعع القيخ   

 ظع ، ظر  م كا عت الق عرة. علقطعع الاكخيم خال

 ،الي ع  ام الشةةةةةةةلعدة: الااةةةةةةةخ  عام يؤه   عي م در ر ال كعلخر خس فميقطا عت الااةةةةةةةخ  ع     
االيقاع  الظع   لع داظ  الخال عت  خ شةةةةةةةةةةةةةةقرط ألداءظ رة عيا ةر ال ققة  ع  عةعي   فم ي ةع  القدت ح 

ال ار القع  ر للع. ختد قل السةةةةةةةةيعو  عالظق عر ظعرج الخال عت اليقادة ي  اللاةةةةةةةة   أخ األير ك راليقادة 
راا   ال  أضةةةةةةةةةةةةةة يتختد -اإليعرات-ل لع -ال ع ع -الكخ ت-اآلق ر: ال ار  فم الةدخ   2111الثةعلم ل ةعل 
  تعئير الدخ  اليقعو ف لع االظق عر.  المخكلدا الاقع 

الي يع ال ر م  ي  ت  ق يلح هم شةةةةةةةةلعدة : (         )الياعسةةةةةةةةب ال ر م اليللم الي قيد شةةةةةةةةلعدة-2
خالقم قاةةةةةةةةةةةةةةدر ي   عي ر كعي ردج ) ر طعل ع( ي قر   لع لدى القطعع   ال عل  لاياعسةةةةةةةةةةةةةة    القعلخل   

خفاسةةةةةةةةةةةةةةط   خال ي  خال راح( خلةةدى القطةةعع  خاألرد  اإليةةعراتخالظةةع  فم   ض الةةدخ  ال ر  ةةر يثةة  )
اليسةةةةةةةقي دة ي  هذه الشةةةةةةةلعدة اليلل ر هل يي   األظرى. اليئرالظع  فم السةةةةةةة خد ر خ  ض دخ  الظا و 

        .  ياخ  فم يللر الياعس ر خالقدت ح

لياعس ر ا)فم   كخ  اليققدل اعاً  عام شلعدة ال كعلخر خس الشةلعدة: أ يقطا عت الااةخ  عام      
دارة الد اخل ف قل ذلك   د ت عيلل  ققد ل ايقاع   علاغر  أيعقسةةةةةةةةخ ح الخ  خاإلااةةةةةةةةعءخاالتقاةةةةةةةةعد  األعيع  خا 

 اإلل ا ا ر(

ي لد اليدتق   الداظا     علخال عت  ي  ت  ق يلح هم شةةةةةةةةةةلعدة  :(     )يدتح داظام ي قيد شةةةةةةةةةةلعدة-5
اليقادة إلضةةةةةةةةةةةةيعء اةةةةةةةةةةةةةير االعقيعد اليللم عام ال عيا   فم ي ع  القدت ح الداظام ي  ظ   القدر ب 
اليكث  عام يخضةةةخععت خي عالت الي رفر اليطاخ ر لاااةةةخ  عام هذه الشةةةلعدة، خذلك لقخث ح ظ رقلل 

عدة اليسةةةةةةةةةةةقي دة ي  هذه الشةةةةةةةةةةةل الداظام. اليئر ح القم قيكللل ي  قخلم يلعاةةةةةةةةةةةب ت عد ر فم ي ع  القدت
  علشركعت خال لخك. خاإلدارياليلل ر هل كعفر اليقظاا   خال عيا   فم ي ع  القدت ح اليعلم 

ACPA 

CIA 
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يقطا عت الااةةةةةةةخ  عام الشةةةةةةةلعدة: الااةةةةةةةخ  عام يؤه   عي م در ر ال كعلخر خس فم الي ع ،      
لداظام أخ ي ع  ذي اار كعلقدت ح الظعر م أخ قخك د ظ رة عيا ر ال قق  ع  ععي   فم ي ع  القدت ح ا

 .ال خدة أخ الرتع ر الداظا ر، در ر اليع سق ر ق عد  ععيًع ي  الظ رة فم الي ع 

هيكل الدراسة:-9  

قلقسةةةةةل الدراسةةةةةر الم ث ثر فاةةةةةخ ،  قضةةةةةي  الياةةةةة  األخ  اإلطعر اللمري، خ قلعخ  الياةةةةة  الثعلم     
الدراسةةعت السةةع قر، ف يع  قلعخ  الياةة  الثعلل الدراسةةر الي دال ر فم شةةركعت القأي   ال عيار فم ال ي  فم 

قاا   اللقعئو اةةةةةةةةةةة  ع لر خي قيع الدراسةةةةةةةةةةةر خ خ يشةةةةةةةةةةةقيً  يلل  ر الدراسةةةةةةةةةةةر خ  ،ادارات القدت ح الداظام
 خيلعتشقلع. 
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 الفصل األول
التدقيق الداخلي ودوره يف حتسني نظام الرقابة الداخلية  

 لنظم املعلومات احملاسبية

 اإلطار املفاهيمي للتدقيق الداخلي املبحث األول:

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي يف بيئة  املبحث الثاني:
 نظم املعلومات احملاسبية 
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ي  شةةةةةةةةةةك   ملر الدخر الذ الداظاملييعه يم لاقدت ح ااإلطعر  الق ر  عام لد  هذا الياةةةةةةةةةة  الم     

 يك  أ   قخل  ة  القةدت ح الةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتةع ر الداظا ر فم الي ال األخ ، خفم الي ال 

الثعلم سةةةةةةةةللعت  ييلخل الرتع ر الداظا ر خالقدت ح الداظام فم   ئر لمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةة  ر. خذلك ي  

  ظ   الي اث   القعل   :

 تخيكةعلةر اليةدتح الداظام فم اليل ءا  خأهي قة  خأهةدافةدت ح الةداظام الي اةل األخ   ييلخل القة 
  خاليقطا عت الي رف ر خالارف ر خأظ ت عت يللر القدت ح الداظام.

    ح الداظام تخيسةةةةةةةئخل ر اليد اإللكقرخل ر الرتع ر الداظا ر خا  راءاتييلخل خأهي ر الي ال الثعلم
 . ق عهلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلوما  الداخلية لنظم الداخلي ودوره في تحسين نظام الرقابةالتدقيق األول:  الفصل
 المحاسبية
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للقعط اي  ظ   يلعتشةةةر خذلك اقدت ح الداظام لييعه يم لقلعخ  اإلطعر ا الم لد  هذا الي ال         
 القعل ر:

 ليار قعر ظ ر لاقدت ح الداظام. -1
 ييلخل القدت ح الداظام. -2
 أهي ر القدت ح الداظام خدخره فم اضعفر الق ير. -5
 القدت ح الداظام.أهدا  خي ع  خلطعح  -4
 ظاعئ  القدت ح الداظام. -3
 ألخاع القدت ح الداظام. -6
 اليدتح الداظام. راسقق   خيخضخع  -7
 يكعلر اليدتح الداظام فم الشركر. -8
 اليقطا عت الي رف ر خالارف ر خأظ ت عت يللر القدت ح الداظام. -9
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 تاريخية للتدقيق الداخلي:  لمحة-1 

 يرا  ةةر ةةعليقةةعرلةةر  ةةعل  ق ر اةةد ةةلالم ث ث   عةةعيةةًع، خ ةةعلقةةعلم فلخ  اخ يلةةذ  القةةدت ح الةةداظام ملر      
فم  عدئ  القدت ح الداظام ت خاًل ك  رًا ي  الدخ  اليققدير ، خاتقاةةةةةةةةرالقدت ح الداظام  مختد الت رالظعر  

لاقأكد ي  اةةةةار قسةةةة    ال يا عت اليعل ر خاكقشةةةةع  األظطعء ا  خ دت  الياعسةةةة م القدت حاألير عام 
سقظدل ل   ا  خقخسة ع لطعت  القدت ح الداظام ر خلك  يع قطخر اليشةرخععت أاة ح ي  الضةرخري قطخ 

القدت ح  ح اةةةةةةةةإلدارة ال ا ع  علي اخيعت خ لذا  كأداة ليا  خقق  ل يدى فععا ر األسةةةةةةةةعل ب الرتع  ر خيد ا
ادارة ق عد  ي اخيعت خاقاةةةةةع      اليسةةةةةقخ عت اإلدار ر اليظقاير خاإلدارة ال ا ع، خال كس القطخر  الداظام

رقكا عام   القدت حفم السةةةةةلخات األخلم لملخر  ، فقد كع  ال رلعيوعيو اليرا  رالسةةةةةع ح عام شةةةةةك   رل
قق  ل  قضةةةي   القدت حأاةةة ح  رلعيو  القدت حال يا عت الياعسةة  ر خاليعل ر خلك    د قخسةةة ع لطعح  قدت ح

 يع  ام: القدت ح الداظامخاي  القم سععدت عام قطخر ال  األظرى. خي لخاام اللشعط 

 الاع ر الم خسعئ  الكقشع  األظطعء خالغ . -1
 ت ذات اليرخع اليلقشرة  غراف ًع.ملخر اليلشآ -2
 الاع ر الم كشخ  دخر ر دت قر اسع  ًع خيخضخع ًع. -5
 ح قةةةدتقخل  قةةدت ح الةةةداظام لكم  أدى الم ملخر الاةةةع ةةر لاأي   ملخر ال لخك خشةةةةةةةةةةةةةةركةةةعت القةةة -4

 ال يا عت اخاًل  أخ .

الةةداظا    فم الخال ةةعت  الم الشةةةةةةةةةةةةةةةعء ي لةةد اليةةدتق  كيللةةر علقةةدت ح الةةداظام ختةةد أدى االعقرا   ةة      
 .حالقدت قاال  لع علد ييعرسةةةةةر يللر ل، ختعل هذا الي لد  خضةةةةةع الي ع  ر ال اير ل ل1941اليقادة ععل 

 (165: 1997محمد،)

 :التدقيق الداخلي مفهوم-2

خققخ ل  ة ليا أل يسةةةةةةةةةةققار  قل الشةةةةةةةةةةعئلع داظ  اليلشةةةةةةةةةةخم ير ققخ  "عام أل  القدت ح الداظام ر       
ألشطقلع اليظقاير خهد  القدت ح الداظام هخ يسععدة أعضعء القلم ل فم قلي ذ يسؤخل عقلل  ي عل ر خذلك 
 قاخ دهل  عل  علعت خالي اخيعت القاا ا ر خعي  الدراسةةةةةعت خققد ل اليشةةةةةخرة خالقخاةةةةة عت اليلعسةةةةة ر  اةةةةةدد 

  (32-30 :2006 الوردا ،) .قدت قلعاأللشطر القم  قل 
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 يسةةةةةةققار داظ  القلم ل " خم ير قق  ل  أل القدت ح الداظام  (31 :1996الصــــبان ونخرون،) عر كيع      
الي     غرض فا  خقق  ل األلشةةةةةطر القم  قخل  لع هذا القلم ل" خي  الخاضةةةةةح أ  هذا الق ر    شةةةةة ر 

ل ي ع األلشةةةةةةةطر داظ  اليلشةةةةةةةأة خ علقعلم ال  ققاةةةةةةةر عام اللشةةةةةةةعط اليعلم  القدت ح الداظامالم شةةةةةةةيخ  
ع  الخمعئ  األظرى فم اليشةةةةةرخع خأللع خم ير  القدت ح الداظامخالياعسةةةةة م كيع  شةةةةة ر الم اسةةةةةقق ل ر 

  قق  ي .

: ي يخعر ألمير أخ أخ   لشةةةةةةةةةةعط يسةةةةةةةةةةقق  داظ   أل  القدت ح الداظام (246 ،2000)عبداهلل،عر خ     
 علعت خالق خد  شةةةةك  يسةةةةقير لضةةةةيع  دتر ال فم قاق ح ال يا عت اليشةةةةرخع قلشةةةةئ  اإلدارة لاق عل  ظديقلع 

الياعسةةةة  ر خاإلااةةةةعئ ر خالقأكد ي  كيع ر ت ير االاق عطعت اليقظذة لايع ر أاةةةةخ  خييقاكعت اليشةةةةرخع 
لاسةةةةةة عسةةةةةةعت خالظطط خاإل راءات اإلدار ر اليرسةةةةةةخير للل ، خفم  خفم القأكد ي  اق عع يخميم اليشةةةةةةرخع

 ت عس اةةةةةةةةة ا ر قاك الظطط خالسةةةةةةةةة عسةةةةةةةةةعت خ ي ع خسةةةةةةةةةعئ  الرتع ر األظرى فم أداء أغراضةةةةةةةةةلع خاتقراو
  .م در ر الكيع ر اإللقع  ر القاخى، خذلك اقم  ا  اليشرخع الالقاس لعت الخا ب ادظعللع عا لع

ق ر   ظع     خالذي  تدل ( تدIIAالداظا    ) دتق  في لةد الي ،يلل ةرايةع  ةعللسةةةةةةةةةةةةةة ةر لايلميةعت ال     
القةةدت ح ر  عا ةةل  الةةداظام،القةةدت ح اعقرافةةًع أك ر ي  ت ةة  الييقلل    خاليسةةةةةةةةةةةةةةقي ةةد   ي  خم يةةر  متال

 إلضةةعفر الق ير خقاسةة   عيا عت خيخضةةخعم ياةةيللشةةعط قأي لم خاسةةقشةةعري يسةةقق   "أل  عامالداظام 
اليلمير ع ر يسععدقلع فم قاق ح أهدافلع  خاسطر اكسعب اليلمير آل ر يلمير خيللو الض عطم لقق  ل 

 (IIA ،2004) خالرتع ر.خقاس   ف عل ر ادارة اليظعطر 

 الم القطخرات علقدت ح الداظام  أهل اليلميعت اليقظاةةةةةةةاةةةةةةةر  يخ شةةةةةةة ر هذا الق ر   الاةةةةةةةعدر       
ي  ا ل اللطعح خاليسةةةةةةةةةةةةةةئخل عت اليلخطر  لذه الخم ير  القةدت ح الةداظاماليليةر القم اةدثةت فم خم يةر 

ؤكد  ععا ر االسةةةةةةةةةقثيعرات اليعل ر، كيع خكذلك ي  ا ل األهي ر خالدخر الذي قا    فم قاسةةةةةةةةة   كيعءة خف
لقدت ح اال ل س ف   دخر كلشةةةةةعط اسةةةةةقشةةةةةعري خقأي   يخضةةةةةخعم خ خضةةةةةح  يع  القدت ح الداظامعام دخر 
ذي  ق لعه الدخر الة خ  كس أ عللسةةةة ر لا يا عت الظعاةةةةر  عليلشةةةة فم ا عدة الق ير خقاسةةةة   األداء الداظام
 الداظا    فم ادارة اليظعطر خقق  ل لمعل الرتع ر الداظا ر خدعل االسقثيعرات اليعل ر. دتق  ي لد الي

" خم ير داظا ر قع  ر  أل  القدت ح الداظام (226: 2001للمحاســــــــبيين،المجمع العربي ) عر  كذلك      
إلدارة اليلشةةةةةةةأة لق  ر ع  لشةةةةةةةعط داظام يسةةةةةةةقق  إلتعير الرتع ر اإلدار ر  يع ف لع الياعسةةةةةةة  ر لقق  ل يدى 
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  رالكيع ر اإللقع قيشةةةةةةةةم اللمعل يع يع ققطا   اإلدارة أخ لا ي  عام اسةةةةةةةة  اسةةةةةةةةقظدال اليخارد  يع  اقح 
 ".ىالقاخ 

فم  ظاملاقدت ح الداي  ظ   اسةةةةةق راض الق ر يعت السةةةةةةع قر القطخرات خاالق عهعت الاد ثر    امخ     
 (227 :2001المجمع العربي للمحاسبيين ،(:اآلقم

 .لشعط داظام يسقق  فم اليلشأة 
  إلدارة.اأداة رتع  ر  غرض الققعد خقق  ل  ي ع الرتع عت األظرى )داظ  األتسعل( القم قكخللع 
 .خم ير اسقشعر ر أكثر يللع خم ي ر قلي ذ ر 
  خالض ط الداظام. الياعس  ر، يع ف لع الرتع ر  اإلدار ر، يقد لشعطلع الم  ي ع الرتع عت 
 .ق ي  عام قق  ل الرتع ر الياعس  ر 
 ال   ب أ   قخل  أي عي  ي  أعيع  القلي ذ أخ  شةةةةةةةقرك فم أداء عي  سةةةةةةةةخ   اليدتح الداظام

  قخل  قدت ق .

 :التدقيق الداخلي ودورة في إضافة القيمة أهمية-3
ق ق ر خم ير القدت ح الداظام ي  أهل الخمعئ  القم ققي ا  لع الشةةةةةةةةةةةةركعت الاد ثر ا ل أشةةةةةةةةةةةةعر        

 ظعر مالخااي عي  ث ل سةةةةةةلخات ي  القدت ح ق  سةةةةةةلر خاادة ي  القدت ح الداظام   ض ال عاث   الم أ
 (.226: 2001المجمع العربي للمحاسبين أ، )

ا ل  ،فم يدى تدرة هذه الخم ير عام اضةةةةةةةةةةةعفر الق يرققيث  أ  أهي ر القدت ح الداظام  خال شةةةةةةةةةةك      
ل  الق ر   الةةذي خضةةةةةةةةةةةةةة ةة  ي لةةد اليةةدتق   الةةداظا     خضةةةةةةةةةةةةةةخو عام أ  ت ةةعل القةدت ح الةداظام  ةةدخره 

م لي لد كلد  للعئاالسةةةةةقشةةةةةةعري خالقأي لم اليع  لد   عألسةةةةةةعس الم اضةةةةةةعفر الق ير لاشةةةةةةركر خخضةةةةةة   ا
ا عدة قل ي  ظ   قاسةةةة   خ قالق ير خاسةةةةقراق  م لخم ير القدت ح الداظام، خأشةةةةعر الي لد الم أ  اضةةةةعفر 

 أهدا  اليلمير خقاس   اإل راءات خال يا عت خقظي ض اليظعطر الم يسقخ عت يق خلر. ال عافر  
                                                                                                                                                                                        لةةةذلةةةك فةةةع  اضةةةةةةةةةةةةةةةةعفةةةر الق يةةةر لاشةةةةةةةةةةةةةةركةةةر ققاقح ي  ظ   ت ةةةعيلةةةع  خا  لةةةع الققخ يم خال لةةةعئم،                                                        

خ يع   راالسةةةةةةةةقراق  خققاقح اضةةةةةةةةعفر الق ير ي  ظ   دعل تدرة ادارة القلم ل عام قاق ح أهدا  القلم ل 
 قسةح يع قخت عت أاةاعب اليااار  أداء ظا ط ي  األلشطر القأك د ر خالقأي ل ر خاالسقشعر ر فم اطعر 

 (105: 2007. )الملل،ضخع ري  االسقق   خاليخ 
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هذه الخم ير   ضةةةةةةةعفر الق ير خ قررخ  فم أ  هد  اضةةةةةةةعفر الق ير  ك ي ر ت علخ لعت  ال عاثخ  فم      
 .لداظاما ةعللسةةةةةةةةةةةةةة ةر لاقةدت ح الةداظام  ةدف لةع فم ال ةدا ةر لقاةد ةد ي  هخ اليسةةةةةةةةةةةةةةقي ةد ي  ظةديةعت القدت ح 

(Anderson,2004, 99) 
لي رفةةر الق يةةر اليضةةةةةةةةةةةةةةةعفةةر اللةةعق ةةر ع  القةةدت ح الةةداظام فةةع   الةة  (410: 2003خليــل،)  رىا ةةل      

 -القعل ر: اليطاخب قاد د األيخر 

خ علقعلم ذات الياةةةةةةةاار فم خم ير  قاد د األطرا  ذات الياةةةةةةةاار فم القلم ل)داظا ر ظعر  ر( -1
 القدت ح الداظام.

 ر الق ير.قاد د قخت عت قاك األطرا  ي  خم ير القدت ح الداظام خ يع  يك  ي  اضعف -2
 .قاد د الطعتعت خاليخارد ال اير ليللو اضعفر الق ير -5
  يع  قلعسب يع يللو اضعفر الق ير. القدت حقق  ل يلعرة خألشطر خم ير  -4

ف لديع كع  اليسقي د ي  ظديعت القدت ح الداظام هخ اإلدارة ال ا ع ع ر كخ  القدت ح الداظام  يث        
الكعيار لألاةةةخ  خضةةةيع  عفر الق ير  خاسةةةطر ضةةةيع  الايع ر ع خ  خآذا  اإلدارة فعل  كع   سةةةعهل   ضةةة

   قطخرت اخ ، أيع ا ع  علظقدي  ي  قخا عت الم اإلدارة ال ا ال  علقخال   خالقشر  عت ع ر يع االلقا 
ل ي  ض   ت ير  خاسطر قاس   كيعءة خف عل ر ا قي د ي  ظديعت هذه الخم ير خأا ح اليسهذه الخم ير 

 خيلح الثقةر لاي اخيةعت خال  ةعلةعت اليةعل ةر خغ ر اليةعل ةر خضةةةةةةةةةةةةةةيةع  القاال اإلدارة ال ا ع  يقطا عت الاخكير
خاإلدارة السةةةةةةةا ير خهذا يع     اليسةةةةةةةقي د ي  ظديعت خم ير القدت ح الداظام  قظطم اقم ل لر القدت ح 
خي اس اإلدارة ل شةةةةي  اليدتح الظعر م ، خاليسةةةةعهي   ، خالا عئ  ، خاليخرد  ، خاألسةةةةخاح اليعل ر  ي لم 

اةةةةةر  ي ع األطرا  ذات ال  تةةةةةر  ةةةةةعلشةةةةةةةةةةةةةةركةةةةةر خالقم قشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةة  يةةةةةع  يك  أ   طاح عا ةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة
 ((Anderson,2004, 102الق ير
 خدة  خي كلع عام رفع لشةةةةأةر قسةةةةععد ادارة اليرتع ر ف عل   أهي ر القدت ح الداظام فم كخل خقكي       

 ق ر ع   خأذ   ، اضةةةةةةةةةعفر الم أل  يلشةةةةةةةةةأةياعفمر عام ييقاكعت خأاةةةةةةةةةخ  الاألعيع  خقق  ل األداء، خال
اليؤسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةم، لةذلةك فقةد ملرت خقطخرت خاادت أهي قلةع لق  ر اليرا ع الظةعر م، خأهل آل ةعت القاكل 

 (129: 2009)جربوع، لقضعفر ي يخعر ي  ال خاي  اليقيثار ف يع  ام:

 ك ر ا ل اليلشآت خق دد عيا قلع. -1
 .أةلشلم   ض اإلدارات اليرع ر  علياضطرار اإلدارة الم قيخ ض الساطعت خاليسؤخل عت ا -2
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  ر خدت قر لرسل الس عسعت خالقظط ط خعي  القرارات.الم   علعت دخر  يلشأةالاع ر ادارة  -5
 ي  الغ  خالسرتر خاألظطعء. يلشأةالالم ايع ر خا علر أيخا   يلشأةالاع ر ادارة  -4
اةع ةر ال لةعت الاكخي ةر خغ رهع الم   علعت دت قر لاقظط ط االتقاةةةةةةةةةةةةةةعدي، خالرتع ر الاكخي ر،  -3

 خالقس  رة.
 .اظق عر   ق قيد عام أساخب ال  لر اإلااعئ ر الم قطخر ا راءات اليرا  ر ي  قيا ا ر كعيار -6

 :ومجال ونطاق التدقيق الداخلي أهداف-4
ضةةةةةةةةعفر الق ير       لقد ادد ي لد اليدتق   الداظا    هد  القدت ح الداظام  شةةةةةةةةك  ععل  أل  قاسةةةةةةةة   خا 

عا ر عتدرة خف أ  خأشةةةةعر الكعشةةةة  الم ل يا عت اليلشةةةةأة ا ل أشةةةةعر الق ر   الاةةةةعدر  خضةةةةخو الم ذلك
 : قخت  عام أير   لايلشأة ت يرالقدت ح الداظام عام ظاح 

 ي ر اليسةةةةةةقي دة ي  ظديعقلل لك خاألطرا قخافر اليلل اليشةةةةةةقرك لدى اليدتق   الداظا     األخ : ضةةةةةةرخرة 
     القدت ح الداظام لشعطع يض يع لاق ير

 الق ير  اليسقي دة ي  قاك خاألطرا الم خم ير القدت ح الداظام فم ضخء ساسر الق ير  الثعلم: اللمر 
 لاقدت ح الداظام هدف   أسعس    هيع:      

القاقح ي  يدى االلقاال  علسةةةةةةةةةة عسةةةةةةةةةةعت خاإل راءات خخسةةةةةةةةةةعئ  الرتع ر الداظا ر الياةةةةةةةةةةرو  لع فم  -1
 اليسقخ عت اإلدار ر اليظقاير.

  (43: 2000)الكاشف، .ل ر أداء اإلدارات خاألتسعل اليظقايرالقاقح ي  يدى كيعءة خف ع -2

ختد ادد  عاثخ  آظرخ  أهدا  القدت ح الداظام ي  ااخ ر أظرى  لدف   أسةةةةعسةةةة   آظر   هيع هد      
، خهد  الايع ر  قاةةةةةةةةةةةةد    الدخر الذي  ضةةةةةةةةةةةةطاع    اليدتح (251 :1994عبدالاله،)  لعءايع ر خهد  

بين :)المجمع العربي للمحاســــــــاألادال خالختعئع اليعضةةةةةةةةةةةة ر لاقاقح ي  األيخر القعل رالداظام لقق  ل خقدت ح 
 (229: 2001أ،

 دتر خقط  ح الرتع ر الياعس  ر. -1
للع ياعطر  علايع ر الكعف ر. -2  ا  أاخ  اليلشأة تد قل الياعس ر عللع خا 
اظق عر الرتع ر الداظا ر ظعاةةةةةةر ف يع  ق اح  علياةةةةةةة      خم ير االاقيعم خخم ير القلي ذ خخم ير  -5

 الياعس ر. 
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قق  ل الض ط الداظام ي  ا ل ققس ل األعيع   يع  اقح قساس  قلي ذ ال يا عت،  ا ل  دتح ك   -4
 يخم  عيا عت اليخم  الذي ت ا  خ يع ال  ؤدي الم قكرار األعيع .

ي  عيا عت الق عب خاالاق ع    ق ر دخرًا هعيًع  اليلشأةالقدت ح الداظام فم ايع ر  خال شك أ  دخر     
خرئ سة ًع، ظاخاًع   د أ  أشعرت الدراسعت الم أ  اليدتح الظعر م اليسقق  ال  سقط ع اكقشع   ي ع 

م ر فم اليشةةةةةةةةةةرخع خاعقيعده عااعالت الغ  خالق عب فم القخائل اليعل ر لمرًا ل دل قخا ده  اةةةةةةةةةخرة دائي
ي  عيا عت الق عب  عألاخ  خال  ل س هلعك ي   خالقأكد الكعيار اليرا  ر ع  ال  لعت اإلااعئ ر  دالً 

 (.Hillison,et,1999, 352) .ذلكهخ أتدر يل  عام 
عطعت ا   ي ع لشةةةةةةةة عام ألادال اليعل ر  يع  شةةةةةةةةي  القأك دأيع هد  ال لعء ف  ق ر ايقدادًا لقدت ح ا     

خ  ام ي  األهدا  القم اددهع الي يع ال ر م لاياعسةةةةةة    قرك اه عام  ،اليلشةةةةةةأة هم يخضةةةةةةع يرات ر
األيخر الياعسةةة  ر خاليعل ر خال شةةةك أ  هذا   ق ر الا عاًا لايدظ  الققا دي فم القدت ح الداظام ختد أشةةةعر 

ج خالقخاةةةةةةةةة عت لق  ر  يع تعل اليدتح الداظام ع دال ه الم أ  هد  ال لعء  قاقح ي  ظ   اتقراو ال  
ي  فا  خال  غعل ًع يع  خا    ي عرضةةةةةةةةةةر ي  اإلدارة الخسةةةةةةةةةةطم خالقلي ذ ر فم القلم ل خذلك أثلعء ت عي  

 (273: 1999)عبدالاله  يرا  ر ال يا عت لق عي   قق  ل عي  اإلدارة.
فر الم األهدا  السةةةةع ح ذكرهع ت عس خ رى   ض ال عاث   ا  ي  أهدا  القدت ح الداظام  عإلضةةةةع      

الكيعءة القم  قل  لع القلي ذ الي ام لايلعل داظ  ك  تسةةةةةل ي  أتسةةةةةعل اليشةةةةةرخع خكذلك القأكد ي  يسةةةةةع رة 
الم  (2005،117)بكري،خأضةةع  اليخضةةخعر.ال عيا    عليشةةرخع لاسةة عسةةعت خالظطط خاإل راءات اإلدار ر 

 مركر خ رر أهي ق   أل  لقاق ح األهدا  السةةع قر   ب عااألهدا  السةةع قر هدف   آظر   هيع هد  الشةة
اليدتح أ    لم   ل  خ    األعضعء اآلظر   فم اليلمير شراكر اق ق ر  ضي  ي  ظ ل  قذل   ال ق عت 

 خكذلك هد  ظاح ت ير يضعفر. ،القم تد قلشأ ألس عب ساخك ر خليس ر علد هؤالء ال عيا  
خ شةةةةةة ر ياةةةةةةطاح لطعح القدت ح الداظام الم ا راءات القدت ح القم ق ق ر ضةةةةةةرخر ر فم المرخ        

ي ةةع  ر القةةدت ح الةةدخل ةةر الم أ   خأشةةةةةةةةةةةةةةةعرت (22: 2002جربوع، ) القةةدت حالقم قؤدي الم قاق ح هةةد  
لعط  لع هذا  اليسئخ  ع  قاد د لطعح القدت ح الداظام هخ ا ل خه كا ر الشركر خيقطا عت ادارقلع القم 

أشةةةعر  ا ل (IFAC,2001, 213). األير خ يك  للع االسةةةق علر  يع تررق  اليرا ع اليلل ر فم هذا األير
( الم أ  لطعح خأهدا  القدت ح الداظام قظقا  ي  شةةةةةركر الم أظرى IFACاالقاعد الدخلم لاياعسةةةةة   )

خذلك اعقيعدًا عام ا ل الشةةةةةةةةركر خيقطا عت ادارقلع خا  ف عل عت القدت ح الداظام قشةةةةةةةةي  خاادا أخ أكثر 
 - ام: ييع 
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  قدت ح اللمعل الياعسةةة م خلمعل الضةةة ط الداظام القم قكخ  يسةةةئخل ر خضةةة ليع يلخط  عإلدارة أيع
 اليدتح الداظام فلخ يرات ر قط  ح اللمعل خقاخ د اإلدارة  عليققراعت ال اير لقطخ ره.دخر 

 .اظق عر الي اخيعت اليعل ر خالقشغ ا ر 
 .يرا  ر ال دخى اليعل ر لا يا عت خكيعءقلع خف عل قلع 
  يرا  ةر االلقاال  علقخال   خاأللمير خاليقطا عت الظعر  ر األظرى خكذلك السةةةةةةةةةةةةةة عسةةةةةةةةةةةةةةعت خاألخاير

 (IFAC.2002, 213) .األظرىاإلدار ر خاليقطا عت الداظا ر 

ال شةةةةةةةةةةةةةةك أ  هةذا القطخر فم لطةعح خأهدا  القدت ح الداظام  قطاب قطخرا يخاا ًع فم السةةةةةةةةةةةةةةاطعت خ      
خالاةةةةةةةةةةةةةة ا ةعت الييلخاةةر لايةةدتح الةةداظام خالقم قيكلةة  ي  أداء خم يقةة  دخ  عخائح خ ق ةةعخ  يع  ي ع 

خل لال علي   فم الشةةةةركر ا ل قطخرت سةةةةاطعت اليدتح الداظام اسةةةةقلعدا الم القغ رات القم ادثت فم يي
القدت ح الداظام  شةةةةةةةةةةةك  ععل فا   اتقاةةةةةةةةةةةر الييلخل عام يرا  ر ال يا عت الياعسةةةةةةةةةةة  ر خاليعل ر كعلت 
سةةةةةاطعق  ال قق دى ذلك خكع  خضةةةةة   القلم يم  ق ع فم الدائرة اليعل ر، خا   ادل القاخ  الم يرا  ر 

قدت اي راق   راالسةةةةةةةةق ي ع عيا عت اليلشةةةةةةةةأة ي  عيا عت يعل ر خقشةةةةةةةةغ ا ر خاقم عام يسةةةةةةةةقخى اإلدارة 
سةةاطعت اليدتح الداظام لقشةةي   ي ع خادات خأتسةةعل الشةةركر خسةةععد اليدتح الداظام يخت   اليقي ا فم 
الل ك  القلم يم خظط الققر ر الظع     خالذي أاةة ح ي  الييك     خي  الييضةة  أ   قظطم اإلدارة 

بدران، ) .ليل ثقر ع  ي اس اإلدارةلقدت ح االقلي ذ ر ال ا ع فم الشةةةةةةةةةةةركر ل شةةةةةةةةةةةةي  ي اس اإلدارة أخ ل لر ا
44:1994) 

 :التدقيق الداخلي خصائص-5
ع   ق ر اللشةةةةةعطعت خال يا عت القم قظضةةةةةع ليا  اليدتح  القدت ح الداظام خم ير يسةةةةةققار   ق ر     

خقخاةةةةةةةةةةةة عت اليدتح الداظام خيدى الداظام، خهذا االسةةةةةةةةةةةةقق     د ا ر الااخ ر فم يخضةةةةةةةةةةةةخع ر لقعئو 
ت خللع خاالعقيعد عا لع خ دخ  هذه االسةةةةةةةقق ل ر قكخ  لقعئو خقخاةةةةةةة عت اليدتح الداظام يقلع خيدى ءي 

 .   دة ع  اليخضخع ر

 (91 :2000)جمعة،لذا في  أهل ظاعئ  خم ير القدت ح الداظام يع  ام:     

 قظق  خم ير القدت ح الداظام  يلير فا   ي ع األلشطر فم اليلشأة. 
  اسقشعر ر أكثر يللع خم ير قلي ذ رالقدت ح الداظام خم ير. 
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  شةةةةةةةةقرك فم أداء عي  سةةةةةةةةخ   أخاليدتح الداظام ال   ب أ   قخل  أي عي  ي  أعيع  القلي ذ 
  قخل  قدت ق .

 الم  ي ع الرتع عت اإلدار ر،  يع ف لع الرتع ر الياعسةةةةةة  ر، خالضةةةةةة ط  القدت ح الداظام  يقد لشةةةةةةعط

 .الياعس  ر ي  عام قق  ل الرتع ر  الداظام. خ 

 التدقيق الداخلي أنواع-6

 علرغل ي  ق دد ألخاع القدت ح الداظام اال ال  ي  الاةة خ ر  يكع  فاةة  هذه األلخاع ع    ضةةلع        
في  الاةةةةةةةةةةةةة خ ر أ   قل قدت ح قشةةةةةةةةةةةةةغ ام دخ  األظذ      االعق عر األثر اليعلم أخ األثر  القدت ح،أثلعء 

ح ي لد اليدتق   عام ققسةةةةةةةةةةة ل القدت فقد عيد  لذلك ، عأللمير خالق ا يعتدى االلقاال اإلداري أخ ت عس ي
القعل ر: عل الم األتسةةةة القدت ح خقاق ح أهدا ي  ا   ق سةةةة ط فلل ك  لخع خقسةةةةل   الق عي  ي    الداظام

- 
  يةدى االلقاال  ةةعأللميةر خالقخال   الي يخ  ععلقاقح  ة هخ ت ةةعل اليةدتح الةةداظام :االلتزام تـدقيق-1

 - ام: يع  ادارة القدت ح الداظام  خذلك ي  ظ   ت عل لع خاإل راءات اليخضخعر ي  اليلشأة. 

 .القأكد ي  قط  ح القخال   خالاخائح خالق ا يعت القم قادرهع اليلشأة 
 .اإلليعل الكعي   علقخال   خالاخائح خالق ا يعت ال عير 
 ى القاال اإلدارات اليظقاير  قط  ح اللمعل الداظام فم اداراقلل.رتع ر يد 

ل الشةةةةةةةةعي  " اليا  خالققخ القشةةةةةةةةغ ام  أل  الداظام القدت ح خ  ر  التشـــــغيلي:التدقيق الداخلي  -5
ل يا عت اليشةرخع لغرض اع ل اإلدارة عيع اذا كعلت ال يا عت اليظقاير تد ليذت ط قًع لاس عسعت 

كيع  شةةةةةةي  القدت ح ققخ ل كيعءة اسةةةةةةقظدال اليخارد  اإلدارة،اليخضةةةةةةخع ر خاليق اقر ي عشةةةةةةرة  أهدا  
ح خ  ب أ   قضةةةةةةةةي  القدت  ا عت،ال ي عإلضةةةةةةةةعفر الم ققخ ل ا راءات يظقا   خال شةةةةةةةةر ر،اليعد ر 

 ، خالطرح لا عدة الكيعءة خالر ا ر".لي عل ر اليشعك أ ضع القخا عت ال اير 

  ام:  ب أ   قدل لإلدارة يع  فعل خلكم   ق ر القدت ح القشغ ام يلعس ع خيي دا       

 . ا عدة الر ا ر لايلشأة كك 
  الر ا ر.اسقظدال اليخارد اليقعار  كيعءة ععل ر لق م ل 
  األخلم.الق ر  الم اليشعك  خياعخلر ا  عد ااخ  للع فم يرااالع 
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 ياعخلر ا  عد طرح  د دة خف علر ل قاع      يسقخ عت اإلدارة اليظقاير. 
ائل الكةةعيةة  خاليلمل لاقخ   ةةألةة  "اليا   ر  القةةدت ح الةةداظام اليةةعلم  التــدقيق الــداخلي المــالي: -2

 لقاد د يدى قطع قلع يع السةةةةةةةةةةة  ت،اليعل ر خالسةةةةةةةةةةة  ت الياعسةةةةةةةةةةة  ر خال يا عت اليق اقر  قاك 
الي عدئ الياعسةةةةة  ر اليق عر  عا لع خالسةةةةة عسةةةةةعت اإلدار ر خأ ر يقطا عت أظرى". خ  ق ر القدت ح 

القم ق خد  الق خد الياعس  ر اليعلم الي ع  الققا دي لاقدت ح الداظام، الذي  قضي  يرا  ر خقق ع
الم األادال االتقاةةةةةةةةةعد ر القم قظ  اليلشةةةةةةةةةأة، خقدت قلع اسةةةةةةةةةع  ًع خيسةةةةةةةةةقلد ًع، ثل القاقح ي  
سةةةةةةة يقلع خقطع قلع يع الي عدئ الياعسةةةةةةة  ر اليق عر  عا لع، خالسةةةةةةة عسةةةةةةةعت خاأللمير الظعاةةةةةةةر 

ر رة يخضةةةةةةخع ر خاةةةةةةا ا عإلدارة، خاللد  ي  القدت ح هخ املعر ال  علعت خالقخائل اليعل ر  اةةةةةةخ 
ق كس الخضةةةةع الاق قم لايلشةةةةأ، كذلك  شةةةةقي  القدت ح اليعلم أ ضةةةةًع القاقح ي  خ خد األاةةةةخ  
خايةةع قلةةع سةةةةةةةةةةةةةةخاء ي  الضةةةةةةةةةةةةةة ةةعع أخ االظق س، خكةةذلةةك فا  خقق  ل لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر 

 (57-56: 2006)الوردا ،.لايلشأة

 :وموضوعية المدقق الداخلي استقالل-7

ال ق ق ر الظديعت الرتع  ر خالقدت ق ر ذات ت ير    دا ع  ييلخيم اليخضةةةةةةةةةةةخع ر خاالسةةةةةةةةةةةةقق ل ر اذ       
  ق ر ييلخل االسةةةةةةةةقق    شةةةةةةةةك  ععل ا ر الااخ ر فم أي عيا ر رتع  ر أخ قق  ي  ، ا ل  شةةةةةةةة ر ييلخل 

ر القم ع  األلشةةطاالسةةقق   الم ال  د ع  قضةةعرب الياةةعلح القم ققطاب ي  اليدتح أ   كخ  يسةةقق  
ا ع  قأث ر قلع خا   كخ     دع قخل  يرا  قلةع خا   كخ     ةدا ع  قةأث ر ال لةر القم  قخلم يرا  ر عيا 

ياةةةةةعلا  الشةةةةةظاةةةةة ر فم الخادة، خهذا   لم شةةةةة خر الييعرسةةةةة    أللل تعدر   عام اقظعذ تراراقلل  دخ  
 (217، 2004)مجاهد، . ضغخط أخ الا عع لي  قكخ  القرارات للع قأث ر عا لل

أيةع ييلخل اليخضةةةةةةةةةةةةةةخع ةر ف ق اح  لخع ةر الققةد رات خالقرارات خاألاكةعل خ خدقلةع الط تًع ي  الاعلر       
 ي لم أ   (Mutchler,2004,235)الذهل ر القم  ير  لع خالقم ال  شةةة ر ي  ظ للع  قضةةةعرب الياةةةعلح

 غ عب االسةةةةقق    عللسةةةة ر لايدتح الداظام  يقده القدرة عام فع  هم لقعج االسةةةةقق ل ر لذلك خضةةةةخع رالي
اضةةةةعفر أي ت ير لايلشةةةةأة خ ي لم أظر قيقد ال يا ر القدت ق ر ت يقلع، ختد ادد ع دال ه ييلخل االسةةةةقق   

 (293: 1999،)عبدالاله اةةةةةةةةةير ععير  أ  ال  كخ  لا لعت يا  اليرا  ر أ ر سةةةةةةةةةاطر عام عي  اليدتح
ارق عط اليدتح  عليلشةةةةةةةةةةةةأة يا  اليرا  ر  أي اةةةةةةةةةةةةخرة كعلت ، خهلع لرى  أ  هذا    دل خلظ   عاثخ  
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ًع كيخم  د الييلخل هخ ييلخل يطاح خاةةةةةةةةةةة ب القط  ح فعليدتح الداظام يرق ط  عليلشةةةةةةةةةةةأة ارق عطًع ق عت
 .داظ  اليلشأة

الم أ  ألشطر (ييلخيًع السقق   اليدتح الداظام أشعر ف   IIA)ي لد اليدتق   الداظا   خخضع       
القدت ح الداظام   ب أ  ققيقع  عالسقق ل ر الكعيار خا  اليدتح الداظام   ب أ   كخ  يخضخع ع فم 
ذا يع را  لع ييلخل القدت ح الداظام ي  خ لر لمر الي لد ل د ال  أشعر الم أل   أداء يلير القدت ح، خا 

 objective assurance and consulting activity internal auditing) لشعط قق  يم ياع د
is an independent.)  

د ي   ي ع ال خاي  خالشرخط القم قلد يسقق  أ  اليدتح الداظام"ختد خضع الي لد ق ر ً  فاخاه        
، ختد أشعر الي يع ال ر م لاياعس     الم أهي ر عدل اشقراك اليدتح الداظام "يخضخع ق  أخ ق دخ كذلك
العربي  المجمع) اليلعسةةةبلقدت ق  خالققعده خكذلك أهي ر قيق    عليركا القلم يم فم األعيع  القم قظضةةةع 

ختد أشةةةةةعر   ض ال عاث   الم أ  اليدتح الداظام عا   أ   خاا   اذر ك  ر  (230: 2001للمحاســـبين أ،
     كخل  يخميًع داظ  اليلشأة خ    الايعم عام اسقق ل  خيخضخع ق .

خ علقعلم ف   االسةةةةةةةقق   اليطاخب لاقدت ح الداظام   قيد  شةةةةةةةك  ك  ر عام يختع القدت ح الداظام       
 (32: 1997مد،)الهواري ومحفم الل ك  القلم يم خعدل ق   ق  اإلدار ر لإلدارات خاألتسةةعل القلي ذ ر، ختد أكد 

 ذ ر. شةةةأة دخ  قق  ده  أ ر خمعئ  قلي ق ع أعام يسةةةقخى اداري فم اليل أ الم أ  اليدتح الداظام  ل غم 
 ظط الققر ر الظع   عليدتح الداظام أ  المختد أشةةةةةعرت الدراسةةةةةر القم تعل  لع ي لد اليدتق   الداظا    

كعغخ الخادة ال اث ر ليرع خال ر شةةةةةة  عأ رقل قمال دراسةةةةةةرال ت  ق ر دععير رئ سةةةةة ر السةةةةةةقق ل  ا ل أشةةةةةعر 
األير ك ر لاي لد الم أ  ظط الققر ر الظع   خم ير القدت ح الداظام هخ الياةةةةدر األسةةةةعسةةةةم لسةةةةاطعت 

ي ذي لاقدت ح ايد ر القلليدتق   الداظا     خاةةةةةةةةم  أ   كخ  خاسةةةةةةةةقق ل ر هذه الخم ير خعا   فع  ي لد ال
للع السةةةةةةةةةةةةةةاطعت  يقعا قدت ح أخ ي اس اإلدارة أخ أي  لر الةداظام اةةةةةةةةةةةةةة ا ةر رفع الققر ر الم ل لةر ال

 )المجمع العربيال  يك  لايدتح الداظام الخاةةةةةةةةةةةةةخ  الم در ر اسةةةةةةةةةةةةةقق ل ر اليدتح الظعر م  لذاالكعف ر. خ 
 (IFAC,2001, 214)( و244للمحاسبين 

 (406: 1996ومحمود،  ،فخرا)خهم: خهلعك أر  ر أخ   ل سقق ل ر قق اح  عليدتح الداظام        
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االسةةةقق   اليللم خ يك  قاق ح هذا الشةةةك  ي  االسةةةقق ل ر ع ر قشةةةك   ل لر يسةةةققار لاقدت ح  -1
داظ  اليلشأة  ادر عللع القيخ ض لايرا ع الداظام لاق عل  عل ي  خكذلك ترار ق   ل  خترار لقا  

 .ل  خقاد د راق   خيكعفآق  خكذلك قاقم ققر رهخعا 

اء عيا ر القدت ح خ قاد    عدل قأا   عيا ر القدت ح  آراء الغ ر علد قظط ط االسقق   فم أد -2
   طاح هذا يع  يك  أ أ خ رى ال عال  الققر ر،عيا ر القدت ح خعلد الق عل  عليا  خكذلك علد 

عا   اليخضةةةةةةخع ر القم  قل قدع يلع  قخاعد خأظ ح يلل ر ععل ر اليسةةةةةةقخى  قل ااقرايلع ي  ت   
 ظام خي  ت   األطرا  األظرى ذات ال  تر   يا .اليدتح الدا

االسةةةقق   اليلم خ قاةةةد    ايق ك اليدتح الداظام أعام در عت اليلعرة فم أداء ال ي  اليلخط  -5
    خهذا  قل ق ا اه ي  ظ   اليؤه ت ال اي ر ال عل ر خالقدر ب خس عسعت الق     خالقخم  .

قاد د دتح الداظام خ إلدارات القلي ذ ر فم ق     الياالسةةةةةةةةةةةقق   اليعلم خ قاةةةةةةةةةةةد    عدل قدظ  ا -4
 ق .آأق ع   خيكعف

 :المدقق الداخلي في الشركة مكانة-9
 ؤثر اليختع القلم يم لايدتح الداظام فم الشركر عام تدرق  عام قاق ح االسقق ل ر خاليخضخع ر       

فم عيا  كيع أشةةةةرلع سةةةةع قًع خ ظقا  الخضةةةةع القلم يم إلدارة القدت ح الداظام فم   ئر الرتع ر ي  شةةةةركر 
رقلع قاك فم يقع  قلع خيسةةةةةةةةةع الم أظرى أخ ي  دخلر الم أظرى ق  ًع لاقطخر الذي  اغق  هذه الشةةةةةةةةةركر أخ 

ألادل لمل الرتع ر، ا ل أللع قظضةةةةةةةع ايع لإلدارة ال ا ع أخ لي اس اإلدارة أخ ل لر القدت ح اليل ثقر ع  
ي اس اإلدارة، خ شةةةة ر ال عاثخ  فم هذا اليخضةةةةخع الم أ  الخضةةةةع الط   م خاأليث  هخ أ  قكخ  ق   ر 

يم، )إبراها  لل  ك  لي اس اإلدارة أخ ل لر القدت ح  اليدتح الداظام الم أعام يسةةةةةةةةةةةةقخى اداري  علشةةةةةةةةةةةةركر

1999 :111). 

خهذا يع أكدت عا   ي ع  ر القدت ح الدخل ر فم س عح قق  ل اليدتح الظعر م ل ي  اليدتح الداظام        
الم أ  الاعلر اليثعل ر هم ق   ر خارق عط  711ي  الي  عر الدخلم لاقدت ح رتل  15 اليقرةا ل أشةةةةةةةةةةعرت 

 قيك   أ ي  ذلك هخ  خاللد  (IFAC,2001,214)تسةةل القدت ح الداظام  أعام يسةةقخى اداري  علشةةركر 
الق عل   يا  فم  ي ع دخائر خأتسةةعل الشةةركر األظرى، كيع أ  ذلك  شةة ر  در ر ك  رة  ي  اليدتح الداظام

ختد اسةةةةةةةقلق ت اادى الدراسةةةةةةةعت ال   .(43: 1997)الهواري ومحمد،الم در ر االسةةةةةةةقق ل ر القم  قيقع  لع 
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كايع ارقي ت اليكعلر القلم ي ر لقسةةةل القدت ح الداظام فم الل ك  القلم يم لاخادة االتقاةةةعد ر كايع قيخح 
 .(31: 1994)بدران،ال عئد ي  لشعط القدت ح الداظام عام قكاير أداء هذا اللشعط 

لداظام اخقشةةة ر تخاعد اخكير الشةةةركعت فم  يلخر ر ياةةةر ال ر  ر الم أهي ر ق   ر تسةةةل القدت ح       
ي  دل   تخاعد خي ع  ر اخكير الشةةركعت فم ياةةر الم أل  3-4 ر القدت ح ا ل أشةةعرت اليقرة لالم ل 

  ب أ   كخ  ق     خق د د خعا  يد ر ادارة القدت ح الداظام خقاد د ي عياق  اليعل ر  قرار ي  ال ضةةخ 
 ح   ض الدخ  يث  الليسةةع خأليعل ع القم قكخ  ق   ر تسةةل القدت القدت ح خفماليلقدب،  شةةرط يخافقر ل لر 

الةداظام الم اإلدارة  قطاةةب ذلةةك ي  ي اس اإلدارة أ   ااةةةةةةةةةةةةةة  عام ياظ  ع  عية  خلقةعئو خم يةةر 
القدت ح الداظام خا   ااةةةةةةةةةةةة  ي اس اإلدارة كذلك عام األدلر القم  طا لع لاقأكد ي  أ  خم ير القدت ح 

 . قق  يم  طر قر يلعس رقح هدفلع ألالداظام قا
سةةةةةةةةةةةاطقلع  أهدافلع،كيع ا  يكعلر القدت ح الداظام   ب أ  قكخ  ياددة عام شةةةةةةةةةةةك  الئار قادد       

خيسةةةةةةةةةةةةةةؤخل قلةع فلةذه ال ئاةر ق طم ك ي ةر قلي ةذ عيا ةر القدت ح الداظام، قق  ل الاعالت خقخا ع اليرا  ر، 
ح الداظام فم اليلشةةةأة خي ع  لشةةةعطلع، يع ار ر  عإلضةةةعفر الم ذلك ف   هذه ال ئار قادد يكعلر القدت 

   أخ  سعهل فم قلي ذ يليقلع.س ا أ الااخ  عام الخثعئح خالقاعخر يع األشظع  خك  يع  يك  
د ي   ا  كيع ا  قخفر ظطر يخضةةةةةخع ر ي  طر  القدت ح الداظام خيخافح عا لع ي  طر  اإلدارة ال ا ع

 (16: 2003لطفي،) .االسقق ل ردر ر 

 المعرفية والحرفية وأخالقيا  مهنة التدقيق الداخلي: المتطلبا -9
خم ير القدت ح الداظام قسةةةةةةقخ ب قطخرًا يخاا ًع فم اليخااةةةةةةةيعت ل ال شةةةةةةك أ  القطخرات القم ادثت     

خاليقطا عت الي رف ر خاليلل ر، ا ل ي  الضةةةةةةةةةةةةةرخري أ   قل األظذ  عألسةةةةةةةةةةةةةعل ب ال اي ر فم قطخ ر أداء 
الداظا    خق ا ا ظ راقلل ع ر سةةة عسةةةعت يلعسةةة ر ي  القدر ب أخ افراد شةةةلعدات أكعد ي ر لايللر اليدتق   

  ا ل ققركا الدراسر األسعس ر ف لع فم ي علم اإلدارة خالياعس ر.
 د كعف ًع خا  اليطاخب ل س فقط يللع ًع  ا م اع عت اليدتح الداظام خال ةد ي  اإلترار  أ  هذا ال         

 ا م أ ضةةةةةةةةةًع الاع عت اليقاا دة لألطرا  اليسةةةةةةةةةقي دة خذلك  لد  قضةةةةةةةةة  ح ف خة القخت عت     خ  ب أ 
(Vinten,2004,581-595) اإلشةةةةةعرة هلع الم أهي ر القدر ب خاةةةةةق  الظ رات الظعاةةةةةر  عليدتح  خ ل غم

الق عل الي عالت القشةةةغ ا ر خ  المالداظام ظاةةةخاةةةًع   د قطخر دخره ل ق دى الي عالت اليعل ر خالياعسةةة  ر 
  دخره االسقشعري.
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 ,Arena)ختد قلعخلت ال د د ي  الدراسةةةةعت هذا اليخضةةةةخع  علدراسةةةةر خالقاا   ا ل اعق رت دراسةةةةر      

etal 2006,289) القةةدر ةةب خالقطخ ر اليللم شةةةةةةةةةةةةةةرطةةًع لل ةةعو اليللةةر فم يخا لةةر األع ةةعء اليقاا ةةدة القم
 الاد ثر فم   ئر األعيع .أا ات ققايالع خفقع لاقطخرات 

اليلل الي يح ألهةةةدا  خط   ةةةر عيةةة  الشةةةةةةةةةةةةةةركةةةر   ق ر ي   ا  (Ruud,2004,74)ختةةةد أشةةةةةةةةةةةةةةةةعر       
ل عاهعضةةةةةةةةةةةةرخر عت خشةةةةةةةةةةةةرخط ل عو خم ير القدت ح الداظام فم الخاةةةةةةةةةةةةخ  الم األهدا   خفح الظطر  خا 

يد ر تسل القدت ح الداظام  ي  ي ع  ر القدت ح الداظام الم أ  2111  ش ر الي  عرسايًع ا ل  الي قيدة
عا   خضةةةةةةةع ظطر لاقدت ح ي ل ر عام ققد راق   شةةةةةةةأ  أخلخ عت اليظعطر القم قق رض للع الشةةةةةةةركر خذلك 

 .(IIA,2004,15) عالقسعح يع األهدا  ال عير لايلمير 
خال شةةةةةةةةةةةةةةك أ  اليةدتح الةداظام  اقةعج الم قلي ةر يلةعرقة  فم  خالب أظرى غ ر ال خالب الي رف ر        

خال اي ر خهم ال علب الليسةةةةةةم خالسةةةةةةاخكم ا ل أ  اليدتح الداظام غعل ًع يع  اةةةةةةطدل   خائح خاق عهعت 
اليشةةعك    سةة  ع لايضةةعدة ل يا  ي  ت   أفراد داظ  اليلمير  رخ  ف   سةة  ع ليشةةعك  للل خال  رخ  ف   

تد قخا للل خهذا  اةةةةة ب يليق  اليل ر خ اقعج يل  يلعرات ظعاةةةةةر  علقخااةةةةة  خالقدرة عام اإلتلعع  القم
 خال ي   رخو الير ح خايق ك القدرات الاخار ر.

ختد ادد ي لد اليدتق   الداظا    اليخاايعت الخا ب قخافرهع فم اليدتح الداظام ا ل خضع الي لد     
 (IIA,2004,4) عد ععير)ي عدئ(  لدرج فم اطعرهع ي يخعر ي  ال ائ عت خهم كعلقعلم:أر  ر تخا

  ب عام اليدتق   الداظا    أ   قااخا  عللااهر فم أداء عيالل ييع  ؤسةةةةةةةةةةس  أل اللااهر: ا ل  .1
 -القعل ر: خ لدرج قات هذا ال لد القخاعد الساخك ر  ،لاثقر فم أعيعللل خاالعقيعد عا لع

خاليخضةةخع ر خاال قلعد ا ل   ب عام اليدتق   الداظا    أ   قسةةيخا  عأليعلر األيعلر  -أ
 خاليخضخع ر خالار  فم أداء خا  عقلل خيسئخل عقلل.

 االلقاال  علقعلخ  خالكش  ع  ك  يع  ظعل  القعلخ  خ سمء لايللر. -ب
 عدل ييعرسر أف ع  قسمء لايللر أخ اليلمير القم   ي   لع. -ت
  لع.اليسعهير فم قاق ح األهدا  الشرع ر لايلمير القم   ي   -ل

عام اليدتق   ا داء أعام در عت اليخضةةةةةةةةةةةةخع ر فم  يع خقق  ل   ب ا ل ال   اليخضةةةةةةةةةةةةخع ر: .2
األدلر خا  اةةةةع  الي اخيعت خالققعر ر اخ  عيالل خا  ال  ظضةةةة خا لقأث ر ياةةةةعلالل الشةةةةظاةةةة ر 
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ال لةةةد  خ لةةةدرج قاةةةت هةةةذا ،ل خقكخ   رأ لل اليللمد  لةةةعء ققةةةد راقللةةةخقةةةأث ر األطرا  اليظقايةةةر ع
 -القعل ر: القخاعد الساخك ر 

عدل اليشةعركر فم أي لشعط أخ ع تر ي  شأللع أ  قض   يخضخع قلل ختدرقلل عام  -أ
ااةةدار األاكعل ال   دة ع  القا ا، خهذا  شةةي  ال  تعت القم  لشةةأ عللع قضةةةعرب فم 

 الياعلح يع اليلمير القم   ي   لع.
ؤثر عام الاكل اليللم   أ  تر ي  شةةةةةةةةةأل عدل ت خ  أي شةةةةةةةةةمء ي  أي طر  ذخ ع  -ب

 لايدتح الداظام.
ضرخرة ذكر  ي ع الاقعئح اليعد ر القم  قخا  ال لع خالقم ي  شأ  عدل ذكرهع القأث ر  -ت

 عام ت ير الققر ر الاعدر اخ  األلشطر يا  القدت ح.
ااقرال ت ير خياك ر الي اخيعت ال عئدة لايلمير السةةةةةةةر ر: ا ل أل    ب عام اليدتق   الداظا     .5

القم   ياخ   لع خا  الكشةةةةةة  ع  الي اخيعت القم ققسةةةةةةةل  علسةةةةةةةر ر ال  قل اال ي  ظ   سةةةةةةةاطر 
خ لدرج قات هذا ال لد القخاعد  ،األعرا  اليلل ر قيقضةةةةةةةةةة   أير تعلخلم أخ خا ب  أخ يظقاةةةةةةةةةةر
 -القعل ر: الساخك ر 

 اخيعت القم اكقسع لع أثلعء قأد ر خا   .اسقظدال خايع ر الي  ي الاذر  .أ
سةقظدل هذه الي اخيعت فم سة    الااةخ  عام أ ر يكعسةب شظا ر أخ أي اسقظدال عدل ا .ب

طعرهع األظ تم.  يظعل  لاقعلخ  أخ يظعل  لألهدا  اليشرخعر لايلمير خا 
ات اليطاخ ر ر الكيعءة: ا ل أل    ب عام اليدتق   الداظا    أ   ط قخا الي رفر خاليلعرات خالظ  .4

 -القعل ر: خ لدرج قات هذا ال لد القخاعد الساخك ر أثلعء ققد يلل لاظديعت 
 ألدائلع. خاليلعرات ال ايرااللشغع  فقط  ققد ل الظديعت القم  يقاكخ  الي رفر  -أ

ييعرسةةةةةةر الي ع  ر القدت ح الداظام الدخل ر أ   ؤدي اليدتح الداظام ظديعت القدت ح  يخ ب  -ب
 اليلل ر.

 .قاس   يلعراقلل خ راعقلل  شك  يسقير خقاس    خدة خلخع ر ظديعقلل -ت

ام األت  ع لذلك ي  الضةةةةةةةةرخري ق ا ا اليدتق   الداظا    ليلعراقلل فم أر  ر ي عالت رئ سةةةةةةةة ر
  هم: فم ا ةةعدة يسةةةةةةةةةةةةةةةعهيةةر اليةةدتق   الةةداظا    فم ظاح الق يةةر خهةةذه الي ةةعالت  خهةةذا  سةةةةةةةةةةةةةةةععةةد

 (41،2004الكاشف، )
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 ي رفقلل فم ي ع  الققل ر خقكلخلخ  ع الي اخيعت. ضرخرة ق ا ا 
 .ضرخرة ق ا ا ي رفقلل  ي ع  ر ال خدة 
  ععدة ضةةةةةةةةةرخرة ادراك االق عهعت الاد ثر فم ادارة األعيع  يث  ادارة ال خدة الشةةةةةةةةةعيار خا 

هلدسةةةةةةر األعيع  خالقظط ط االسةةةةةةقراق  م فضةةةةةةً  ع  اليداظ  الاد ثر يث  القكاير خفقع 
 ليسقلدفر.لالشعط خالقكاير ا

  ضةةةةةةةةةةةةةةرخرة ققخ ر يلعراقلل فم ي ع  ادارة القغ  ر خاليرخلر خاالسةةةةةةةةةةةةةةقيعع خالقيعخض خفلل
 الشظا عت.

لداظام الااةةةةخ  عام يؤه  دخلم فم ي ع  القدت ح ايدتق   الداظا      قد ايقاعلعت هذا خ قخل ال     
(Certified Internal Auditor(CIA))   ععل خ  ق ر هذا هخ خذلك فم شةةةةةةةةةةلري يع خ خلخفي ر ي  ك

 االيقاع  الخا د فم هذا الي ع  عام يسقخى ال علل خ ققدل الطعلب ل يقاع  فم اليخاد اليلل  ر القعل ر:

دارة اليظعطردخر لشعط القدت ح الداظام فم اخكير الشركعت  -1  خلمل الرتع ر. خا 
 ا راء االرق عط  علقدت ح الداظام. -2
 قاا   عي  القدت ح الداظام. -5
 القدت ح الداظام خلمل الي اخيعت. قاا   عي  -4
 .يلعرات ادارة األعيع  -5

هم لخع   ي  اليلةةةعرات خهيةةةع يلةةةعرات خا ةةةب قخافرهةةةع فم اليةةةدتح الةةةداظام اليلةةةعرات ال ا فةةةع لةةةذ       
م يلعرات اع ر خالقطخ ر ر خاللخع الثعلادراك ر خقشةةةةةةةةةةي  اليلعرات الققل ر خاليلعرات القاا ا ر خالقدرات اإل د

خقشةةي  اليلعرات الشةةظاةة ر ي  قاي  ضةةغط ال ي  خاإل لعد خيلعرات القخااةة  اإللسةةعلم يث  سةةاخك ر 
 .الرسةةةةةةةةةةةةةةي ةةرخشةةةةةةةةةةةةةة كةةعت االقاةةةةةةةةةةةةةةةع   يلشةةةةةةةةةةةةةةةأةال ايكةةعل ةةر ال يةة  كير ح خاليلةةعرات القلم ي ةةر يثةة  فلل

(prawitt,2004,192.) 
 يقاك فليًع  خا  يح خالقاا   الدت ح قلذلك   ب عام اليدتح الداظام أ   يقاك يلعرات القيك ر الي     

خا   يقاك الي رفر  علييعه ل ال د دة خالققل عت الاد ثر فم ي ع  الرتع ر  ف لع، القم   ي كةعيً  لايلمير 
ي رفةةر لميةر، خالعليالةداظا ةةر كيةةع   ةةب عا ةة  أ   يقاةك خع ةًع كةةعيً  خدت قةةًع  ةةعألظطةعر خالير  اليا طةةر  ةة

 (Ramamoorti,2004) اإلااعئ ر. عل اخل 
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 :األولخالصة المبحث 
 :لييعه يم لاقدت ح الداظام يع  ام    ي  ظ   عرض خيلعتشر اإلطعر اق      

  ي  قيقد لقش ا لا  خم ير القدت ح الداظام هم اعل خأشةي  ي  ي رد يرا  ر يعل ر خياعس  ر
 الي عالت اإلدار ر خالقشغ ا ر.

  لخ  سعهل لذلك ف اإلدارة،ة كخل   يث  ع خ  خآذا  أاليلش ل  أهي ر ك  رة لدىالقدت ح الداظام  ا
  ضةةةةةةعفر ت ير لايلشةةةةةةأة ي  ظ   ضةةةةةةيع  الايع ر الكعيار لألاةةةةةةخ  خضةةةةةةيع  االلقاال  علقخال   

 خالقشر  عت ع ر يع  قدي  ي  قخا عت لإلدارة ال ا ع.
  خخسعئ   خاإل راءات  علس عسعت سم لاقدت ح الداظام هخ القاقح ي  يدى االلقاال ئاللد  الر  ا

 ، خيدى كيعءة خف عل ر أداء اإلدارات القلي ذ ر.الرتع ر الداظا ر
  هلعك ي يخعر ي  الظاعئ  القم  قسل  لع القدت ح الداظام خأهيلع أ  خم ير القدت ح الداظام

 خم ير يسققار خاسقشعر ر.
 ل  ي  ظ للع ا  االسةةةةةةةةةةةةةةقق ل ةر خاليخضةةةةةةةةةةةةةةخع ةر للع قأث ر  خهري عام عي  اليدتح الداظام أل

 سةةةةةةةقط ع أ   اقح أهدا  القدت ح  يسةةةةةةةقخى كيعءة أفضةةةةةةة  خكذلك ي  ظ   اليختع فم الل ك  
 القلم يم.

   اليلةعرات الخا ةب قخافرهةع فم اليدتح الداظام هم يلعرات ادراك ر خقشةةةةةةةةةةةةةةي  اليلعرات الققل ر ا
 لشظا ر.اخاليلعرات القاا ا ر خالقدرات اإل داع ر خالقطخ ر ر، خيلعرات ساخك ر خقشي  اليلعرات 
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    خذلك ي  ظ   اللقعط القعل ر: اإللكقرخلم
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 :الرقابة الداخلية مفهوم-5
ة لايع ر أاةةةةةةةةةخللع أخاإل راءات القم قسةةةةةةةةةقظديلع اليلشةةةةةةةةة  قاةةةةةةةةةد  علرتع ر الداظا ر ك  الخسةةةةةةةةةعئ 

ة أليلشةةكيعءة اإللقع  ر فم اخيخ خداقلع خلاقأكد ي  اةةار خدتر ال  علعت الياعسةة  ر خاإلااةةعئ ر خلرفع ال
 .(123: 2006)الوردا ،  خقاق ح الي عل ر

ي اس  اإلدارة،( الرتةةع ةةر عام اللةةع:" أي ا راء ققظةةذه IIAالةةداظا   ) دتق  ختةةد عر  ي لةةد اليةة
اإلدارة خأطرا  أظرى ي  ا ةة  ادارة اليظةةعطر خا ةةعدة ااقيةةع  قاق ح األهةةدا  خالغةةع ةةعت خظطط اإلدارة، 

 ( 91: 2002)عمر،  يلشأةالأهدا  لقاق ح    األداء  طر قر يرض ر لقخف ر ضيع  ي قخ  ل خقخ  قلمخ 

الياةةةددة  اإل راءات ال يا ةةةر القم قسةةةةةةةةةةةةةة م الم القةةةأكةةةد ي  أ "خعرفةةةت الرتةةةع ةةةر الةةةداظا ةةةر  ةةةأللةةةع        
خالسةة عسةةعت اليرسةةةخير خالظطط خالق ا يعت قليذ  دتر خعلع ر، كيع ق لم الرتع ر أ  اللقعئو الياققر قطع ح 

 .(23 :2001)عباس،"قيعيع يع ققخت   اإلدارة خقا خ ال  

ة أراءات القم قسةةةةةةةةقظديلع ادارة اليلشةةةةةةةةكعفر السةةةةةةةة   خالخسةةةةةةةةعئ  خاإل  "خعرفت الرتع ر الداظا ر  أللع      
يداد اليلشةةةةة خاالظق س،خييقاكعقلع ي  ال  ل خالسةةةةةرتر  أاةةةةةخللعلايع ر  قر ة  عل  علعت الياعسةةةةة  ر الدت أخا 

ياخ القرارات، خكذلك قشةة  ع الكيع ر اإللقع  ر خ خالقم  يك  االعقيعد عا لع فم عيا قم القظط ط خاقظعذ 
اإلسةةةةةرا  خال عدل فم الاةةةةةلععر خاإللقعج  أت  قكاير ييكل ،  عإلضةةةةةعفر الم القأكد ي  أ   ي ع ال عيا   

 .(164: 2002)جربوع،  ةألس عسعت القم خض قلع ادارة اليلش عليلشعة ياقاي    قلي ذ ا

عئ  خ لةعء عام يةع سةةةةةةةةةةةةةة ح  رى ال ةعاةل أ  الرتةع ةر الةداظا ر هم ع عرة ع  ي يخعر ي  الخسةةةةةةةةةةةةةة        
ة  لد  ايع ر ييقاكعقلع ي  االظق س خالسةةةةةرتر خ لد  قلم ل خقرق ب أخاإل راءات القم قضةةةة لع اليلشةةةةة

الكعف ر لااد  الرتع ر الل ك  القلم يم خال يا عت خاإل راءات اإلدار ر خاليعل ر     األتسةةةعل األظرى لقاق ح
 . ي  عام القظط ط الكعفم لا يا عتتدر ييك  ي  اإللقع  ر يع ال أك ري  السرتر خاالظق س خقاق ح 

 الرقابة الداخلية: أهمية-2   

للع الذراع        قل ع أهي ر الرتع ر الداظا ر ي  كخللع أهل األركع  األسةةةةةةعسةةةةةة ر لإلدارة ال اي ر الاد ثر، خا 
عل ر يع القطخ ر خالقاد ل قاق قع ليسةةةةقخ عت ع مشةةةةعلإلدارة اليقطخرة لاللخض  عليلميعت، لققيالرئ سةةةةم 

. ا  الاع ر الم الرتع ر الداظا ر أا ات أكثر الاعاع لألس عب (24: 2004)كالب،  ي  الكيع ر اإللقع  ر
 (367-366: 1999)حجازي، اآلق ر:



 

 
 

 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية 41

 النظري للدراسةاإلطار 

 اعا لع ي  ق ق د لل كالع القلم يم. ا عدة ا ل خلطعح عي  الخادة االتقاعد ر خيع  (1

 معاقع قاليلمير خع  يلع الغ  خاكقشع  األظطعء  أاخ ا  اليسئخل ر األسعس ر ع  ايع ر  (2
 اإلدارة.

 ي  االظق س خالغ  خاإلهيع . اليلشأةخ خد لمعل ياكل خف ع  لارتع ر الداظا ر  ايم  (5

لمعل الرتع ر الداظا ر فم اعداد  رلعي  ، خقاد د يدى االظق عرات  عاماعقيعد اليرا ع الظعر م  (4
 .يرا  ر اظق عر   المالقم س قخل  لع، لمرا لقاخ  اليرا  ر ي  يرا  ر قيا ا ر 

 الرقابة الداخلية: أهداف-3

اةةةةةةةةةار خلااهر الي اخيعت خال  علعت ال اير القظعذ القرارات ي  ت   اإلدارة خقشةةةةةةةةةي  الي اخيعت  -1
اليعل ر خالي اخيعت القشةةةةغ ا ر سةةةةخاء كعلت  دخ ر أخ يسةةةةقظر ر ي  أ لاة الاعسةةةةب اآللم، خهذه 

 الي اخيعت يي دة لإلدارة خق ق ر أسعسع لاقرارات اليقظذة ي  ت   اإلدارة.

ذه هاإلدارة يسةةةئخلر ع  خضةةةع خ . خاإل راءات، خالقخال   خاأللمير خالظطط،  علسةةة عسةةةعت، االلقاال-2
عأللمير س يدى االلقاال  ا يعت خالاخائح خدائرة القدت ح يسةةةةةةةةئخلر ع  فا  خقق  ل خت عاأللمير خالق 

لقأث ر ت ار خالقأكد دائيع ي  يدى االلقاال  قاك السةة عسةةعت خالظطط خاإل راءات خالقخال   ذااليخضةةخع
 ح.االلقاال  قاقة خالققر ر ع  ذلك يع اذا كعلت األلمير سعر ر خف علر خا  أاللعل عام أعيع  اليلش

األاخ  خاليخ خدات خالييقاكعت خذلك ي  ظ   ت عل القدت ح الداظام  يا  يدى كيع ر  ايع ر-5
خسةةعئ  الياعفمر عام األاةةخ  خايع قلع ي  كعفر ألخاع الظسةةعئر خك اء ي  هذه ال يا ر خي  ا   

يسةةةةةةةةةةعهير فم هذه ألظر   ب عام اليدتق   القأكد ي  اةةةةةةةةةةار خ خد هذه اليخ خدات خالييقاكعت لا
الظطر،  قخل اليدتق     دد ي  عيا عت ال رد للذه اليخ خدات خالييقاكعت أثلعء السةةةةةةةةلر خاليشةةةةةةةةعركر 

 فم أعيع  ال رد السلخي.

ع  ر ة يسةةئخلر ع  خضةةع الي أ ق ر ك  دائرة فم اليلشةةقا ل  خف عل ر،اليخارد  عتقاةةعد  اسةةقظدال-4
اسةةةةةةقظدال اليخارد اليقعار خقاد د كيع ر اسةةةةةةقظدال هذه اليلعسةةةةةة ر لق عس يدى االتقاةةةةةةعد خالي عل ر فم 

 األدلم. هعاد الماليخارد خاليسععدة فم ظيض القكعل   
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يدى قاق ح األهدا  الير خة ي  خضةةةع ال رايو خاأللشةةةطر الظعاةةةر  علقلم ل خكذلك يدى  ققد ر-3
األهدا  اليخضةخعر لا يا عت القشةغ ا ر ا ل ق ق ر اإلدارة ال ا ع يسئخلر ع  خضع األهدا   ال عا

خ  ب عام اليدتق   الداظا    ت عس يدى قاق قلع  اليلعسةةةةةةةةةةةة ر،خالغع عت خقطخ ر اإل راءات الرتع  ر 
 (144: 2006الوردا ، ) .األهدا ش لع يع عخقي

 :األساسية لنظام الرقابة الداخلية المقوما -4

ح خالقم ي  ظ للع  سةةةةةقط ع قاق  خالركعئا،لم لمعل الرتع ر الداظا ر عام ي يخعر ي  اليقخيعت          
أهداف ، خققيث  هذه اليقخيعت فم اليقخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةة  ر خاليقخيعت اإلدار ر كيع ال  هلعك ي يخعر ي  

 عت.اإل راءات الخا  ر لقاق ح هذه اليقخي

 أوال: المقوما  المحاسبية لنظام الرقابة الداخلية:  

 قضي  ال علب الياعس م ليقخيعت لمعل الرتع ر الداظا ر ي يخعر ي  الطرح خالخسعئ  خالقم  يك       
 قاظ الع ف يع  ام:

:  لطخي الدل   الياعسةة م عام ال يا عت الظعاةةر  ق خ ب الاسةةع عت  يع  ق ءل الدل   الياعسةة م-1
خلخع اللمعل الياعسةةة م اليسةةةقظدل ي  لعا ر، خاألهدا  القم  سةةة م لقاق قلع ي   يلشةةةأةاليع ط   ر 

 لعا ر أظرى.

اخاخ  ل: خ خد دخرة يسقلد   عام در ر ععل ر ي  الكيعءة   ق ر ي  األسعس عت  ليسقلد ا الدخرة-2
 الم لمعل   د لارتع ر الداظا ر،  ععق عرهع اليادر األسعسم لاق د خأدلر اإلث عت.

خظاةةةعئ  ألشةةةطقلع، ظعاةةةر  يلشةةةأةالالدفقر ر: ق  د الي يخعر الدفقر ر اسةةةب ط   ر  الي يخعر-5
 دفقر ال خي ر ال عير خيع  رق ط    ي   خي عت يسععدة.

ر: ق ق ر الخسةةعئ  اآلل ر اليسةةقظدير ضةةي  علعاةةر اللمعل خاآلل ر اليسةةقظدي اإللكقرخل ر الخسةةعئ -4
ل عاي  ال لعاةةةةر اللعير فم ضةةةة ط  يلشةةةةأةالالياعسةةةة م داظ   خأاسةةةة  يثع  عام ذلك  اإلعيع ، خا 

الذي أاةة ح شةةعئع االسةةقظدال فم ال يا عت الياعسةة  ر، خكذلك يظقا  ال رايو  اإللكقرخلمالاعسةةخب 
ه الخسةةةةةعئ  . كيع ق ق ر هذ قل قسةةةةة    يظقا  ال  علعت الياعسةةةةة  ر خي عل قلع أل عً  ، ا لالي اخيعق ر

 األظطعء.فم اليرات ر خالاد ي  ادخل  أل العي  
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قعلم  يك  خ عل اليعدي،ققي ا  علخ خد  يلشأةالالي ام لألاخ : ي مل األاخ  القم قياكلع  ال رد-3
عرات ي  ، خي مل االسةةةةةقثييلشةةةةةأةاللقد ر القم  اخاة الق عل   يا ر ال رد الي ام للذه األاةةةةةخ  يث  ال

ف يا ر ال رد هذه قسةةيح   يا ر الرتع ر ع  طر ح يقعرلر يع  أثعل، ،ي علم ،أراضةةم سةة عرات، آالت،
 هخ يس   فم الس  ت الياعس  ر يع يع هخ يخ خد ف ً .

القظط ط ةر:  قيثة  الةدخر الرتةع م لايخاالعت فم ا راء اليقعرلر     األهدا  اليظططر  اليخاالةعت-6
سةةةةةةةةةةةةةةقظدال عخاللقةعئو الي ا ةر، خ  ةع  أسةةةةةةةةةةةةةة ةعب االلارافةعت لياةعخلةر قيةعد لةع، خققطاةب عيا ةر الرتةع ةر  ة

معل ر خخ خد ل خخمعئي ، كذلك قاد د ظطخط الساطر خاليسؤخل لقلم ل أهداف  اليخاالعت، قاد دا دت قع
 ي ع  ر عيا ر دت قر. عخخض سا ل،ياعس م 

 رانيا: المقوما  اإلدارية لنظام الرقابة الداخلية:   

كخ    ب أ    لشأةفك  ي أظرى،الم  لشأةه ك  قلم يم ك ء: قظقا  الظطر القلم ي ر ي  ي -1
للع ه ك  قلم يم  ق ءل يع األهدا  اليسةةطرة ي  ت الع، كيع   ب عام هذه األظ رة أ  ققي ا 

  عل سعطر خالخضخو اقم  سل  فليلع.

كيةةعءة األفراد: ا  ف ةةعل ةةر لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر لقاق ح أهةةدافلةةع ال قققاةةةةةةةةةةةةةةر فقط عام قلم ل  -2
ؤسعء ر ي يخعر ي  اليخمي   خ  يلشأةالأ  قخفر  قلم ل اداري ي ئل، خلك    بياعس م سا ل خ 

 الكيعءة. فم عل ر الدر عت الذخي ي   لشأةاإلدارات ال عيا    علي

أداء سةةا ير: قؤثر سةة ير الخا  عت خالخمعئ  فم ك  تسةةل  در ر ك  رة عام  يسةةقخ عت خي ع  ر -5
خعر فقيدلع اإل راءات اليخضف عل ر الرتع ر الداظا ر خعام كيعءة ال يا عت اللعق ر ع  هذا األداء 

يع   ب ، كت خقسةةةة  الع خالياعفمر عام األاةةةةخ  علظطخات القم  قل  يققضةةةةعهع اعقيعد ال يا ع
يعءة ك أ كيع  ،أ  قيدلع يسةةةةةقخ عت األداء  علخسةةةةةعئ  القم قضةةةةةي  دتر اقظعذ القرارات خالقسةةةةة   

لياعخلر  ذلكخ ، هؤالء ال عيا   ع  ر لق عس أداء ال   لم القظام ع  قخافر ي لشةةةةةةةةةأةال عيا    علي
اليقةةعرلةةر     األداء اليظطط يع األداء الي ام خقاةةد ةةد االلارافةةعت خاإل راءات الخا ةةب اقظةةعذهةةع 

 لقاا ح هذه االلارافعت.

  ق ر خ خد ي يخعر ي  السةةة عسةةةعت خاإل راءات لايع ر  األاةةةخ :سةةة عسةةةعت خا  راءات لايع ر   -4
ع خيلع قسةةةر لع أخ اظق سةةةلع خلضةةةيع  اةةةار ال  علعت األاةةةخ   قاةةةد قخف ر الايع ر الكعيار لل
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ي  الدععيعت الرئ سةةةةةة ر للمعل الرتع ر الداظا ر ي  ا ل لذلك ق ق ر لاققعر ر اليعل ر خالياعسةةةةةة  ر 
  عل لع اإلداري.

: ي  يقطا عت لمعل الرتع ر الداظا ر ال  د خ خد تسةةةةةل كقلم ل اداري داظ  القدت ح الداظامتسةةةةةل  -3
 .(35-25: 2002)السوافيري ونخرون، عا   اسل تسل )القدت ح الداظام(  طاح يلشأةال

 (: مقومات نظام الرقابة الداخلية1الشكل رقم)

  

 

 (46: 4114،المصدر: السوافيري

 مسئولية المدقق الداخلي تجاه أنظمة الرقابة الداخلية:  -6

ا عام قخل اليدتح الداظام  دراسر خقق  ل ألمير الرتع ر الداظا ر  قاد ال ي        كعيلع. لقد قاس للع خا 
لاةةت ي ع  ر الييعرسةةر اليلل ر لاقدت ح الداظام الاةةعدرة  ع  ي لد اليدتق   الداظا    فم أير كع عام 

ا ر فم ألمير الرتع ر الداظ قضي  ي ع  عي  القدت ح الداظام فا  خققخ ل كيع ر خف عل ر  أ ال    ب 
 ش ر ال عاثخ  الم أ  يللر القدت ح الداظام  خ (143: 2006)الوردا ،ة خالاكل عام در ر يقعلقلع.أاليلش

ار ، خاليعل ر خالياةةةةةا  د أاد أهل علعاةةةةةر يلمخير الرتع ر الداظا ر الي علر  ألخاعلع اليظقاير، اللعدفرق  
  خم يةر القةدت ح الةداظام ل سةةةةةةةةةةةةةةت فقط  اءا ي  لمةعل الرتةع ةر الةداظا ةر خلكللةع قيث   ؤرة القرك ا فةع لةذا

 عللسةةةةةة ر ل  خاةةةةةةيعل األيع  ظاةةةةةةخاةةةةةةًع   د قاخ الع الم يللر ي قر   لع دخل ع، خدخر اليدتح الداظام 

 مقومات نظام الرقابة الداخلية

 مقومات محاسبية مقومات إدارية

 الدليل المحاسبي.-

 الدورة المستندة. -

 المجموعة الدفترية. -

الوسائل اإللكترونية  -

 المستعملة.

 الجرد الفعلي لألصول.-

 هيكل تنظيمي-

 العاملينمجموعة من  -

 معايير أداء سليمة. -

مجموعة من السياسات واإلجراءات -

 ية األصول.الحم

 قسم للتدقيق الداخلي -
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 النظري للدراسةاإلطار 

ر ت الرتع  ر خكذلك قق  ل هذه اإل راءات خيرات  لاار فم هذا الي ع  فم اظق عر يدى االلقاال  عإل راءا
 (171: 2003)لبيب، السع ح ذكرهع.ر يقخيعت لمعل الرتع ر الداظا ر يدى قخاف

 ( موقع التدقيق الداخلي من الرقابة الداخلية2يوضح الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((59: 2112)المصدر )القبج، 

خ رى ال ةعاةل أ  الةدخر اليلخط  ةعلقةدت ح الةداظام فم اظق ةعر يةدى االلقاال  لمةعل الرتةع ةر كةة  راءات      
االلقاال  لمعل الرتع ر خيقطا عق    ق ر أيرًا فم غع ر األهي ر خي   ا ا ل  ،خسةةة عسةةةعت ختخاعد خضةةةخا ط

ع خ يك  للع أ  لقدر ال لعء الذي ققايا  اإلدارة ال ا ع ف ي األير،هلةع قل ع أهي ةر القدت ح الداظام فم هذا 
عدل  علخ تعيت هم  عاللشةةةغع   قدت ح يدى االلقاال خا  راء االظق عرات اليق اقر  ذلك ظاةةةخاةةةع اذا قذكرل

 تدرة اليدتح الظعر م عام الق عل  ذلك.

أيع  عللسةةةة ر لق عل اليدتح الداظام  قق  ل اإل راءات فعليقاةةةةخد يل  قق  ل لمعل الرتع ر  شةةةةك  شةةةةعي       
 لد  الااةةةةةةةةخ  عام قأك د ي  أ  اللمعل   ي   شةةةةةةةةك    د خعرض قق  ي  عام اإلدارة ال ا ع أخ ل لر 

ر ذلك كخم ييشةةةةةةةةةةةةعركع أسةةةةةةةةةةةةعسةةةةةةةةةةةة ع فم قطخ ر لمعل الرتع ر الداظا ر خ  دتح، خهذا األير      اليالقدت ح
م الداظام  ي لم عدل ي عدرق  ف دتحأك د عام الدخر االسةةةةةةةةقشةةةةةةةةعري لاي، خلك  هلع  ل غم القاسةةةةةةةةقشةةةةةةةةعر ر

 الرقابة الداخلية

 

 

 رقابة داخلية محاسبية

 مراجعة داخلية محاسبية

 رقابة داخلية إدارية
 الضبط الداخلي

 مراجعة داخلية إدارية

 التدقيق الداخلي
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 النظري للدراسةاإلطار 

األسةةةعس لخضةةةع اإل راءات الرتع  ر اقم  سةةةقط ع  يخضةةةخع ر خا عد ر الق عل   يا ر القق  ل، ا ل  شةةة ر 
ت ةةعل اليةةدتح الةةداظام  قق  ل اإل راءات الرتةةع  ةةر  يلح هةةذه اإل راءات اليا ةةد ي  القخة  ال ةةعاثخ  الم أ 

ة كك  ي  ظ   يسةةةةةةةعهير أا  هذه اإل راءات أخ أهدا  اليلشةةةةةةخالقدرة عام قاق ح األهدا  سةةةةةةخاء أهد
 (fadzil,etal,2005,3)الرتع ر الداظا ر فم قاق قلع

 -خهم: خقير عيا ر قق  ل لمعل الرتع ر الداظا ر   دة ظطخات    

 يع الاقعئح خالي اخيعت ع  اللمعل: خ قاةةةد  لع قكخ   لمرة شةةةعيار خععير ع  لخاام الرتع ر  -1
الداظا ر داظ  الخادة خألمير الرتع ر القم  قل قاةةةةةةي يلع للخاام اللشةةةةةةعط اليظقاير خيع   ب أ  

األلمير خهذا  سةةةةةةةةةةةقاال  يع الي اخيعت ع  الدخرة اليسةةةةةةةةةةةقلد ر  قكخ  عا   عيا ر قشةةةةةةةةةةةغ   هذه
 خالظرائط القلم ي ر خالقخا   الخم يم خظرائط القدفح داظ  الخادة خدل   اإل راءات.

  أفا  اللمةعل: خق لم هةذه الظطخة اظق ةعر القلي ةذ الي ام للمةعل الرتةةع ةر الةداظا ةةر خالقاقح ي   -2
   راء ي يخعر ي  اظق عرات يدى االلقاال خذلك  ذلك  قلخ  قل خفقع ليع هخ يادد يسةةة قعً قشةةةغ ا   

  يراععة القخت ت اليلعسب للذه االظق عرات.

قق  ل اللمعل: خقيث  هذه الظطخة أظر ظطخات عيا ر دراسةةةةةةةةةةةر خقق  ل ألمير الرتع ر الداظا ر ف  د  -5
م خضةةةةع ظام فالق عل   يع الي اخيعت الكعف ر ع  اللمعل خفا  االلقاال     اةةةة ح اليدتح الدا

 يكلة  ي  الاكل عام فةععا ةةر خكيةعءة اللمةعل خدر ةةر االعقيةعد عا ة  خي  ثل  قل اتقراو السةةةةةةةةةةةةةة ةة  
 (56: 2007دلل، )الم الكي ار لققخ ل اللمعل خق فم ال ثرات خالثغرات خأخ   القاخر خاللق  ف  .

 :وأهميتها اإللكترونيةالرقابة  -7

اعقيعد اللمعل الرتع م عام اسةةةةقظدال الاعسةةةةخب فم "أخ الرتع ر  علاعسةةةةخب  اإللكقرخل رخق لم الرتع ر 
ييعرسةةةةةر ال يا ر الرتع  ر خفح  رايو اعسةةةةةخ  ر ق د ظاةةةةة اةةةةةع للذا الغرض  يع  اقح االتقاةةةةةعد خال لد 

 ."أك رخالختةةةةت خالقكايةةةةر فم الخاةةةةةةةةةةةةةةخ  الم اللقةةةةعئو اليطاخ ةةةةر  ةةةةأتةةةة  يةةةةع  يك  ي  اليظةةةةعطر خ ةةةةدتةةةةر 
 (27: 2007،)الصقال

 (56: 2003زايد، السقة، ابراهيم) :اإللكترونيةمشاكل الرقابة * 

 معهر ذلك:ي أ راكث را ي  علعارهع خيسعراقلع، خي   اإللكقرخل رقيقد الرتع ر الداظا ر فم اللمل 
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 النظري للدراسةاإلطار 

الداظام أخ الظعر م فراةةةةةر   ر الياعسةةةةة  ر، ييع  ضةةةةةع عام اليدتحاليسةةةةةعرات غ ر اليلمخرة لا يا -أ
 قق ع هذه اليسعرات كيع هخ الاع  فم اللمل ال دخ ر.

يع  شةةةةك  عق ر أيعل قاق ح ق ائر اليسةةةةةؤخل عت فم ال ي ، القم  ،يشةةةةكار يركا ر ال رايو خال  علعت -ب
 قيث  ا ر الااخ ر فم اليرات ر.

    ر  شةةةةةةةةقرط قاةةةةةةةةد ح سةةةةةةةةيعدي، فيم اللمل ال دخ  أثرايكعل ر الق د   فم ال  علعت دخ  قرك أي  -ت
يك    اإللكقرخل رفم اللمل  أل ال خي ر خقث  ت عدد اةةةةةةةةةةةةياعق  خعدد األسةةةةةةةةةةةةطر خيع الم ذلك، اال 

ادال أي قغ  ر دخ  أي   .أثرالدظخ  الم تخاعد ال  علعت خا 

ظا  ، خسةةلخلر كسةةر أخ اادال أضةةرار فم هذه قسةةلخلر فقد ال  علعت لق  ر لاةةغر ا ل خسةةعئط ال -ل
  .ي  اليشعك الخسعئط. خغ رهع 

 :اإللكترونيةنظم الرقابة  خصائص-7

قاقخي عام ي اخيعت ع  أداء خألشةةةةطر القشةةةةةك  ت القلي ذ ر لقكخ   عهاة علد    علعتتععدة  .1
 اع ر اإلدارة ال ا ع القظعذ ترار فم ي ع  ي   .

  كخ  ذات  ةةةدخى أ القةةةدرة عام قاق ح خفخرات  ةةةعلكا  يقةةةع ةةة  لقةةةعئو عةةةعل ةةةر الةةةدتةةةر  ي لم  .2
 اتقاعد ر أي ف عال ي  اللعا ر اليعل ر خاالتقاعد ر.

 ل دخي.االقدرة عام قاق ح خفخرات ععل ر فم الختت يقع   شيخل ر اللقعئو يقعرلر  عللمعل  .5
ال ي  أي أ  ال ي   إلل عاال ي  ع    د خهلع  ق عخا ال ي  اةةةةةةةة غر قاد د اليكع  خالايع   .4

ف يك  لايراتب أخ الييق  أ   ؤدي  القلي ذي، ل ا ي  دخ  االاقكعك يع يخميم القشةةةةةةةةةةك   
عياةةة  ي  أي يكةةةع  دخ  الاةةةع ةةةر الم الاضةةةةةةةةةةةةةةخر فم يختع ال يةةة  خهةةةذا   ل ةةة  الكث ر ي  

 اليظعطر
عطعء القل     شةةةةةةةةةةةةك   .3  إللكقرخلما يك  االعقيعد عام ال رايو الرتع  ر فم قاد د االلارافعت خا 

 ي  ظ   ال رايو الرتع  ر دخ  الاع ر الم قدظ  الييق  فم عيا عت ال ال خالقاري.
 ركا عام ال خالب اليلير خالاسةةةةةةةةةةعسةةةةةةةةةةر اليؤثرة عام أداء القشةةةةةةةةةةك  ت القلي ذ ر خالقم قكخ   .6

 اعسير فم قاد د فش  خل عو اليلمير.
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 النظري للدراسةاإلطار 

لم اكل ععل قاير لاخاخ  اأخ غ ر يرضةم ي  األداء ي  اللخاام اليظ مقاد د يع هخ يرضة .7
  . عسقظدال اليقع  س خالي ع  ر اليلعس ر لق عس األداء عام أداء اليلمير كك 

 الظطط.ير   يع ف   الكعف ر لكم   ي   كيعءة اقم اذا قل ق د    .8
 شعي   غطم اليدى القر ب خال   د ي  ظ   قق  ل الخضع الاعلم. .9
 (9،9: 2003زايد، واخرون) لخ( لالمر الم اليسقق  .القدرة عام اسقظدال الس لعر خهعت )يعذا،  .11

جراءا  الرقابة الداخلية في ظل التشغيل  أساليب-9  :اإللكترونيوا 

علعت لا   اإللكقرخلمال قظقا  يكخلةعت خا  راءات الرتةع ةر الةداظا ةر فم مة  اسةةةةةةةةةةةةةةقظةدال القشةةةةةةةةةةةةةةغ         
خلك  االظق    لااةةةةةةةةةةةةةةر فم طر قر خقلي ذ هذه  ال دخي،الياعسةةةةةةةةةةةةة  ر عللع فم م  اسةةةةةةةةةةةةةقظدال اللمعل 

اليكخلةعت خاإل راءات. لذا فع  ا راءات الرتع ر أكثر أهي ر فم لمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر اإللكقرخل ر 
 (351: 2002 ستيفن، مارك،)  .ع  قاك اليق  ر فم اللمل ال دخ ر

: 1997ين،حس) تسةي   أسعس    هيع الم اإللكقرخلمخققسةل األسةعل ب خاإل راءات فم م  القشةغ         
160) 

 إجراءا  الرقابة العامة: )أ(

الرتع ر ذات اآلثعر الاعفاة،  ي لم اذا كعلت ضةةةةةةةةةةةةةة  ير أخ غ ر يخ خدة "خق ر  الرتةع ةر ال عير  أللع     
 ،رتع رأي ي  لخعم ال مف للع سةةةةةةةقخت  آثعر رتع ر القط  ح، ختد ال  كخ  اليرا ع تعدًر عام االعقيعد عا

 خقلقل هةذه اإل راءات ،اختةع ةةر ي  اةدخل األظطةعءل ةر فم ط   قلةةع، ا ةل   لم خ خدهةع خهم رتةع ةر يةعل
ع ظطر لا  علعت، خع تق   عألتسةةعل القشةةغ ا ر األظرى خكذلك  ألل اإللكقرخلم علل ك  ال عل لقسةةل القشةةغ   

 (25: 2004وشحاته، على) . عً الكقرخلاليلشأة القلم ي ر خاللشعطعت اليق اقر   يا عت ي عل ر ال  علعت 

  ف ةعل ةر أداء خمةةعئ عام ؤثر  اإللكقرخل ةرلةذا فةع  اإلعةداد ال  ةد إل راءات الرتةع ةر ال ةعيةر  ةعللمل       
عيا عت  ،الرتع  رلمعل الي اخيعت،  يع  ضةةةةي  قشةةةةغ   ال  علعت فم   ئر يرات ر، خقشةةةةي  هذه اإل راءات 

قلةعخ  الي اخيةعت ي  ظ   يراكا اقاةةةةةةةةةةةةةةع  الشةةةةةةةةةةةةةة كةةعت، أسةةةةةةةةةةةةةةعل ةةب الايةةع ةةر اليةةعد ةةر خال رايو لأل لاة 
اإللكقرخل ر، أي  الي اخيعت، خق د   ال رايو، خقطخ ر اللمل، خرتع ر يراكا شةةةةةةة كر االقاةةةةةةةعالت الياا ر 

 (161: 1997حسين،) .خال علي ر
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 النظري للدراسةاإلطار 

يع  امعخلقاق ح الرتع ر الداظا ر فم م  القشغ   اإللكقرخلم لا  علعت  ل غم أ  قشي  الرتع ر ال عير     
 (365: 2002)السوافيري واخرون، : ام

لقد عر  ي لد الياعسةة    القعلخل    الكلدي الرتع ر القلم ي ر فم م  لمعل  الرقابة التنظيمية: (1)    
  أللع ققسةة ل اليلعل داظ  خظعرج تسةةل القشةةغ   اإللكقرخلم لا  علعت، خذلك"القشةةغ   اإللكقرخلم لا  علعت، 

طر ظخققخل الرتع ر القلم ي ر عام خ خد  ،لمل لد  قدل   األظطعء خاليظعليعت فم م  اسةةةةةةةقظدال هذه ال
عت اظقاةعاةعت خخا  عت خيسئخل  قلم ي ر سةا ير قادد اإلدارات خاألتسةعل القم قشةيالع اليلمير، خقادد

 . "دارة أخ تسل، خكذلك قخض ح القيخ ض اليلعسب لايسئخل عت الخم ي راك  

 رخلماإللكق سةةةةةةةةةةةةلل اإلعداد خالقخث ح ال  د للمعل القشةةةةةةةةةةةةغ    على إعداد وتوريق النظام: ( الرقابة2)   
 ،ا ل  قدل لايرا ع اليسةةةةةةةةةقلدات القم قيث  سةةةةةةةةةةلدًا كعف ًع لايرا  ر يرا  ق ،لا  علعت فم قسةةةةةةةةةل   عيا ر 

 (366: 2002ونخرون، )السوافيري :خققلعخ  الرتع ر عام اعداد خقخث ح اللمعل يع  ام

قلد  الرتع ر عام اعداد اللمعل الم  لعء لمعل  قضةةةةةةةةةةةي  ا راءات  الرتع ر عام اعداد اللمعل: -أ
لرتع ر الكعف ر عام قط  قعت الاعسةةةةةةةةب، خ  ي   يع  قيح يع يخااةةةةةةةةيعت القشةةةةةةةةغ   الي  عر ر، ا

 خ يك  اظق عره خيرا  ق   اخرة يرض ر.
دأ ر قدفح الي اخيعت ظ   اللمعل ا ققع عرة ع  قسةةةةةةةة    لطر  اللمعل: همالرتع ر عام قخث ح  -ب

اللمةةةةةعل،    كةةةةة   رايو ح لاي اخيةةةةةعت القم قظي  اليةةةةةدظ ت خالقلةةةةةعًء  ةةةةةعليظر ةةةةةعت، خقخث
خ ظدل هذا القخث ح فم  الاعسةةةةةب،خالي اخيعت القم قيك  يشةةةةةغ  الاعسةةةةةب ي  قشةةةةةغ    رايو 

  .  ق ر اليادر األسعسم لاي اخيعت ألل عيا ر الرتع ر 
ق ق ر عةةةدل القةةةدرة عام ق ةةةد ةةة  ال رايو ي  أهل لقةةةعط  الرتةةةع ةةةر عام ق ةةةد ةةة  خقطخ ر اللمةةةعل: -ت

ر خ ال د أ  ققي ا ال رايو  عليرخلر لاق د   خالقط ألل ، اإللكقرخلمالضةة   فم لمعل القشةةةغ   
أ   قل   دف يليع كع  سةةةةةةةةة ب الق د   خالقطخ ر  فعل لذلك ، خذلك لقا  ر طا عت اليسةةةةةةةةةقظدي  

 عسةةةةةةةةب،لااالق د   خفح ا راءات رتع  ر ي رخفر خيشةةةةةةةةددة خيخافح عا لع ي  ت   اإلدارة ال ا ع 
ا خا   قل قخضةةةةةةةة ح هذ  علق د  ،خا   قل يرا  ر الق د   ي  ت   شةةةةةةةةظ  أظر غ ر الذي تعل 

 (66: 2011سعد،) الاعسب.الق د    يذكرة الم تسل 
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خقشةةةةةةةي  أ لاة خ رايو لمعل الاعسةةةةةةةب الاد ثر عام ال د د ي   ( الرقابة على األجهزة والبرامج:3)     
  أي تاخر فم أداء األ لاة يث الكقشع ري ر داظ   رلعيو الاعسةب ليسة  ا راءات الرتع ر الذاق ر الي 

 ر، اظق عرالكقع ر (، اظق عر القراءة   د ، اظق عر القيعث  ، اليا  الذاقم، اليرا  ر االرقداد ر )ال كسةةةةةةةةةة 
أي   القراءة اليادخ ر ، ايع ر الادخد ، )خ يك  القخ   ع  الرتع ر عام األ لاة خال رايو هدفلع اكقشةةةةةةةةةةع

عطة  فم اللمةعل خالققر ر علة ، خعةعدة يةع قكخ  هةذه الرتةع ةر يخ خدة فم أاةةةةةةةةةةةةةة  ال لةعا خال قاقةعج الم 
أخاير فم ال رايو لاق عل  لع، خقظقا  ا راءات الرتع ر عام األ لاة خال رايو ي   لعا آلظر اسةةةةةب لخع 

 (313: 2006الذنيبا ، ) خطراا ال لعا ليس (.

 قخت  االعقيعد عام ال  علعت القم  قديلع لمعل القشغ    األجهزة والبيانا :( الرقابة على أمن 4)      
اةد ك  ر عام يةدى كيةع ةر ا راءات الرتةع ر عام اي  اللمعل )األ لاة خال  علعت(. ا ل أ  ا راءات  الم

م لالرتع ر عام اي  اللمعل قؤثر فم غ رهع ي  ا راءات الرتع ر، فض   الرتع ر عام اي  اللمعل  ؤدي ا
القشةةةةةةغ   غ ر الياةةةةةةرو    لا يا عت، خعدل دتر ققعر ر خسةةةةةة  ت ال  علعت، خفقدا  األاةةةةةةخ  خال  علعت 

لذلك   ب أ   قخل لمعل الي اخيعت  (379: 2002)الســــــوافيري و نخرون،اللعير، خالقلعك سةةةةةةةةةر ر ال  علعت
عام ايع ر يايعت ال  علعت خال رايو ي  األظطعء اليق يدة خغ ر اليق يدة، خقر ع  اإللكقرخل رالياعس  ر 

غ ر تع ار لاقراءة ي  ت   اإللسةةةةةع  خ علقعلم   ب أ   قل  اإللكقرخلمأهي ر ذلك الم أ  يايعت الاعسةةةةةب 
 .(25: 1997)لطفي، الشعء أسعل ب الرتع ر ال اير لضيع  ايكعل ر تراءة اليايعت علد الااخل

  ةةب ايةةع ةةر يايةةعت ال  ةةعلةةعت ي  األظطةةعء اليق يةةدة خغ ر اليق يةةدة خي  االسةةةةةةةةةةةةةةقظةةدال غ ر  لةةذلةةك    
الياةةةةةرو   ، ختد ققاةةةةة  ال  علعت اليظالر  علسةةةةةر ر ال عل ر خي  ثل   ب ايع قلع ي  سةةةةةخء االسةةةةةقظدال 

ق عع أسعل ب ختعئ ر قايم قاك اليايعت ي  الض عع خسخء االسقظدال.  خا 

أ  ك  اإل راءات السع قر ال  يك  قاق قلع اال فم اعلر خ خد  ال شك إدارية سليمة:( ممارسـة 5)     
قلم ل عي   ختعدرة،ييعرسةةةةةةةةةةةةعت ادار ر عام يسةةةةةةةةةةةةقخ عت ععل ر ي  الكيعءة ققيث  فم: خ خد عيعلر أي لر 

 (584: 1997اس  ،) ال ي . اللمعل، خقق  لاإلشرا  عام القغ  ر خالقطخ ر فم  الاعسب،

 الرقابة على التطبيقا : إجراءا )ب( 

عط   أداء خمعئ  اللش  د هذا اللخع ي  اإل راءات أسةاخ ع يقظاةاع لرتع ر قدفح ال يا عت ظ         
 كيع قسةةةةقلد  هذه اليطاخ ر،اةةةةيل لضةةةةيع  اي  الخاةةةةخ  لا  علعت خدتر اقيعل ال يا عت اليقظاةةةة ، خ 
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ظطعء ظ   يسعر ال  علعت داظ  لمل اإل راءات يلع ادخل األظطعء خض طلع اذا ادثت، خقاا ح األ
القط  قعت. خق ر   أللع رتع ر يكقشةةةير خياةةةاار فم ط   قلع فلم يكقشةةةير ألللع قكشةةة  األظطعء   د 

ر . خهم رتع ر ظعاةةةةد قل قاةةةا العتي  أ  األظطعء القم قل اكقشةةةةعفلع ادخثلع، خياةةةاار ألللع ققأكد 
 ت. الدخرال القط  ق ر اليشقركر فم هذه خاللم ،ع ألللع قركا عام دخرات ال يا عتفم ط   قل

سةةةةةةةةةةةةة  الع قل ق خأل ال يا عت ياةةةةةةةةةةةةةرو  لع  أ اللد  ال عل لرتع ر القط  قعت فم القاقح ي   خ قيث      
علعت داظ  ك  يراا  قدفح ال   مخقشةةةةةغ الع خالققر ر عللع  علدتر اليطاخ ر، خ قل ييعرسةةةةةر هذه الرتع ر عا

 اللمعل.

 خ يك  ققس ل أسعل ب الرتع ر عام القط  قعت الم ث ل ي يخععت خهم: 

ظ ت الم القةةأكةةد ي  قسةةةةةةةةةةةةةة  ةة  كةة  دقلةةد  ا راءات الرتةةع ةةر عام اليةة المــدخال :)أ(الرقــابــة على      
   د قل اكقشةةةةةعفلع تتدت قر، خا  ك  األظطعء الياقيار ال يا عت، خا  هذه ال يا عت ياةةةةةرو  لع خكعيار خ 

 لظطخات ادظع  ال  علعت الم الاعسةةةب ظ ت خفقعً دالقشةةةغ  ، خ يك  ق ي ع ا راءات الرتع ر عام الي دء 
 اإلدظع .هم: القار ح، القس   ، اإلعداد، خ 

القاةةةر ح  عل يا عت: ف  ب أ  قخ د ا راءات لاقاةةةر ح  عل يا عت القم سةةةة قرقب عا لع   علعت  .1
اللمعل القط  قم خ خد يسةةةةةقلدات أسةةةةةعسةةةةة ر  يث  يدظ ت لالمعل القط  قم الي   ، ف ذا قطاب 

أيع فم اعلر  )أير   ع(ف  ب أ   كخ  هذا اليسةةةةةةقلد يخت ع أخ يظقخيع ي  الشةةةةةةظ  اليسةةةةةةئخ 
  أاإلدظع  الي عشر لا يا عت ي  ظ   الخادات الطرف ر  دخ  خ خد يسقلدات أسعس ر، ف  ب 

رتل السري(  دظ )ال أ   اليسقظدل  شقي  ال رلعيو ليس  عام لمعل لاقار ح فيث  تد  طاب ي
الظع     ت   ادظع  ال يا ر، كيع  يك  أ ضةةةع السةةةيعو للذا اليسةةةةقظدل   دظع  لخع ي    ي  

 ال يا عت فقط دخ  األلخاع األظرى .
قسةة    ال يا عت:   ب اسةةقظدال اليسةةقلدات األسةةعسةة ر  قدر اإليكع  لقسةة    ال يا عت ا ل   .2

قر ، خ  ب أ  قكخ  هذه اليسةةقلدات سةةع القدت حق ق ر هذه اليسةةقلدات هم لقطر ال دا ر ليسةةعر 
القرت ل خيقسةةةاسةةةار  ا ل  سةةةل  اكقشةةةع  أي يسةةةقلد ييقخد، كيع   ب أ   كخ  اليسةةةقلد يلمل 

ي لع ادظع  ال  علعت عام اليسةةةةةةةةةةقلد ، خفم اعلر عدل اسةةةةةةةةةةقظدال اليسةةةةةةةةةةةقلدات  طر قر  سةةةةةةةةةةل  
  ب أ   ملر عام الشةةةةةةعشةةةةةةر  قظط ط يلمل لشةةةةةةك  يسةةةةةةقلد  سةةةةةةععد عام ادظع   األسةةةةةةعسةةةةةة ر
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ال  علعت، أخ أ   قل ادظع  ال  علعت عام يراا  فم اةخرة سةؤا  خ خاب، أخ اسةقظدال اإلضعءة 
 (399-397: 2006)حسين،.خب ادظعل عام الشعشر ل  ع  ال  ع  القعلم اليطا

لغر ييلخير لإللسةةةةةةةةةةةع  الم لغر ي   ع  علعت   د اعدادهالاعداد ال  علعت: خ قاةةةةةةةةةةةد    قاخ     .5
 ييلخير لااعسب.

ادظع  ال  علعت: خ قاةةد    ت عل الاعسةةب  قراءة ال  علعت، خععدة يع  قخل الاعسةةب  قراءة   علعت  .4
  ب،القدر افراد تد ال  كخلخا عام در ر كعف ر ي   عةدد ك  ر ي  ال يا عت قل ادظعللع  خاسةةةةةةةةةةةةةةطر

لةةذلةةك  يك  أ  قاةةدل أظطةةعء كث رة فم ال  ةةعلةةعت، خلمرا لضةةةةةةةةةةةةةةظةةعيةةر ا ل ال  ةةعلةةعت ف  ةةد ي  
خلذلك غعل ع يع  شةةةةةةةةةي   األظطعء،االسةةةةةةةةةقيعدة ي  ايكعل عت الاعسةةةةةةةةةب اآللم فم قاةةةةةةةةةا ح هذه 

  .ق عرهع ت   عيا ر القشغ ال رلعيو القط  قم الي    عام رخق   لقدت ح ال  علعت خاظ

خ دخ   ،تع ر عام الاعسبق ق ر الرتع ر عام القشغ   ي  أهل ألخاع الر  )ب( الرقابة على المعالجة:     
هذا اللخع ي  الرتع ر فع  اليلمير قق رض لظسةةةةةةةةةعئر ك  رة لق  ر القشةةةةةةةةةغ   غ ر الاةةةةةةةةةا ح، خاةةةةةةةةة خ ر 

 ي ع ا راءات القشةةةةةةةةةةغ   اليخضةةةةةةةةةةخعر ي  ت   اكقشةةةةةةةةةةع  الغ  خااللارافعت، خللذا   ب القأكد ي  أ  
اإلدارة تد قل قط  قلع  اةةةةةةةةةخرة كعيار، خا  الي اخيعت القم قل قشةةةةةةةةةةغ الع اةةةةةةةةةةا ار خسةةةةةةةةةة ات فم الختت 
اليلعسةةب خكعيار خيظخلر ي  السةةاطر اليسةةئخلر، خللذا فع  األظطعء فم اليدظ ت سةةقل كس عام يراار 

ر القشةةغ   فلم أيع أظطعء فم اليدظ ت ، أخ لق  ر القشةةغ   خيراار اليظر عت، أيع األظطعء فم يراا
 أظطعء فل ر فم خادة القشغ  .

خ سةةةقلقو ال عال ييع سةةة ح أ  هذا اللخع ي  الرتع ر  لد  الم القاقح ي  أ  ال  علعت قل قشةةةغ الع      
  ت، سةةةةقل اسةةةةقظدال اليايعت خال رايو اليلعسةةةة ر، خ يك  قق ع كعفر ال يا عت خال خأل  دتر خ شةةةةك  كعي  

 قل ي عل ر كعفر ال يا عت اليارو  لع خعدل ي عل ر أي عيا عت غ ر يارو  لع. خأل 

الرتةةةةع ةةةةر عام اليظر ةةةةعت الم القاقح ي  دتةةةةر خي قخل ةةةةر  قلةةةةد المخرجـــا : )ج( الرقـــابـــة على      
الي اخيعت القم قل قشةةةةغ الع  علقرك ا عام كشةةةة  األظطعء القم ادثت ظ   عيا ر القشةةةةغ   خل س يلع 
األظطعء ظ   عيا ر القشةةةةةةةةةةةغ    عإلضةةةةةةةةةةةعفر الم الايعم عام سةةةةةةةةةةةر ر الي اخيعت، خالقاقح ي  ا  كعفر 

س أثرهةةع عام اليظر ةةعت كيةةع هخ يقختع يللةةع. خي  أهل األسةةةةةةةةةةةةةةةعل ةةب ال يا ةةعت القم قل ادظةةعللةةع تةةد ال ك
 يع  ام: (314: 2006)الذنيبا ، اليسقظدير
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 ي قخل ر اليظر عت ي  ت   اعاب ظ رة ختدرة عام القاا  . فا -1

 .الياخس ريظر عت الاعسب يع   ض األيخر الظعار  عليدظ ت  يقعرلر-2

ا  هد  ا راءات الرتع ر عام اليظر عت هخ القأكد ي  اةةةةةةةةةة ا قلع خدتقلع خاسةةةةةةةةةةةقكيعللع، خ ذلك       
 .(140: 2005سنكري،) :االقم  ب القأكد ي  

 ليعذج ثع قر ألشكع  الققعر ر. خ خد-1

 ياقخي الققر ر   كس ال  علعت اليظالر فم اليايعت. ا -2

 الققعر ر الم األشظع  الذ    ياكخ  اح االط ع عا لع. ا اع -5

 عام يخاع د اادار الققعر ر. الياعفمر-4

كةذلةك   ةب أ  قضةةةةةةةةةةةةةةي  هةذه اإل راءات  ةع  األظطةعء تةد يرت ي  ظ   ألمير الرتع ر الداظا ر       
ال  علعت  خاةةةةةةةةةةةةةةااةت خقيةت اعةعدة ادظةعللةع  ةدتةر الم اللمةعل ي  ا ة  أ  ققل ي عل قلع يرة أظرى، خهذه

قكخ  تد ظضةةةةةة ت ل ظق عر ليسةةةةةة  الذي ظضةةةةةة ت ل  ال  علعت األاةةةةةةا ر،  أ الياةةةةةةاار خالي دلر   ب 
ا  ققل يرات ق  ي  ا   قظي ض ظطر قخاةةةةة   ي اخيعت غ ر  اليظر عت   باضةةةةةعفر لذلك فع  قخا ع 

 ليخذجخ ،    ظ   القخث ح خاإلشةةةةةرايرظ   قخاةةةةة الع الم الاد األدلم. ققل يرات ر قخا ع اليظر عت ي
ح اليرفقر خالخثعئ تالسةةةةة   هاققعر ر، خهذلقضةةةةةي  عام رتع ر القلم ل  ب أ  سةةةةة   قخا ع اليظر عت   

 .(405: 2006)قاسم، .القدت ح الداظام شك  دخري ي  ت   تسل  ع  ب أ  ققل يرا  قل علل

 :وفحص نظام الرقابة الداخلية اإللكتروني التدقيق-9

فم قكلخلخ  ع الكي  خقر خالععر الي اخيعت عام اليدتح قاد عت ي  لقد فرضت القطخرات السر  ر 
  للع ق د   طر قر قيك ره خلمرق  الم اليقغ رات اليا طر   ، خضةةةةةةةةةةةةرخرة االسةةةةةةةةةةةةقيعدة ي  قاك اليقغ رات 

 علم:القةةخهةةذا األير أاةةدل قغ  رًا  خهر ةةع فم يلل  ةةر اليةةدتح عام اللاخ  ،لقطخ ر أدائةة  الم األاسةةةةةةةةةةةةةة 
 (106 :2006)الصعيدي ،
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 ، اذ   ب اإلليعل القعل  أسةةةةةةةةعسةةةةةةةة عت القشةةةةةةةةغ  ال ايم(القأه   )اليدتح القغ  ر فم ثقعفر خي رفر  -1
اإللكقرخلم لا  علعت، خقكلخلخ  ع اةةةةةةةةلععر الي اخيعت خالدراسةةةةةةةةر الكعيار  اغعت خ رايو خخسةةةةةةةةعئ  

 الكي  خقر اليقطخرة.

ك  را ي  علعاةةةةةر اللمعل الياعسةةةةةة م اععدة اللمر فم ظطر خ رلعيو القدت ح، خالسةةةةة يع أ   اءًا  -2
 يخ خد داظ   لعا الكي  خقر يث  الدفعقر خاليسقلدات خالقخائل خالققعر ر.

، خاالسةةةةةةةةةةقيعدة ي  الكي  خقر خأسةةةةةةةةةةعل ب  اخل ال يا عت فم عدة اللمر فم ط   ر أدلر اإلث عتاع -5
 الااخ  عام يا د يللع   علب أخ  د ً  ع  األدلر الققا د ر.

آل ر لمل الضةةةةةةةةةة ط الداظام، خاالسةةةةةةةةةةقيعدة ي  يدظ  اليرات ر خالقاكل الذاقم فم  اععدة اللمر فم -4
 ققخ ر لمل الض ط الداظام لا  علعت خالي اخيعت.

يع القطخرات الاةةد ثةةر فم فكر   ق ءلاعةةعدة اللمر فم طرح اعةةداد خعرض ققةةعر ر القةةدت ح  يةةع  -3
 .ال خهر ةةةةرخيلل  ةةةةر اإلدارة ال ا ةةةةع، خقط  ح ي ةةةةدأ الرتةةةةع ةةةةر  ةةةةعالسةةةةةةةةةةةةةةقثلةةةةعء، خا  راا اليسةةةةةةةةةةةةةةةةةعئةةةة  

 (36: 2012العبيدي،)

 :تعريف التدقيق اإللكتروني

  قاةةةةةةةد  علقدت ح اإللكقرخلم "عيا ر قط  ح أي لخع ي  األلمير  عسةةةةةةةقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت 
لذا ف   رك   (Williamson،1994:77)"فم القظط ط خالرتع ر خقخث ح أعيع  القدت حليسععدة اليدتح 

القدت ح اإللكقرخلم  قيث  فم اسةقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت فم عيا ر القدت ح ليسععدة اليدتح ع ر 
ف ذا كعلت ال اةةةةةةةةةةةةةخر السةةةةةةةةةةةةةع قر تد قي ات   دة ، يراا  القدت ح اليظقاير ي  قظط ط خرتع ر خقخث ح

 علرفت لا شةةةةر ر، ا قداًء  علثخرة الاةةةةلعع ر ثل ثخرة الي رفر خيرخرًا  ثخرة القكلخلخ  ع خاالقاةةةةعالت، ثخرا
 ةهةذه الثخرة القم قطا ت ي  اليلشةةةةةةةةةةةةةةأ ،ثخرة قكلخلخ  ةع الي اخيةعتييةع ال  ةدا  ف ة  أللةع ل    ال خل 

د قاك لع فم اقظعذ القرارات خقرشةةةةة قخاةةةةة الع لايسةةةةةقظدل ل سةةةةةقيعدة يل السةةةةةرعر فم ي عل ر   علعقلع خ
ليع خضةة ت هذه القكلخلخ  ع اي  (97: 2003 )غراب ، حجازي ،القرارات خسةة ير هذه  ل س فقط ذلك خا 

دال اسةةةةةةةةقظ  اإل راءات األيل ر القم رافقت فقطاب ذلك يللع خضةةةةةةةةع ال د د ياليلميعت عام الياك 
 هذه القكلخلخ  ع ي  أ   ايع ر ي اخيعقلع الق ير.

 (4: 2005فرجاني، )فم م  الياعس ر اآلل ر لاي اخيعت : علقدت ح  خ قاد  
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هم عيا ر  يع خقق  ل لقاد د ف يع اذا كع  اسةةةقظدال الاعسةةةب  سةةةعهل فم ايع ر أاةةةخ  اليلشةةةأة    
  السةةةةةةع ح لعًء عام الق ر خ ؤكد سةةةةةة ير   علقلع خ اقح أهدافلع  يععا ر خ سةةةةةةقظدل يخاردهع  كيعءة خ 

 :اآلقم ا عام القاقح ي  خ خد قرك قل اللاي اخيعت   ب أ   اآللم قدت حلا

لمل ي اخيعت ياعسةةةةةةةةةةةة  ر ي ئير قخفر الي اخيعت إلعداد القخائل خالققعر ر السةةةةةةةةةةةةا ير  كيعءة  .1
 ععل ر.

 لمعل ف ع  لارتع ر الداظا ر  يلع ادخل األظطعء خاليظعليعت أخ  قاالع الم ادهع األدلم. .2

 :التدقيق اإللكتروني إجراءا -10

: 2006)التميمي،:كعالقمققيث  ا راءات القدت ح فم اعلر القشغ   اإللكقرخلم لا  علعت فم ث ثر يداظ     
143) 

عت ليدظ ت خاليظر  عاليدتح  قخل القدت ح اخ  الاعسخب عام اهقيعل  :التدقيق حول الحاسوب (1
عيا عت قشغ   لا  علعت،  عفقراض أ  ألمير فقط، دخ  اللمر الم يع   رى داظ  الاعسخب ي  

 اقعج  ، خالاإللكقرخلمظ  ي  أ سةةةةةةةط يداظ  القدت ح دالرتع ر عام القشةةةةةةةغ   ف علر. خ  د هذا الي
عاًل فم  اال أل  ال   د ف  علاعسةةةةةةةةةةةةةةخب،لقكةعل   عةعل ةر، كيع أل  ال  اقعج لظ رات خيلعرات ععل ر 

خق قد طرح قشةةةةةةةةغ   خي عل ر  الياخسةةةةةةةة ر،عام اسةةةةةةةةقظدال األلمير  تاليلشةةةةةةةةآم  ااد عد اعقيعد 
 ض طلع.ال  علعت، خقلخع طرح االاق ع  خعدل يقدرة هذا اليدظ  عام 

القدت ح عام عيا ر قشةةةةةةةةةةةغ    ي  ا راءاتققشةةةةةةةةةةةظ  دفم هذا الي الحاســـــــوب:التدقيق من خالل  (2
ال  علعت داظ  الاعسةةةةةخب  عإلضةةةةةعفر الم قدت ح اليدظ ت خاليظر عت، ا ل  قخل اليدتح  علقأكد 
ي  اةةةةةةةةةار ادظع  خقشةةةةةةةةةغ   ال  علعت لدي ال ي  ، خاةةةةةةةةةار اليظر عت، ع  طر ح اظذ ع لعت 

ععدة قشةةةةةةةغ الع يرة أظرى ايع  خاسةةةةةةةطر اليدتق   أخ  خاسةةةةةةةطر الظ راء فم الشةةةةةةةركر  ح قات القدت خا 
 خ  شرا  اليدتح اليسئخ .

ظ   سةةةقظدل اليدتح   ض ال رايو اليسةةةععدة، خالقم دهذا الي خفم الحاســوب:التدقيق باســتخدام  (3
 :يع  امهذه الطرح خي    ضلع  اقعج الم يلعرة خظ رة فم ي ع  الاعسخب. 

 قخل اليدتح  ي عل ر ع لعت ي    علعت الشةةةةةةةةةةةركر  الطر قريللو الياعكعة اليقخاا ر: فم هذه  -أ
الي ا ر  عسةةةةةةةقظدال  رايو يشةةةةةةةةع ل  لقاك القم  سةةةةةةةةقظديلع ال ي  ، ثل  قخل  يقعرلر لقعئ   يع 
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الاةةذر فم اظق ةةعر ال  لةةعت القم قكخ  ييثاةةر ل  ةةعلةةعت   قخظملك  ال  ةةد أ   ال ي ةة .لقةةعئو 
 الشركر.

ال ي    قل      رايوعلقأكد ي  أ  القشةةةةةغ   اليدتح  قخل الطر قرفم هذه ال  علعت االظق عر ر:  -ب
 قخل   عداد   علعت خهي ر خي  ثل  قخل   دظعللع عام لمعل ال ي   ل قأكد  سا ير: لذا اةخرة 

 ي  ي عل قلع  طر قر سا ير.

  رايو القدت ح: خهم  رايو قلد  الم يسععدة اليدتح فم عيا . -ت

 شركا  التومين:-11

لقةد تةعل القةأي   فم  ةعدئ األير عام فكرة الق ةعخ  خالقكةعفة      الق ي عت ال شةةةةةةةةةةةةةةر ر كع  ذلك فم      
لق  ر    ضةةةةةلل أخاطعر يع  سةةةةةيم  علقأي   الق عخلم، فكعلت قخاع الظسةةةةةعئر القم قااح  أاد األعضةةةةةعء 

 (33: 2006عبودي،) .األعضعءقاقح أظطعر ي  لر عام  ي ع 

قأي   ضد الار ح ملر  ل، خ قع  أ  أخ 1547الم لاخ سةلر خق خد أخ   خل اةر لاقأي   ال اري      
ل خهم السةةلر القم شةةلدت ار ح للد  الذي أقم عام أكثر الي علم فم قاك 1666فم  ر طعل ع   د سةةلر 

 اليد لر.

اللقلعء ي  اعداد ل أي   د ا1699فم سةةةةةةةةةلر  اال الكاقراخلل قملر شةةةةةةةةةركر القأي   عام الا عة فم      
لقم قيك  ي  اعداد ا اإللكقرخل رل الذي يك  ي  ا راء الاسع عت 1695تخائل الخف عت فم  ر طعل ع سلر 

 (7: 2009فالح، ) الك  رة.تعلخ  اإلعداد 

ل ي  قيعح يس ح     طرف    قاع  أساخب  لطخي عام  هخ "ع عرةييلخل القأي    أ خ يك  القخ       
اغ )اليؤي ( يقع   دفع ي األخ الطر   الماليؤي  ل ( )الثعلم ظ ل  قاخ   الظطر الي رض    الطر  

 خأ خالر عض ر قيك  ي  قغط ر الظسعرة الياقيار خالقع ار لاق عس اليعدي كا عً  اإلااعئ رياسخب  علطرح 
ركعت شةة المقاخ الع ي  اليؤي  للل  أخ األظطعء  لق  . أخ هم قخا ع الظسةةعئر ال رضةة ر ي  ظ  ائ عً 

 (34: 2006عبودي، ) الظسعئر.القأي   القم قق   ق خ ض يث  هذه الظسعئر علد قاقح قاك 

 هلعك عدة سيعت أسعس ر لاقأي   هم:    

 قخا ع الظسعئر. .1
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 دفع الظسعرة ال رض ر. .2
 قاخ   الظطر. .5
 الق خ ض. .4
  124: 2009فالح،  :(األقساطكيفية سداد) 

قسةةةةدد أتسةةةةعط القأي    عليركا الرئ سةةةةم لاشةةةةركر أخ فم فرخعلع فم اليخاع د الياددة  علخث قر يقع        
لار تدرهع ي األخ ف يع عدا القسط  األتسعطقيلح الشركر لسداد  أ ا اعالت رسي ر قادرهع الشركر عام 

ذا خيع ي  قعر خ االسةةةةةةةقاقعح،  51  51فم اليخاع د اليقررة خليدة  األتسةةةةةةةعطقخت  ال ي   ع  سةةةةةةةداد  خا 
ذا خيع ققخل الشةةةةةركر   رسةةةةةع  ظطعب يسةةةةة   لا ي     ارسةةةةةع  خل ي  قعر خ  13لل  قل  علسةةةةةداد ظ    خا 

 :اإل راء   أادالظطعب  قل اقظعذ 

ب يكقساألتسعط اح سلخات قاغم الخث قر خقا ح  5ات  ي   كعلت اليدة القم سددهع ال ي   اذا -
 لاشركر ليقع ار اليارخفعت ال يخي ر الظعار  علخث قر.

كعلت يدة السةةةةةداد أكثر ي  ث ل سةةةةةلخات  قل قظي ض ي اغ القأي    لسةةةةة ر ت ير يع دفع ي   اذا -
رى    د سر ع  الخث قر يرة أظ أ اليق عتد عا لع خ يك  لا ي    األتسةعطي يخع ت ير  المأتسةعط 
 فخائد القأظ ر. ال لع اليقأظرة يضعفع األتسعط سداد 

 (39 :2005)السالمي، : التدقيق الداخلي في شركا  التومين-12

فم شةركعت القأي   ال يل ر عام الياعفمر عام يخ خدات الشركر  القدت ح الداظامقشةي  خم ير     
أكد ي  يدى يطع ققلع قخسةةةةةةةةةةةةةة يقلع، خالقق  ل الدخري ل ي ع األلشةةةةةةةةةةةةةةطر القم ققل داظ  الشةةةةةةةةةةةةةةركر خال

 لمالاسةة عسةةعت اليخضةةخعر خالظطط الي قيدة، خققد ل الققعر ر خاإلااةةعءات خالي اخيعت خالقخاةة عت 
 ال لعت ذات ال  تر فم ادارة الشركر.

اليق  ر فم شةةةةةةةةةةةةةةركعت القأي   ال يل ر، فم أللع ي يخعر ي   القدت ح الداظام ا راءاتخققيثة       
اليدتح الداظام لاااةةةةةخ  عام ي اخيعت اةةةةةةعدتر خأك دة قخلد لد    ال لعالطرح خالخسةةةةةعئ  القم  ا أ 

اليكا   قدت قلع يع ي ع  ر  األعيع الخاضةةةةةةةةةةةةةح اخ  يدى السةةةةةةةةةةةةة عل خقطع ح  خالرأيالقلععر القعير، 
 خس عسعت خألمير الشركر. ،الداظامالقدت ح 
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دت ح يد ر الق المخ قخل يد ر القدت ح الداظام أخ ي   لخب عل    اةةةةةدار أير أخ قكا    يلير     
لقدت ح االيشةةيخلر   يا ر  األتسةةعل،  قضةةي  أير اليلير خاليقرة اليظاةةاةةر لقلي ذهع، خأسةةيعء الداظام
   ،الداظام

طعء  ر عام شةةةةةركعت خخسةةةةةخالرتع األشةةةةةرا القخال   خاأللمير ال يل ر ييثار  قعلخ   المخ عللسةةةةة ر     
ك خلل  ادد يلعي  خال يسةةةةةةةةةةةؤخل عق ، خقادد قا القدت ح الداظامخم ير  المالقأي  ، لل  قطرح القعلخ  

 القعلخ  ألال شةةةةةةركعت القأي   أ خاليسةةةةةةئخل    علشةةةةةةركر، غ ر  اإلدارةاليلعل خاليسةةةةةةؤخل عت خفح رؤ ر 
 م(1992لسنة 37)قانون  :لخع ي  ألخاع القأي    قيسك الس  ت اآلق ر لك أ ال يل ر 

 خقق د ف    ي ع الخثعئح القم ق ريلع الشركر. الخثعئح:س    .1
 خقق د ف    ي ع اليطعل عت القم ققدل لاشركر. الق خ ضعت:س    .2
خ ق د ف   اسةةةةةةل خعلخا  ك  خسةةةةةة ط يي   قخسةةةةةةطخ  فم عقد عيا عت القأي    الخسةةةةةةطعء:سةةةةةة    .5

 لاسع لع.
 القم ق ريلع الشركر. االقيعت عتت: خقق د ف    ي ع ت ععس   االقي .4
  الخا ب ا داعلع  عليار . األيخا س   الخدائع اليارف ر: خق    ف    .3
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 خالصة المبحث الراني:

 يع  ام: خ قضح ييع س ح       

   ع عرة ع  ي يخعر ي  الخسةةعئ  خاإل راءات القم قضةة لع اليلشةةعة  خالرتع ر الداظا ر هييلخل أ
 لد  ايع ر ييقاكعقلع ي  االظق س خالسرتر خ لد  قلم ل خقرق ب الل ك  القلم يم خال يا عت 

 .خاإل راءات اإلدار ر خاليعل ر     األتسعل األظرى
  ال لع  رأليعساللمل خالاع ر  قل ع ي  أهي ر هذه اإللكقرخل رالرتع ر عام اللمل خأهدا  أ  أهي ر

ليع قشةةةةلده اليلميعت ي  قطخر خقخسةةةةع فم أعيعللع عام يسةةةةقخى ال علل،  ال اةةةةر ر،فم الا عة 
 خاليعل ر،قكلخلخ  ع الي اخيعت خاالقاعالت فم ك  األعيع  الياعس  ر  عامخاعقيعدهع 

  عسةةةة م الدل   الياا  يقخيعت الرتع ر الداظا ر قلقسةةةةل الم تسةةةةي   يقخيعت ياعسةةةة  ر خققيث  فم
 رد الي ام اليسق  ار خال اإللكقرخل رخالي يخعر الدفقر ر خالخسعئ   خا  راءات الياعس ر اليسقلد  

خي يخعر السةةةةةةةةةةةة عسةةةةةةةةةةةةعت  خال عيا  ، القلم يم،لألاةةةةةةةةةةةخ ، خيقخيعت ادار ر خققيث  فم الل ك  
 خاإل راءات.

   ر دال الاعسةةةخب فم ييعرسةةةر ال يا ق لم اعقيعد اللمعل الرتع م عام اسةةةقظ اإللكقرخل رالرتع ر أ
الرتع  ر خفح  رايو اعسةةةةةةةخ  ر ق د ظاةةةةةةة اةةةةةةةع للذا الغرض  يع  اقح االتقاةةةةةةةعد خال لد خالختت 

 .أك رخالقكاير فم الخاخ  الم اللقعئو اليطاخ ر  أت  يع  يك  ي  اليظعطر خ دتر 
    كقرخلماإللأ  هلعك عدد ي  األسعل ب خاإل راءات لارتع ر الداظا ر فم م  القشغ. 
  ا  رك  القدت ح اإللكقرخلم  قيث  فم اسةقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت فم عيا ر القدت ح ليسععدة

ي   قطاب ذلك خضةةةةةةةةةع ال د دخ  ،اليدتح ع ر يراا  القدت ح اليظقاير ي  قظط ط خرتع ر خقخث ح
 .القدت ح ي  ظ   خاخ  الاعسخب خالقدت ح  عسقظداي  قيثات فم ث ثر يداظ اإل راءات 

  فم شركعت القأي   ال يل ر  قيث  عيا  فم الياعفمر عام يخ خدات الشركر ا  القدت ح الداظام
خسةةةةةةة يقلع، خالقق  ل الدخري ل ي ع األلشةةةةةةةطر القم ققل داظ  الشةةةةةةةركر خالقأكد ي  يدى يطع ققلع 
لاسةة عسةةعت اليخضةةخعر خالظطط الي قيدة، خققد ل الققعر ر خاإلااةةعءات خالي اخيعت خالقخاةة عت 

 الم ال لعت ذات ال  تر فم ادارة الشركر.
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 :األولخالصة الفصل 

الداظام  شةةك   ملر الدخر الذي  يك  أ  لييعه يم لاقدت ح ااإلطعر  يلعتشةةرهد  هذا الياةة  الم 
 قخل  ة  القةدت ح الةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتةع ر الداظا ر فم الي ال األخ ، خفم الي ال الثعلم قل 

الرتع ر الداظا ر خالقدت ح الداظام فم   ئر لمل الي اخيعت الياعسةةةةةةة  ر خقل القخاةةةةةةة  الم يلعتشةةةةةةةر ييلخل 
 اللقعئو القعل ر:

 ة كخل  الداعل الرئ سةةةةةةم لإلدارة فم عيا ر الرتع ر ألداظام ل  أهي ر ك  رة لدى اليلشةةةةةةا  القدت ح ا
خ سعهل فم اضعفر ت ير لايلشعة ي  ظ   الايع ر الكعيار لايلشعة خضيع  االلقاال  ك  األلمير 

 ع ر يع  قدي  ي  ققعر ر لي اس اإلدارة. خالقخال   خالقشر  عت
 ام ألل  ي  ظ للع ا  االسةةةةةةةةةةةةةةقق ل ةر خاليخضةةةةةةةةةةةةةةخع ةر للع قأث ر  خهري عام عي  اليدتح الداظ

 ليدتحا يختعخ  يكعلر  سةةةقط ع أ   اقح أهدا  القدت ح  يسةةةقخى كيعءة أفضةةة  خكذلك ي  ظ  
 فم الل ك  القلم يم.

   أ  اليةدتح الةداظام  اقةعج الم قلي ةر يلةعرقة  فم  خالةب أظرى غ ر ال خالةب الي رف ر خال اي ر
خهم ال علب الليسةةةةةةةم خالسةةةةةةةاخكم ا ل أ  اليدتح الداظام غعل ًع يع  اةةةةةةةطدل   خائح خاق عهعت 
يضةةةعدة ل يا  ي  ت   أفراد داظ  اليلمير  رخ  ف   سةةة  ع ليشةةةعك  للل خال  رخ  ف   سةةة  ع لا  

تد قخا للل خهذا  اةةةةةةة ب يليق  اليل ر خ اقعج يل  يلعرات ظعاةةةةةةر  علقخااةةةةةةة   ك  القماليشةةةةةةع
 خالقدرة عام اإلتلعع خال ي   رخو الير ح خايق ك القدرات الاخار ر.

  لمعل الرتع ر الداظا ر ي  اليقطا عت األسةةةةةةعسةةةةةة ر لايلشةةةةةةعة الاد ثر، ظاةةةةةةخاةةةةةةع يع القطخرات  ا
 الاد ثر خيخاك ر ال ار.

 ليةةع للةةع ي  أهي ةةر تاةةةةةةةةةةةةةةخى كخللةةع ق قيةةد عام  اإللكقرخل ةةرعل  ةةعلرتةةع ةةر عام اللمل ا ةةعدة االهقيةة
لذلك أدى هذا القطخر  خاليعل ر،قكلخلخ  ع الي اخيعت خاالقاةةةةةةةعالت فم ك  األعيع  الياعسةةةةةةة  ر 

 ر.عإل راءات الرتع    اليظعطر اليق اقرالسر ع فم اسقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت الم ا عدة 
  خ خد ارق ةةعط ق ةةعخلم     القةةدت ح الةةداظام خلمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةةر لةةذلةةك ق ق ر يللةةر القةةةدت ح

  ر،اللعدفر، خاليعلالداظام ي  أهل علعاةةةةةةةةةر يلمخير الرتع ر الداظا ر الي علر  ألخاعلع اليظقاير، 
ر  ا  رك  القدت ح اإللكقرخلم  قيث  فم اسةةةةةةةةةةقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت فم عيا خالياةةةةةةةةةةاار.

طاب ذلك ق، خ القدت ح ليسةةةةةةةةةععدة اليدتح ع ر يراا  القدت ح اليظقاير ي  قظط ط خرتع ر خقخث ح
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قيثات فم ث ثر يداظ  القدت ح ي  ظ   خاخ  الاعسخب خالقدت ح خضع ال د د ي  اإل راءات 
 . عسقظداي 

  ات الشركر دفم شركعت القأي   ال يل ر  قيث  عيا  فم الياعفمر عام يخ خ ا  القدت ح الداظام
خسةةةةةةة يقلع، خالقق  ل الدخري ل ي ع األلشةةةةةةةطر القم ققل داظ  الشةةةةةةةركر خالقأكد ي  يدى يطع ققلع 
لاسةة عسةةعت اليخضةةخعر خالظطط الي قيدة، خققد ل الققعر ر خاإلااةةعءات خالي اخيعت خالقخاةة عت 

 الم ال لعت ذات ال  تر فم ادارة الشركر.
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 الدراسات السابقة
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 قلعخ  هذا الياةةةةةة   علقاا   ألهل الدراسةةةةةةعت الياعسةةةةةة  ر اليق اقر  دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةة       

 هذه الدراسةةةةةةةعت ي  لقعئو ي  لعا ر خل  ع  يع ال  قخاةةةةةةةات  لمعل الرتع ر الداظا ر خذلك لاق ر  عام يع

 ي يخعق  : المخذلك ي  ظ   ققس ل الدراسر  أظرى،قض ي  الدراسر الاعل ر ي  لعا ر  أ  يك  

  علاغر ال ر  ر. تأخال: الدراسع

 .اإلل ا ا رثعل ًع: الدراسعت  علاغر 
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 السابقة:الدراسا  

 العربية:باللغة  الدراسات-1

/ المراجعة الداخلية مهمتها ومســـاهمتها في (، بعنوان2004دراســـة )شـــعبان لطفي، :األولىالدراســـة 
 تحسين تسيير المؤسسة مع دراسة حاله قسم تصدير الغاز التابع للنشاط التجاري سوناطراك

لع خياعخلر   عليؤسةةةسةةةر  ععق عرهع أداة ف عل   القدت ح الداظامهدفت الدراسةةةر الم ياعخلر ا راا أهي ر     
خيدى يسةعهيقلع فم ظاح الق ير اليضعفر فم اعلر يع اذا  القدت ح الداظامقخل  لع  املعر األعيع  القم 

 راا ال خالب اليق اقر  يخضةةةخع ا ت الدراسةةةرظ   هذه الدراسةةةر اعخل اإلدارة، ي طر   ي قل اسةةةقغ للع 
تع ر أ ضةةةةع قق  ل لمعل الر  دراسةةةةرال تكيع قلعخل اليؤسةةةةسةةةةعت،الرتع ر الداظا ر ا ل خ د أللع ضةةةةرخر ر فم 

 الداظا ر الذي   ق ر ايرأ ضرخر ع  عللس ر لايرا ع الظعر م خالداظام.

عام اليللو القعر ظم القاا ام لدراسةةةةةةةةةةةةر القطخر القعر ظم لايرا  ر، خي  ثل  دراسةةةةةةةةةةةةرال تختد اعقيد    
عام  دراسةةةةرال تعام اليلل    الخاةةةةيم خالقاا ام خكذا أسةةةةاخ م االسةةةةققراء خاالسةةةةقلقعج خاعقيد تاعقيد

 – تالدراسةر الي دال ر فم اادى الشةركعت ال اائر ر خاليقيثار فم الشةركر الخطل ر للق  خقسخ ح اليارختع
خضعت( يق  –دراسةر الاعلر  علق ر    علي يع ثل خاة  الدخرة )ي   عت  أخال  تي يع سةخلعطراك، فقعي

يق خضةةةةعت(    –ا )الدخرة ي   عت ع قق  ل الرتع ر الداظا ر لقسةةةةل قاةةةةد ر الغ تلقسةةةةل قاةةةةد ر الغعا ثل تعي
عل كرة سةةةةةةةةةر  ر ع  لم  طم لي دهع أخ تعرئلع ف  أل  قي ا أسةةةةةةةةةاخب ظرائط القدفح  -1خي  أهل لقعئ لع 

 الرتع ر الداظا ر خقيكل   سرعر خسلخلر اك ر فم الاكل ع  يدى  خدق .

بعنوان/ دور وظيفة التدقيق في ضبط األداء المالي  ،(2007الدراسـة الرانية: دراسة )يوسف المدلل، 
 واإلداري دراسة تطبيقية 

هدفت الدراسةةةةةةةةةةر الم قق  ل يدى قطخر خم ير القدت ح الداظام فم الشةةةةةةةةةةركعت اليسةةةةةةةةةةعهير ال عير فم     
ر كذلك هدفت الدراسر الم الق ر  عام أهي  الي ع ،فاسط   اسقلعدا الم القطخرات القم قادل فم هذا 

لياعس ر خاإلفاعو خاالقدت ح الداظام فم قق  ل كيعءة خفععا ر اإلدارة كيدظ  لقخسة ع الشيعف ر خاليسؤخل ر 
 خهدفت أ ضةةةع الم الق ر  اليسةةةعهير.خقق  ل أداء اإلدارة فم ضةةة ط األداء اإلداري خاليعلم فم الشةةةركعت 

  الداظام.سقق ل ر الييلخار لاقدت ح العام در ر ا
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راد عام اظضعع  ي ع أف دراسرال تعام اليللو الخايم القاا ام ا ل اعقيد دراسةرال تختد اعقيد    
الي قيع ا ل قل قخا ع االسةةةةق علر عام اليسةةةةئخل   ع  خادات القدت ح الداظام فم هذه الشةةةةركعت خكع  
ي قيع الدراسةةةةر  ي ع خادات القدت ح الداظام فم الشةةةةركعت اليسةةةةعهير ال عير فم سةةةةخح األخراح اليعل ر 

 شركر. (56فم فاسط   خال علغ عددهع )

الدراسةةةر  ع  خادات القدت ح الداظام فم الشةةةركعت اليسةةةعهير ال عير ققخل  دخر  ختد أخضةةةات لقعئو     
  د فم ضةة ط األداء اإلداري خاليعلم خاليسةةعهير  دعل اخكير الشةةركعت ي  ظ   دخرهع فم قق  ل لمعل 
الرتع ر الداظار خ خافح اليسةةةةةئخل   خال عيا   فم خادات القدت ح الداظام عام أ  هلعك ضةةةةةرخرة لقخسةةةةةة ع 
لطعح القدت ح الداظام ل شةةةةةةي  ت عس الكيعءة خالي عل ر فم األداء القشةةةةةةغ ام خاليلم  عإلضةةةةةةعفر الم الشةةةةةةح 

اإلداري خاليعلم للذه الشةةةةةركعت، خي  دي  علضةةةةرخرة لقاسةةةة   خضةةةة ط األداء اليعلم خالرتع م خا  ذلك  ؤ 
 عت خسةةةةعئر قدت ح ال يا خق لم المالقخاةةة عت أهيلع ضةةةرخرة االلققع   علقدت ح الداظام ي  قدت ح يعلم ر 

الشةةةركر ييع   خد  عليعئدة عام الشةةةركر خ اسةةة  األداء خضةةةرخرة عقد الدخرات لايدتق   الداظا     ألشةةةطر
 لد  اكسةةةةةةةةع لل الي رفر الكعف ر  ي ع  ر القدت ح الداظام خضةةةةةةةةرخرة خ خد ظط اقاةةةةةةةةع  ي عشةةةةةةةةر لايدتح 

خرة ق   ر خادة القدت ح الداظام ألعام الداظام يع ل لر القدت ح خذلك ي  ا   قدع ل اسةةةةةةةةةقق ل  خضةةةةةةةةةر 
 يسقخي اداري ييك   علشركر أخ ي اس اإلدارة. 

( بعنوان/ دور لجنة المراجعة في تحســـين كفاية 2009(،حســـين دحدوح( د.الدراســـة الرالرة: دراســـة )
 نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركا 

ركات الدراسةةةةةةر عام الق ر  عام األلشةةةةةةطر القم قيعرسةةةةةةلع ل لر القدت ح خقؤدي الم قاسةةةةةة   لمعل      
 خف عل قلع.الرتع ر الداظا ر اليط قر فم الشركعت 

 عام اليللو االسةةققرائم خاليللو االسةةقل عطم الذي  قخل عام قاةةي ل اسةةق عل  دراسةةرال تختد اعقيد     
ي قيع  قكخ خف عل قلع. خ ع  األلشةةطر القم ققخل  لع ل لر اليرا  ر لقاسةة   كيع ر لمل الرتع ر الداظا ر 

الدراسةةةةةةر ي  ادارات الشةةةةةةركعت األردل ر الاةةةةةةلعع ر اليسةةةةةةعهير ال عير اليدر ر فم السةةةةةةخح اليعل ر خال علغ 
( اسةةةةةةةةق عل  عام فئقم 131( شةةةةةةةةركر، خي  اليرا     الظعر     للذه الشةةةةةةةةركعت خقل قخا ع )89عددهع )
 الدراسر.
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قيعرسةةلع ل لر اليرا  ر خقسةةلل فم  أ خظااةةت الدراسةةر الم أ  هلعك ي يخعر ي  األلشةةطر  يك       
 قاس   كيع ر لمل الرتع ر الداظا ر خف عل قلع فم الشركعت خي  أهل هذه األلشطر 

 .ركت   ئر الرتع ر فم الشر  خايلع ي  أهل يكخلع القدت ح الداظامعام قي    دخر ل لر  ال ي -1

 اليظقاير.يدى االلقاال  علقخال   خالاخائح خالق ا يعت السعر ر فم ييعرسر األلشطر  قق  ل-2

الققعر ر الظعاةةةةةةةةةر  قطخ ر اللمل الياعسةةةةةةةةة  ر خاإل راءات اليعل ر خاإلدار ر خيرا  قلع خاتقراو  دراسةةةةةةةةةر-5
 عا لع.الق د  ت الخا ب ادظعللع 

 الا لر لققر ر اإلدارة ع  ف عل ر لمل الرتع ر الداظا ر خكيع قلع لاشركر.  قق  ل-4

  .الض   فم الرتع ر الداظا ر أخ  خفا  الرد عام رسعلر يرا ع الاسع عت  شأ   قاقم-3

ضةةةةةةيللع قق أ &  ل غم عام ل ع  اليرا  ر اإلفاةةةةةةعو  ققعر رهع القم   ب القخاةةةةةة عت أهيلعخي        
ر قسةةةةةةلل فم قاسةةةةةة   كيع ر لمل الرتع ر الداظا  أ لاشةةةةةةركعت ع  ألشةةةةةةطقلع القم  يك   الققعر ر السةةةةةةلخ ر

 خف عل قلع.

/ دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق (، بعنوان2009بنية المرعي، )دراسة الدراسة الرابعة: 
 الداخلي في شركا  التومين األردنية: دراسة ميدانية

هدفت الدراسةةةر الم الق ر  عام دخر ل ع  القدت ح اليرق طر  علقدت ح الداظام فم قاسةةة   خم ير        
القدت ح الداظام فم شةةةةةركعت القأي   األردل ر ي  ظ   أراء اليدتق   الداظا    خأعضةةةةةعء ل ع  القدت ح. 

كشع  ال ر ح خخا  عقلع خاسقل الع قسلل فم الق ر  عام هذا الدخر ي  ظ     ع  يسؤخل عت ل لر القدت 
خا عت ي ئير خاتقراو ق اسقق ل ر القدت ح الداظام ق ا ا هذا الدخر كخ  ل لر القدت ح ق ي  عام ق ا ا

قاةةةةةةب فم ياةةةةةةاار شةةةةةةركعت القأي   ق عه خم ير القدت ح الداظام  ظعاةةةةةةر خاالتقاةةةةةةعد الخطلم   عير، 
ي  خ لر لمر اليدتق   الداظا    خأعضةةةةةةةعء الق ر  عام يع اذا كع  هلعك فرخح ذات داللر اااةةةةةةةعئ ر 

 ل ع  القدت ح اخ  دخر ل لر القدت ح فم قاس   خم ير القدت ح الداظام فم شركعت القأي   األردل ر.    

 عام اليللو االسةققرائم خاليللو االسةةقل عطم الذي  قخل عام قاةي ل اسةةق عل  دراسةرال تختد اعقيد      
ي قيع  ععير، قكخ ( شةةةةةةةةركر يسةةةةةةةةعهير 28خالقم خاعت عام شةةةةةةةةركعت القأي   األردل ر خال علغ عددهع )
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الدراسةةةةةر ي  فئق   األخلم ي  اليدتق   الداظا    خيدراء القدت ح الداظام خ اغ عددهل فم هذه الشةةةةةركعت 
ردل ر خ اغ كعت القأي   األاليئر الثعل ر فقد قيثات  أعضةةةعء ل ع  القدت ح فم شةةةر  أيع داظا ًع،( يدتقًع 42)

 %32خالثعل ر  %71ا ل قل قخا ع ك  االسق  علعت خقل اسقرداد ي  اليئر األخلم  ( عضخا48عددهل )

دخر لا لر القدت ح فم ق ا ا اسةةةةةةةةقق ل ر  أهيلع:  خ دخقخاةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةر الم ال د د ي  اللقعئو        
قع دت ح ققأكد ي  أ  يختع دائرة القدت ح الداظام  القدت ح الداظام فم شةةةةةركعت القأي   ا ل أ  ل لر الق

 خ د  أل عئو الم اللق  خا  عقلع. خأملرتخ سيح للع الق عل  اسقق ل قلع،فم الل ك  القلم يم يع   اا ي  
لرت كيع أم خالقخال  .دخر لا لر القدت ح فم يرا  ر ألشةةةةةةةةةةطر القدت ح الداظام  علسةةةةةةةةةة عسةةةةةةةةةةعت خاأللمير 

 خ د دخر لا لر القدت ح فم قاسةةةةةةة   ظطر عي  القدت ح الداظام فم شةةةةةةةركعت القأي   ا ل   أل اللقعئو 
أ ضع  تال ي . خأملر ققخل ل لر القدت ح  يلعتشةر يد ر القدت ح اخ  أي تضةع ع  خهر ر تد قملر ظ   

لقدت ح اأ  االق عه ال عل ي  ت   اليدتق   الداظا    خأعضةةةةعء ل ع  القدت ح الداظام لاخ قاسةةةة   خم ير 
 عل ي علس ضرخرة ت القخا عت: يرقي ر. خاهلالداظام فم شركعت القأي   األردل ر هم اق عهعت ا  ع  ر 

اإلدارة فم شةةةةةةةةةةةةةةركةعت القأي    قاد د يختع دائرة القدت ح الداظام فم الل ك  القلم يم لاشةةةةةةةةةةةةةةركر خقاد د 
( ي  تعلخ  46قي    اليعدة )ال  تةر     الا لةر خك  ي  القدت ح الداظام خ ق ر أتسةةةةةةةةةةةةةةعيلع خضةةةةةةةةةةةةةةرخرة 

ل اليق اقر  قشةةةةك   ل ع  القدت ح فم الشةةةةركعت اليسةةةةعهير ليع للع 2112( لسةةةةلر 76األخراح اليعل ر رتل )
 الداظام.ي  ليع ك  ر خدخر رتع م فعع  فم دعل خم ير القدت ح 

بعنوان/ التدقيق الداخلي في ظل إطار حوكمة  ،(2009، والعزاوي )العانيالدراســـة الخامســـة: دراســـة 
 الشركا  ودورة في زيادة قيمة الشركة 

هدفت الدراسةةةةةةةةةةةةةةر الم الختخ  عام يدى قأث ر القدت ح الداظام فم ت ير الشةةةةةةةةةةةةةةركعت اليدر ر فم        
يؤشةةةةةةرات أخل عت خقط  ح اخكير الشةةةةةةركعت  أادالسةةةةةةخح ال راتم لألخراح اليعل ر خذلك ي  ظ   اظق عر 

خقلعخلت الدراسةةةةةةةةةر   ع  يدى قطخر القدت ح الداظام لق  ر لملخر ييلخل  الداظام.القم قيعرس  علقدت ح خ 
 خ  ع  دخر ذلك القطخر فم ظاح ت ير اضعف ر لاشركر.  الشركعت.اخكير 

عقيدت ا عطم فم اظق عر فرضةةةة ر الدراسةةةةر اذختد اعقيدت الدراسةةةةر اليلل    االسةةةةققرائم خاالسةةةةقل       
الققعر ر اليعل ر لسةةةةةةةةخح ال راح لألخراح اليعل ر الدراسةةةةةةةةر  ر ر اليعل ر السةةةةةةةةلخ ر لاياةةةةةةةةعر   ع لعر عام القق

خالقم قل  االسةةةةق عل دراسةةةةر ال تاسةةةةقظدي دت قر، ختدخكذلك اعقيدت قاا   االسةةةةق عل   أسةةةةعل ب اااةةةةعئ ر 
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ير اليدر ر اليسةةعهقخا  لع عام ال عيا   اليظقاةة    عإلدارة خالياعسةة ر خالقدت ح فم ع لر ي  الشةةركعت 
 فم سخح لألخراح اليعل ر خي  ثل قاا   اإل ع عت  عسقظدال القخا  عت القكرار ر.

خقخاةةةةةات الدراسةةةةةر الم لقعئو أهيلع القأث ر الخاضةةةةةح لاقدت ح الداظام فم ت ير الشةةةةةركر خدف لع الم      
  الم ذا القطخر لل  اةةةةةةةةةخكذلك الققدل الاعاةةةةةةةةة  فم القدت ح الداظام خخمعئي  لك   علرغل ي  ه  عدة،الر 

أيع أهل القخاةةةةةة عت القم قل القخاةةةةةة  ال لع فلم ضةةةةةةرخرة  الشةةةةةةركعت.اليدى الذي  ا م يقطا عت اخكير 
قطخ ر القدت ح الداظام خقي    خمعئي  ي  يلمخر اخكير الشةةركعت خهم ققخ ل خقاسةة   عيا عت الرتع ر 

دارة اليظعطر خاخكير الشركعت  .الداظا ر خا 

/ دور المراجعة الداخلية في تطبيق (، بعنوان2009دراســــة )عمر عبدالصــــمد،الدراســــة الســــادســــة: 
 ميدانية دراسة-المؤسسا  حوكمة 

 خكيركأداة لقط  ح ا القدت ح الداظامالق ر  عام ك    يك  االسةةةةةةقيعدة ي   المهدفت الدراسةةةةةةر       
اليؤسسعت خهذا هخ اللد  الرئ سم لادراسر كيع هدفت الدراسر ي  ظ   قاد د الي عدئ خالقخاعد ال  دة 

خأ ضةةةةةع ق     االق عهعت الاد ثر لايرا  ر الداظا ر خظاةةةةةخاةةةةةع ف يع  كيعءقلع،إلدارة اليؤسةةةةةسةةةةةعت خا عدة 
ءة خف عل ر القم قسةةةةةةةةةةةيح  قاد د كيع القدت ح الداظام أدخار ق اح  ي ع  رهع الدخل ر خالق ر  عام يظقا  

 لمعل الرتع ر الداظا ر خدخرهع فم ادارة اليظعطر خع تقلع الق عخل ر يع أطرا  اخكير اليؤسسعت. 

عام االسةةةق عل  خالقم خاعت عام يدراء  تاليللو االسةةةققرائم خاعقيدعام  دراسةةةرالختد اعقيدت 
( اسةةةةةق عل  خقل االعقيعد 111( ا ل خاعت)يرا  ر )قظاةةةةة خأسةةةةةعقذة ال عي ر  القدت ح الداظامأتسةةةةةعل 
 ( اسق عل  ي  ي يخع االسق  علعت لقيث  ع لر الدراسر.73عام )

  يع  ام: اللقعئو القعل ر أ راهع المخقخاات الدراسر  

ي  اسةةةةةةقغ للع ليخاردهع  يلشةةةةةةأةالاخكير اليؤسةةةةةةسةةةةةةعت  يثع ر األداة القم قضةةةةةةي  كيعءة ادارة  ق ق ر-1 
 خدراسقلع لايظعطر 

لقدت ح اقظقا  ال خل عيع كعلت عا ر فم السةةةةع ح خأاةةةة ات خم ير  يلشةةةةأةالأدخات الرتع ر داظ   أ -2 
ليع ققدير ي  يسةةةةةةعلدة لي اس اإلدارة ال ا ع خاليرا ع الظعر م  يلشةةةةةةأةالي  الخمعئ  اللعير فم  الداظام
قق  ل لمعل الرتع ر الداظا ر خيرا  قلع إلدارة اليظعطر خي  هذا الق    فلم قسةةةةةةةةةةةةةةععد فم  دخرهةع فمخكةذا 
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معل الرتع ر فم قق  ل ل القدت ح الداظاميخضخع دخر  الم  دراسال تلذلك قطرت اليؤسسعت،قط  ح اخكير 
 الداظا ر.

إدارا  المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ  (، بعنوان/ دور2009دراســـة )نســـمان، الســـابعة:الدراســـة 
 الحوكمة

فم قي    ي عدئ الاخكير فم الياةةةةعر   القدت ح الداظامدخر ادارات  قخضةةةة ح المالدراسةةةةر  هدفت     
األسس خالقخاعد ال اير إلتعير لمعل ياكل ألعيع   عامالق ر   الم خهدفت الدراسرفاسط   ال عيار فم 

لقدت ح اخفقًع ليقطا عت الاخكير خأ ضةةةةةع الختخ  عام يدى قأث ر االسةةةةةقق ل ر فم أدارت  القدت ح الداظام
دخر ل ةةع  اليرا  ةةر خ  ةةع  أثرهةةع فم قي  ةة  ي ةةةعدئ  خالختخ  عامفم قي  ةةة  ي ةةعدئ الاخكيةةر  الةةداظام
 الاخكير.

اليللو الخاةةيم القاا ام فم ا راء الدراسةةر ي  ظ    يع ال  علعت ي  عام  دراسةةرالختد اعقيدت      
ياةةةةعدرهع األخل ر خالثعلخ ر ا ل قل  يع ال  علعت ي  ظ   اسةةةةق عل  أعدت ظاةةةة اةةةةع للذا الغرض خقل 

يرا  ًع داظا ًع فم الياةةةةةةةةةةةةةعر  ال عيار فم فاسةةةةةةةةةةةةةط  .  61قخا  لع عام ي قيع الدراسةةةةةةةةةةةةر خال علغ عدده 
لياعر  اأهل أاد يكخلعت علعار قط  ح الاخكير فم  ق ق ر القدت ح الداظامم أ  خظاات الدراسر ال

الي عل ر اليلشةةةةةةةخدة ي  قط  ح الاخكير خذلك  قي    دخر  القدت ح الداظامفاسةةةةةةط   خأ ضةةةةةةةع ق سةةةةةةة د  فم
 أااعب الياعلح فم اليار  ضيعلع السقيرار ر الاخكير خقط  قعقلع داظ  الياعر . 

دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة وفاعلية  ،(2009وطفة، أبواسة )حسام الدراسـة الرامنة: در 
 تطبيقية المالية، دراسةاالسترمارا  

قثيعرات فم قاس   كيعءة خفععا ر االس القدت ح الداظامقلعخلت الدراسر  علقاا   خاليلعتشر الم دخر       
  ح الداظامالقدتيع عرض سر ع لييلخل  اليعل ر،اليعل ر فم الشركعت اليدر ر فم سخح فاسط   لألخراح 

ه فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   كيةةعءة خفةةععا ةةر هةةذ اقةةدت ح الةةداظاملخقطخر الي ثةةعح األظ تم خقطخر الي ةةع  ر اليلل ةةر 
 االسقثيعرات، 

اليللو الخاةةةيم القاا ام فم ا راء الدراسةةةر ي  ظ    يع ال  علعت ي  عام  دراسةةةرالختد اعقيدت     
أعدت ظاةةة اةةةع للذا الغرض خقل  اسةةةق علرا ل قل  يع ال  علعت ي  ظ    خالثعلخ ر،ياةةةعدرهع األخل ر 

فم  اظامالقدت ح الدقخا  لع عام ي قيع الدراسةةةةةةةةةر خهل  ي ع اليخمي   الرئ سةةةةةةةةة    ال عيا   فم ادارات 
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( شةةةةةركر ختد  اغ ا ل ي قيع 58الشةةةةةركعت اليدر ر فم سةةةةةخح فاسةةةةةط   لألخراح اليعل ر خال علغ عددهل )
 . .اسق علر 73عا لل خقل اسقرداد  االسق علرخقل قخا ع  ( يخم 81الدراسر )

القدت ح أ  هلعلك دخر يايخس لخم ير  أهيلع:ي يخعر ي  اللقعئو كع   المخقخاةةةةةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةةةةةر      
 تحدفم قاسةةةةةةةةة   كيعءة خفععا ر االسةةةةةةةةةقثيعرات اليعل ر خاليقيثار فم اسةةةةةةةةةقق ل ر خيخضةةةةةةةةةخع ر الي الداظام

ي يخعر ي  القخاةةةةةةةةةة عت كع  ي   المخظااةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةر  ،الداظاماليدتح  خدة أداء عي  الداظام خ 
ضةةةةةةةةةةرخرة ق ي ح الييعه ل خالي عدئ  ،الداظامالقدت ح ضةةةةةةةةةةرخرة ال ي  عام ا عدة االهقيعل  خم ير  أهيلع:

خرات الداظا    ي  ظ   عقد الد دتق  لدي كعفر الي اقدت ح الداظاملالقم تضةةةةةةةةةةةةةةت  لةع الي ةع  ر الدخل ر 
 ال اير. القأه ا رالقدر   ر 

/ في دور وحدا  المراجعة الداخلية (، بعنوان2010الحمايدة، – )الشــواورةدراســة  التاســعة:الدراســة 
 المســـــاهمة العامةفي تحســـــين كفاءة عمل لجان التدقيق المنبرقة عن مجالس اإلدارة في الشـــــركا  

 األردنية 

  فم قاس   كيعءة ل ع  القدت ح اليل ثقر ع القدت ح الداظامهدفت الدراسةر الم قاا   دخر خادات      
يرا  ر داظا ر ف عل   خ خد خادةال سةةةةةة يع خا   األردل ر،ي علس اإلدارة فم الشةةةةةةركعت اليسةةةةةةعهير ال عير 

 يظقاير ي  قاقمختخ ر ي  شةةةةةأل  أ    اا ي  دخر ل ع  القدت ح خ  م خ ااةةةةة  أاةةةةةاعب الياةةةةةعلح ال
خاسةةةقظدال تخائل يعل ر اةةةخر ر أخ خهي ر تد ققخدهل  عللق  ر الم اقظعذ ترارات اسةةةقثيعر ر خقاخ ا ر ظعطئر 

 خغ ر يايخدة ال خاتب. 

فم اليلل  ر األسةةةةةاخب االسةةةةةققرائم خاألسةةةةةاخب أالسةةةةةقلقع م خذلك ي  ظ    دراسةةةةةرالختد اعقيدت       
 عت  عالعقيعد عام األد  القدت ح الداظامالاعكير ل ي  خادات  ع  ال لعاةةةر الير   ر اسةةةق علرقاةةةي ل 

خالقشةةةةةةةةةةةةةر  عت ذات ال  تر خ قكخ  ي قيع الدراسةةةةةةةةةةةةةر ي  فئر اليدراء الداظا    خفئر اليدتق   الظعر     
( شركر 23ال عيا   خاليق عيا   يع الشةركعت اليسةعهير ال عير اليق دة فم  خرار عيع  خال علغ عددهع )

 .( اسق علر411القطعععت االتقاعد ر ختد قل قخا ع ) قيث  يظقا 

القدت ح خظااةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةر الم أ  ي مل ال لعاةةةةةةةةةةةر القم  قكخ  يللع اإلطعر الير  م لخادات      
أذا يع أاسةةةة  أدارقلع خقلي ذهع  شةةةةك  ف ع  سةةةةخ  قؤدي  عللق  ر الم رفع خقاسةةةة   كيعءة عي   الداظام

  يةة  فم ماةة  اليليةةر ضةةةةةةةةةةةةةة   اليلةةع  الرتةةع م الةةذي خي  اللقةةعئو  .اإلدارةالا ةع  اليل ثقةةر ع  ي ةةعلس 
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خارق عط ذلك  قاق ح يكعسب يعد ر خي لخ ر ألشظع  ذخي ليخذ ك  ر خيؤثر فم الل ك   القدت ح الداظام
القلم يم الرسةةةيم خغ ر الرسةةةيم. خأ ضةةةع غ عب الخضةةةخو فم ه ك  قاد د السةةةاطر خاليسةةةؤخل ر خياعخلر 

لرتع ر خالكيع ر فم اعلر ق عرض دائل يع الار ر خاإل داع خ علقعلم رفض ت خ  ال  ض  غ ر تاةةد خضةةع ا
 أي قخا عت ق ي  عام قشد د لمل الرتع ر الداظا ر القعئير

/ دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر (، بعنوانم2011الدراســة العاشــرة: دراســة )المدهون( 
 تطبيقية(دراسة )غزة في المصارف العاملة في قطاع 

الةدراسةةةةةةةةةةةةةةر الم الق ر  عام دخر اليةدتح الةداظام ألهي ةر ادارة اليظةعطر خالختخ  عام يدى  هةدفةت    
 كذلك قلعخلت الدراسةةةةةةةةةةةر يدى قأث ر االلقاال اليظعطر،قط  ح لمعل ياكل ألعيع  القدت ح فم قي    ادارة 

يقةةع  ةةر اليةةدتح الةةداظام  قق  ل خ  ةةعلي ةةع  ر اليلل ةةر لاقةةدت ح فم قي  ةة  ادارة اليظةةعطر خالختخ  عام دخر 
 اليظعطر خيرات ر ا راءات االسق ع ر للع خدخرهع فم قي    ادارة اليظعطر. 

اليللو الخاةةيم القاا ام فم ا راء الدراسةةر ي  ظ    يع ال  علعت ي  عام  الدراسةةر اعقيدت ختد     
راسةةر قخا  لع عام ي قيع الد ياةةعدرهع األخل ر خالثعلخ ر ا ل أعدت اسةةق علر ظاةة اةةًع للذا الغرض خقل

( يدتقع داظا ًع فم الياةةةعر  ال عيار فم تطعع غاة .خظااةةةت الدراسةةةر الم خ خد خعم 31)هلال علغ عدد
لدي اليدتح الداظام   أهي ر دخره فم قي    ادارة اليظعطر فم الياعر  الق عر ر ال عيار فم تطعع غاة 

، خأهي ةةر ت ةةعيةةر  يرات ةةر خقق  ل لمةةعل ادارة  ح الةةداظامعل ياكل ألعيةةع  القةةدت، كيةةع  ةةدرك أهي ةةر خ خد لمةة
ل س ي  يلعل القدت ح الداظام قاد د  أل اليظعطر القعئل فم الياةةةةةةةةةةةةةر  كيع قخاةةةةةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةةةةةر الم 

ليع دخرة  قيث  فم ققد ل االسةةةةةقشةةةةةعرات خالقخاةةةةة عت  شةةةةةأ  ادارة اليظعطر ، خال د ي   دارقلع خا  اليظعطر خا 
دارة اليظعطر لضيع  س ر ال ي   كيعءة فم اليار  . ققر ر يدى خ خد قلسة ح     القدت ح الد اظام خا 

در ر سةةةةةةةةةةةةة ير خي ئير لمل الرتع ر الياعسةةةةةةةةةةةةة  ر خاإلدار ر خاليل ر القعئير خال ي  عام ق د الع خقطخ رهع 
خيدى در ر الليشةةم يع السةة عسةةعت خالظطط خاإل راءات القعئير خختع ر الشةةركر ي  اآلثعر  دخري، شةةك  
 الشظا ر. ر عام األظطعء خاليظعليعت اليقرق

 :األجنبية باللغة الدراسا -2

 The Role of lnternalبعنوان(leung, philomena2003)": دراسة كاًل مناألولىالدراسـة   
Audit in Corporate" Governance and Management in Australia"" 
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 فم اليلميعت القدت ح الداظامهةدفةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةر الم ق ر   خقاةد ةد ه ةعكة  اليسةةةةةةةةةةةةةةئخل ةر خأهدا       
لقدت ح اخقاد د دخرهع فم اخكير هذه اليلميعت خدراسةةةةةر الخضةةةةةع اإلداري خالقلم يم لخم ير  األسةةةةةقرال ر
 السا ير،رة إلدافم اخكير الشةركعت خدعل ا القدت ح الداظامخققد ل قخاة عت اخ  ق ا ا فععا ر  الداظام
 الداظا    خاليسئخل   عللل، خدراسر ظط الققر ر الظع   لل. دتق  دراسر اليؤه ت ال اي ر لايكذلك 

عام اليللو االسةةةةةةةةققرائم خاليللو االسةةةةةةةةقل عطم الذي  قخل عام قاةةةةةةةةي ل  دراسةةةةةةةةرالختد اعقيدت 
د أهي ر خقخاةةةةةةةات الدراسةةةةةةةر الم قاا الداظا    فم الشةةةةةةةركعت الق عر ر  دتق  قل قخا  لع عام الي اسةةةةةةق علر

معل الداظا    كعلخا أكثر قرك اا عام ل دتق  اليللم خاألكعد يم، خأ  اليعام الاةةةةةةةةةةةةة  د  القدت ح الداظام
دارة اليظةةعطر ، خأ  اليةةالرتةةع ةةر الةةداظا ةة الةةداظا    كةةعلخا تةةعدر   عام ييةةعرسةةةةةةةةةةةةةةر أعيةةعال يظقايةةر  دتق  ر خا 

 فم ي ع  اخكير اليدتح الداظامرب فم ظطخط الققر ر ، خأ  خيقلخعر ي  األلشةةطر ، خأ  هلعلك قضةةةع
الشركعت ال اا  غ ر يادد  دتر فم الشركعت االسقرال ر ، خأخات الدراسر  ق ا ا هذا الدخر ع ر ي ثعح 

ععدة االعق عر لايلعرات خالظ رات فم اظق عر  القدت ح الداظام خي ع  ر أكثر اةةةةراير لاخكير الشةةةةركعت خا 
  قخيخ   يلير اليرا  ر خا عدة ادة القلعفس   للل. اليخمي   الذ  

 Internal Auditing in Italian" (Arena, et, 2006)الــــدراســــــــــــة الرــــانيــــة: دراســــــــــــة 
organizations: A multiple case study" 

 طعل رفم سةةقر شةةركعت ا  القدت ح الداظامهدفت الدراسةر الم خاةة  الظاةةعئ  الرئ سةة ر ألتسةةعل        
م هذه ف القدت ح الداظامخقاري خقاا   أثر الق ا يعت اليشةةةةةةةةةةةةرعر عا لع،  دراسةةةةةةةةةةةةر يقعرلر     أتسةةةةةةةةةةةةعل 

فم هذه الشةةةةةركعت خاالط ع عام ع لعت  القدت ح الداظاميع يدراء  خا  راء اليقع  تالشةةةةةركعت السةةةةةقر، 
 خكير ف لع.خالخثعئح ال عير خالق ا يعت الداظا ر اليق اقر  علا القدت ح الداظامي  ققعر ر 

، خكذلك  القدت ح الداظامخقخاةةات الدراسةةر الم خ خد قلخع ك  ر     الظاةةعئ  الرئ سةة ر ألتسةةعل       
  الداظا    ختديت الدراسةةةةةةر دل  دتق  ؤسةةةةةسةةةةةةعق ر القم  ق رض للع اليركات الدراسةةةةةر عام الضةةةةةةغخط الي

ث ثر  عل عا طا ل  خ د فم  الداظامالقدت ح اضةةةةعف ع عام قأث ر ال خاي  األظرى عام قطخر أداء أتسةةةةعل 
 داظاماقدت ح اللقاك الشةةةةركعت القم ال  خ د  لع تسةةةةل يسةةةةقق   مذج ي  الشةةةةركعت ، الليخذج األخ  هليع

قاال  علقخاعد االل قدت حخلك   لااةةةةةةةةر دخره فم  اقدت ح الداظامل خ د  لع تسةةةةةةةةل يسةةةةةةةةقق   ثعلمالليخذج ال
خاإل راءات خهذه الشةةةركعت أشةةةعرت ف لع اليقع  ت الم خ خد يدى ك  ر ي  الضةةةغخط اليؤسةةةسةةةعق ر، أيع 



 

 
 

 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية 64

 الدراسا  السابقة

اظق عرات ف لع الرتع ر عام القخائل اليعل ر خ  القدت ح الداظامالليخذج الثعلل فلخ الشركعت القم  ق دى دخر 
ر ةةر  يرااالةةع خألخاعلةةع خيسةةةةةةةةةةةةةةقخ ةةعقلةةع اليظقايةةر خأملرت االلقاال  ةةعلقخاعةةد خاإل راءات الم ال يا ةةعت اإلدا

غخط ع خة عام الض القدت ح الداظاماليقع  ت فم هذه الاعلر ا  ال خاي  اليؤثرة عام قطخر أداء أتسعل 
 اليؤسسعق ر  يك  اارهع  علقعلم:

الداظا     ضةةةةةةةةةطرهل الم اإلليعل   ي ع  دتق  ا ل ا  الدخر االسةةةةةةةةقشةةةةةةةةعري لايالقدر ب خالثقعفر  -1
 يراا  ال ي  فم اليشرخع

الداظام تعدرا عام اتلعع  ي ع يسةةةةةةةةةةةقخ عت  دتحدرات الق عد ر خالقم ق    اليالشةةةةةةةةةةةظاةةةةةةةةةةة ر خالق -2
سلعد اللشعط.  اليشرخع  دخره فم قدع ل خا 

 الداظام. دتحذا الق عخ  يلل  دًا لدخر اليق عخ  اإلدارة خق عخ لع ا ل أ  ه -5

بعنوان" مرونة التدقيق وبنية تكنولوجيا المعلوما   (Nagpal,2008)ناجبال الرالرة: دراســةالدراســة 
 وتعقيدها أررها على نظم الرقابة الداخلية "

لمل قكلخلخ  ع الي اخيعت خ ل قلع القاق ر فم يرخلر أخ ق ق د  أثرهدفت الدراسةةةةر الم الكشةةةة  ع        
  ال د دة.ال عت اليقادة األير ك ر فم ضخء القخال   عي  اليدتق   الداظا    فم الخ 

درق  ل المختعيت الدراسةةةةر  قاا   األدب اللمري األير كم الظع   عليخضةةةةخع خالذي قيت اإلشةةةةعرة      
 ألير ك ر،افم هذا الي ع   علذات خظعار فم ي ع  قاا   تخال   القدت ح خالرتع ر الاعدرة ع  الاكخير 

خظااةةةةةةةت الدراسةةةةةةةر الم أ  لمل قكلخلخ  ع الي اخيعت ذات ال ل ر القاق ر اليرلر خالخاسةةةةةةة ر قيلح اليرخلر 
عدرة القخال   األير ك ر الاةةةةةةةةةة قققضةةةةةةةةةة لعلايدتح الداظام فم أعيعل ، كيع أللع قخفر لخع ي  ال خدة خالقم 

ليخضةةةةةخع لق ا ا الي رفر اد ثًع، خأخاةةةةةت الدراسةةةةةر  ضةةةةةرخرة ا راء اليا د ي  ال اخل خالدراسةةةةةعت اخ  ا
 اللمر ر خقخس  لع.
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 السابقة:التعليق على الدراسا  

   ام ي  قاا   الدراسعت السع قر يع  ام:      

  الرتع ر  لمعلخقاسةةةةة   السةةةةةع قر عام أهي ر القدت ح الداظام خدخرة فم قق  ل  أ ي ت الدراسةةةةةعت
 الشركعت.خا  لاقدت ح الداظام دخر فم القأث ر عام ت ير الداظا ر 

   ( قخاةةةةات الم أ  هلعك ي يخعر ي  2118دادخو، د. اسةةةة  )دراسةةةةر   ض الدراسةةةةعت يث،
األلشةةةةةةةةةطر  يك  أ  قيعرسةةةةةةةةةلع ل لر اليرا  ر خقسةةةةةةةةةلل فم قاسةةةةةةةةة   كيع ر لمل الرتع ر الداظا ر 
خف عل قلع فم الشةةةةةةةةةةةةةةركعت خأهيلع قق  ل االلقاال  علقخال   خالاخائح خقق  ل الا لر لققر ر اإلدارة ع  

 ف عل ر لمل الرتع ر الداظا ر خكيع قلع لاشركر.
   ( قخاات الم ضرخرة قخس ع لطعح القدت ح 2117 خسة  اليدل ،)دراسةر   ض الدراسةعت يث

الداظام ل شةةةةةةةي  ت عس الكيعءة خالي عل ر خاألداء القشةةةةةةةغ ام خاليلم  عإلضةةةةةةةعفر الم الشةةةةةةةح اليعلم 
 خالرتع م.

  م ف خاإلداري خدخرةاظام فم ضةةةة ط األداء اليعلم ركات   ض الدراسةةةةعت عام دخر القدت ح الد
ا عدة ت ير لاشةةةةةةركر خدخرة فم قي    ادارة اليظعطر خفم م  قط  ح اخكير اليؤسةةةةةةسةةةةةةةعت لذلك 

   ك ال د أ  هلعلك ق ع   خاضةةةةةةةح     طر قر ي عل ر ك  دراسةةةةةةةر خلقعئ لع خلك   يك  القخ  
عخلت ك  خاادة يللع ااخ ر أخ أكثر دراسةر ي  الدراسةعت السع قر اقسيت  ظعا ر ي  لر ا ل قل

لذلك قيت ياعخلر الر ط       ض أفكعر خأهدا  هذه   علدراسةةةةةر.ي  اخا ع اليخضةةةةةخع الظع  
 الدراسعت ضي  هذه الدراسر 

يدتح ع  سع قعقلع أللع قدرس قق  ل دخر ال خيع  ي اهعخق ق ر هذه الدراسةر ايقداد لادراسةعت السةع قر،      
ر كيع أ  ي قيع الدراسةةةةر الي دال  الياعسةةةة  ر،للمل الي اخيعت  الداظام فم قاسةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر

ضةةةةعفر  ال ي ، قع فم ال ي  عام شةةةةركعت القأي   ال عيار فم  يع سةةةة ح ف   أي دراسةةةةر سةةةةع قر فم  المخا 
ح الداظام فم قاسةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر دتيخر الال ي  لل ققلعخ  قق  ل د

 ال عال.عام اد عال 
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 الفصل الثالث

 الدراسة امليدانية 
 املبحث األول: منهجية الدراسة امليدانية.

 الدراسة. املبحث الثاني: اختبار فرضيات
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ي رفر يدى قأث ر دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر  الم رالي دال  لةد  الدراسةةةةةةةةةةةةةةرق      
هذا م ف خسةةةةةخ  لسةةةةةق رضشةةةةةركعت القأي   ال عيار فم ال ي ،  الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر فم

 ث  :خاللقعئو القم قل القخا  ال لع خذلك فم ي ا الدراسر الي دال ر خاظق عر اليرض عتاليا  يلل  ر 

 .الي ال األخ : عرض يلل  ر الدراسر   

 .اللقعئو يلعتشرخ  اليرض عت رعالي ال الثعلم: اظق    
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لع  يع ال  علعت القم اعقيدت عا  خأداةقخض ح لي قيع خع لر الدراسر  عام شقي  هذا الي ال   
عت، القم قل االعقيعد عا لع لقاا   ال  عل اإلااةةةةةعئ ر خاألسةةةةةعل بالدراسةةةةةر خاظق عر اةةةةةدتلع خدر ر ث عقلع 

 اللقعط القعل ر: خذلك ي  ظ  

 الدراسر فرض عت. 
 خع لر الدراسر  ي قيع 
  ال  علعت.قاي ل خاظق عر أداة  يع 
 .األسعل ب اإلااعئ ر اليسقظدير 
 .اظق عر ادح خث عت أداة الدراسر الي دال ر 

  :الدراسة ( فرضيا 1

 اليد ر   خاليدتق   فم شةةةةةةركعت القأي   القدت ح الداظام  عسةةةةةةقط ع آراء ادارات قلقل هذه الدراسةةةةةةر     
الرتةع ةر الةةداظا ةر للمل الي اخيةةعت ال ةعياةر فم ال ي  اخ  قق  ل دخر اليةدتح الةةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل 

 الياعس  ر.

 الدراسر فم اخرة فرض اإلث عت كيع  ام: لقاق ح ذلك قل ا عغر فرض عتخ       

 اسةةة  خ    قيدى ادراك اليدتق   الداظا    ألهي ر دخرهل  قخ د ع تر ذات دالل  اااةةةعئ ر     -1

 .لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر

دخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر خ    قاسةةةةةةة   لمعل  ع تر ذات دالل  اااةةةةةةعئ ر    قخ د  -2

 .الياعس  رالرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت 

ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام خ    قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر  قخ د ع تر ذات دالل  اااةةةةةةةةةعئ ر     -5

 الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.

يدى القاال اليدتق   الداظا     رفع ققعر ر يقضةةةةيلر لقعط  ل  اااةةةةعئ ر    قخ د ع تر ذات دال -4

الضةةةةةة   فم لمعل الرتع ر الداظا ر الم ال لر اليظخلر خ    قاسةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل 

 الي اخيعت الياعس  ر.

 المبحث األول: منهجية الدراسة 



 

 

 الدراسة الميدانية

 67 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

   سةةيدى اسةةقق ل ر خيخضةةخع ر اليدتح الداظام خ    قا قخ د ع تر ذات دالل  اااةةعئ ر     -3

 لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.

الاة خ عت القم قخا   اليدتح الداظام خ    قاس   لمعل  قخ د ع تر ذات دالل  اااةعئ ر     -6

 الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر.

 مجتمع وعينة الدراسة:( 2

( شةةةةةركر. 15ي   ال عيار فم ال ي  خال علغ عددهع )أ قكخ  ي قيع الدراسةةةةةر ي   ي ع شةةةةةركعت الق       
فم اإلدارات ال ةةعيةةر  ةةعليراكا  القةةدت ح الةةداظامخقيثاةةت ع لةةر الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةر ي   ي ع ال ةةعيا   فم ادارات 

 الرئ س ر فم شركعت القعي   ال عيار فم ال ي .

 :واختبار أداة جمع البيانا  ( تصميم3

لاق ر  عام قق  ل دخر اليةةةدتح الةةةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةةةعل الرتةةةع ةةةر الةةةداظا ةةةر للمل الي اخيةةةعت       
علعت ل يع ال   اسةةةةةةةةق علرالياعسةةةةةةةة  ر فم شةةةةةةةةركعت القعي   ال عيار فم ال ي ، فقد اعقيدت الدراسةةةةةةةةر عام 

 عخيققضةةةةة عقل دراسةةةةةرقاةةةةةي يلع اسةةةةةقلعدًا الم أهدا  ال(، ختد قل 1اليق اقر  علدراسةةةةر الي دال ر اليااح رتل)
 خكذلك الدراسعت السع قر خاإلطعر اللمري لادراسر، ختد قكخلت ي  تسي   كيع  ام:

 اليؤه  ال ايم، القظاةةة )شةةةي  القسةةةل األخ :  ق اح  علي اخيعت ال عير ألفراد ع لر الدراسةةةر، ا ل   
 الشلعدات اليلل ر، سلخات الظ رة، ال ير، الخم ير(. ال ايم،

اليقرات اليق اقر  قق  ل دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر القسةةةةةةةل الثعلم: قضةةةةةةةي    
 للمل الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي .

 ع   ختد اسقظدل يق عس ل كرت الث ثم ل  ع  أراء أفراد ع لر الدراسر اخ  ال  عرات الخاردة فم االسق     
راء ع لر الدراسر، فقد ظاات أخاا  قر  ا ر ققيح يع ا ع عت أفراد ع لر  ر آلخإل  عد األخسةعط الاسةع 

 ال  خ د قأث ر. ( لااعلر1يقخسط األهي ر) ( لااعلر2( لااعلر هعل  د)5الدراسر، ا ل ظا  الخا )

خلقاةةد ةةد خت ةةعس قق  ل دخر اليةةدتح الةةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر للمل الي اخيةةعت      
قخسةةةةةةط، يقدلم، ي)هم الياعسةةةةةة  ر فم شةةةةةةركعت القأي   ال عيار فم ال ي . فقدقل قاد د ث ثر يسةةةةةةقخ عت 

 .(9ا دخ  رتل)لط قًع ( ععلم
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قل عرضلع عام ي يخعر ي  الياكي   لاقأكد ي  اةدح االسةق علر خاةار فقراقلع خخضةخالع فقد خ      
اليقظاةةةةةةةةاةةةةةةةة   ي  أعضةةةةةةةةعء ه ئر القدر س فم عدد ي  ال عي عت ال يل ر خكيع هخ يخضةةةةةةةةح  عليااح 

 ( ي  هذه الدراسر.2رتل)

خ لد  اظق عر در ر ياةةةةةدات ر ال  علعت خيدى قخافر الث عت خاالقسةةةةةعح الداظام     اإل ع عت عام      
، إل ع عت أفراد Cronbacaks AIphaكرخ ل ع ي عي  اليادات ر اليع  أسئار االسق  ع  فقد قل ااقسعب

 ت. خعا راليرضةة عال  لر لضةةيع  االعقيعد عام ال  علعت القم قل  ي لع  خاسةةطر أداة الدراسةةر فم اظق عر 
ي  %83( اسةةق علر أي يع لسةة ق  51خ اغ عدد االسةةق علعت اليسةقردة خالي قيدة ) اسةق علر.( 53قل قخا ع )

 (1 دخ  رتل): كيع فم ال دخ  القعلم علعت اليخاعراالسق 

 االسقيعرات اليسقردة خاليسقظدير فم القاا   االسقيعرات القم لل قسقرد االسقيعرات اليخاعر

53 3 51 
 اإلحصائية المستخدمة: ( األساليب4 

( SPSS)ظدل ال رلعيو اإلااةةةةةةةةةةعئم لا اخل اال قيعع ر ألغراض قاق ح أهدا  الدراسةةةةةةةةةةر فقد اسةةةةةةةةةةق      
 لقاا     علعت الدراسر خي  هذه األسعل ب:

 لي رفر يدى ث عت أداة الدراسر خيدى يادات ر أراء ال  لر. كرخ ل ع اظق عر اليع  .1

 .يدي لدر عت Pearsonي عي  ارق عط   رسخ  .2

 .اللس  ر خيدى الداللر اليئخ ر خاألهي راللس ر  .5

اليشةعركر فم الدراسر خيدى الارا  ا ع عت اليقخسةطعت خااللارافعت لي رفر يقخسةط أراء ال  لر  .4
 ال  لر لايرض عت.

 :( اختبار صدق وربا  أداة الدراسة الميدانية5
 ( ربا  االستبيان وفق مجاالتها حسب معامل ألفا كرونباخ4جدول رقم )
 

 المحاور
عدد 

 الفقرات

قيمة ألفا 

 كرونباخ

المحور 

 األول

 

مدى تأثير إدراك المدقق الداخلي 

دوره في تحسين نظام ألهمية 

الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 

 المحاسبية.
51 138545 
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 المحاور

عدد 

 الفقرات

قيمة ألفا 

 كرونباخ

المحور 

 الثاني

  

مدى تأثير دور المدقق الداخلي في 

على تحسين نظام –األتمتة -ظل 

الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 

 المحاسبية.

9 138445 

المحور 

 الثالث

تأثير خبرة وكفاءة المدقق الداخلي 

تحسين نظام الرقابة الداخلية في 

 .لنظم المعلومات المحاسبية
7 137188 

المحور 

 الرابع

مدى تأثير التزام المدقق الداخلي 

برفع التقارير في تحسين نظام 

الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 

 .المحاسبية

6 138716 

المحور 

 الخامس

مدى تأثير استقاللية المدقق الداخلي 

الرقابة الداخلية في تحسين نظام 

 .لنظم المعلومات المحاسبية

7 137611 

المحور 

 السادس

تحديد أهم الصعوبات التي تؤثر 

على دور المدقق الداخلي في تحسين 

نظام الرقابة الداخلية لنظم 

 .المعلومات المحاسبية

8 138141 

 138939 37 اإلجمالي 

لق عس ث عت االسةةةةةةةةةةةةةق  ع  لي رفر يدى اظق   الق ع لعت      كرخ ل ع قل اسةةةةةةةةةةةةةقظدال ي عي  أليع     
خ  ي عي  الث عت     ي عالت االسق  ع  فم ال د المي عالت االسةق  ع  خالق ع   الكام للع. خ عللمر 
. خهذا  د  عام الث عت ال  د (107588 – 108716)السةةةةةةةةةةةع ح. ل د أ  ث عت الياعخر قراخات     

 فم األداة.
. ييع  د  عام أ  هلعك ث عقًع (108949) الم ر لاث عت الكام ل سةةةةق  ع  فقد خاةةةةات أيع  عللسةةةة     

ععل ًع     ياعخر االسةةةةةةةةةةةةةق  ع . خ  لم ذلك أ  هذه األداة لخ أع د قط  قلع عام ليس األفراد أكثر ي  
  طاح عام لقعئ لع  أللع ثع قر. يرة لكعلت اللقعئو يقطع قر  شك  كعي  ققر  ًع اذاً 
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ى اللقعئو القم  قل القخاةةةة  ال لع  شةةةةأ  يد يلعتشةةةةرالدراسةةةةر خ   لقل هذا الي ال  عظق عر فرضةةةة عت       
قأث ر دخر اليدتح الداظام فم قاسة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر. خذلك ي  ظ   

 :االقم

 .خا  ال  لر 

 يلعتشر اللقعئو. 

 اظق عر اليرض عت. 

 أوال: وصف العينة

 خا  قخا ع ال  لر. –5
 (4جدول رقم) :الوصف حسب المؤهل –أ 

 النسبة المئوية العدد المؤهل م

 637 4 دبلوم 5
 9434 48 بكالوريوس 4
 131 1 ماجستير 4
 131 1 دكتوراه 3
 511 41 اإلجمالي 

 
 ( ي 9303أفراد ال  لر هم ي  ايار اليؤه ) كعلخر خس(خ لسةةةةةةةةةة ر)ي  ال دخ  أ  أغا  ر  قضةةةةةةةةةح       

، خي  هذه اللقعئو  قضح للع أ  أغاب ( ي  ال  لر607  )د اخل( خ لس ر)ال  لر،  ا لل فئر أااعب اليؤه
 .ال عيا   فم شركعت القأي   هل ي  ايار اليؤه ت ال عي  ر

 (3جدول رقم) :الوصف حسب التخصص –ب 

 النسبة المئوية العدد التخصص م

 8637 46 محاسبة 5
 131 1 علوم مالية ومصرفية 4
 5131 4 إدارة أعمال 4
 434 5 أخري 3
 511 41 اإلجمالي 

 اختبار الفرضيا  ومناقشة النتائجالمبحث الراني: 
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( ثل فئر 8607 قضةةةةةح ي  ال دخ  أ  أغا  ر أفراد ال  لر ي  فئر القظاةةةةة  )ياعسةةةةة ر( خ لسةةةةة ر )      

قعئو  قضح للع هذه الل ( خي 303)أظرى( خ لس ر )( ثل فئر اليؤه  %11)أعيع ( خ لسة ر اليؤه  )ادارة 
 .الم لقعئو هذا الدراسري  فئر القظا  ياعس ر ييع    الع لطيئ   أ  اغاب ع لر الدراسر

 (1جدول رقم ) :الوصف حسب الشهادة المهنية –ج 

 النسبة المئوية العدد الشهادة م
5 CP 1 131 
4 AC 4 5131 
4 CIA 1 131 
 8637 46 ال يوجد 3
 434 5 أخري 1
 511 41 اإلجمالي 

( خهذا 8607ي  ال دخ  أ  اغاب أفراد ال  لر ي  فئر ال  خ د لد لل شلعدات يلل ر خ لس ر) قضح      
 د  عام أ  خم ير القدت ح الداظام ال ققطاب شةةةةةةةةةةةةةةلعدة يلل ر كيع فم خم ير اليرا ع الظعر م، ثل فئر 

 .(303)أظرى( خ لس ر)( ثل فئر %11)خ لس ر ( ACالشلعدة)

 (6جدول رقم) :الوصف حسب سنوا  الخبرة –د 

 النسبة المئوية العدد الخبرة م

 5637 1 سنوا  1اقل من  5
 6434 59 سنوا  51-1من  4
 4131 6 سنوا  51أكرر من  4
 511 41 اإلجمالي 

 ( ثل6303سةةةةلخات( خ لسةةةة ر) 11-5ي  ال دخ  أ  غعل  ر أفراد ال  لر ي  فئر الظ رة )ي    قضةةةةح      
(، خي  1607سةةةةةلخات( خ لسةةةةة ر ) 5( ثل فئر )ات  ي  %21)خ لسةةةةة ر سةةةةةلخات(  11فئر الظ رة )أكثر ي  

ا خهذ عيالل،سةةلخات ي  ييعرسةةر 5اغاب أفراد ال  لر قا د سةةلخات ظ رقلل ع   أ هذه اللقعئو  قضةةح للع 
 عليعئدة  خدسةةةةةة     لم أ  اليخمي   فم شةةةةةةركعت القأي    يقاكخ  ظ رات ععل ر فم ي ع  عيالل خهخ يع

 .عام يظر عت هذه الدراسر
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 (7رقم ) جدول العمر:الوصف حسب  –هـ 

 النسبة المئوية العدد العمر م

 5434 3 41اقل من  5
 7637 44 31-41من  4
 5131 4 سنة 31أكرر من  4
 511 41 اإلجمالي 

( ثل فئر 7607)( خ لسةةةةةةةةةةةةة ر41-25ي  ال دخ  أ  غعل  ر أفراد ال  لر ي  فئر ال ير )ي   قضةةةةةةةةةةةةةح      
( خي  هذه اللقعئو %11سةةةةةةةةةلر( خ لسةةةةةةةةة ر ) 41( ثل فئر )أكثر ي  1303( خ لسةةةةةةةةة ر )25ات  ي  )ال ير 

  قضح للع أ  اغاب أفراد ال  لر ي  ذخي األعيعر اليقخسطر خالرا ار.

 (8جدول رقم) :الوصف حسب الوظيفة –ز 

 النسبة المئوية العدد الوظيفة م

 5131 4 مدير إدارة 5
 434 5 مدير مالي 4
 637 4 مدير إداري 4
 637 4 مدير حسابا  3
 3131 54 مدقق داخلي 1
 4434 51 أخري 6
 511 41 اإلجمالي 

ثل  ا    %41ي  ال دخ  أ  اغاب افراد ال  لر كعلت ي  اليدتق   الداظا    خ لسةةةةةةةةةةةةة ر  قضةةةةةةةةةةةةح        
خيد ر اسةةةةةةةع عت.  يد ر يعلم( ثل  ا   %11ثل  ا   فئر )يد ر ادارة( خ لسةةةةةةة ر ) %11)أظرى( خ لسةةةةةةة ر 

 مخي  هةةذه اللقةةعئو  ق    للةةع أ  اغاةةب اليخمي   فم ال  لةةر هل ي  ال ةةعيا   فم خم يةةر القةةدت ح الةةداظا
 كخل  يلقل  قق  ل اليدتح الداظام.  ليظر عت الدراسر ا  ع مخهذا أير 
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 :نتائجمناقشة ال: نياً را
يق عس قق  ل دخر اليدتح الداظام. خقل قخا  لع عام ع لر عشةةخائ ر  تعل ال عال   لعء أداة الدراسةةر       

(. ثل  ي ت ال  علعت، خقل 8606)( اسةةةةةةق  ع   لسةةةةةةة ر 31قل اسةةةةةةقر عع عدد) ( يدتح. ختد35ققأل  ي  )
ي عل عقلع اااةةةةةعئ ًع  عسةةةةةقظدال اليقخسةةةةةطعت الاسةةةةةع  ر خااللارافعت الي  عري خالقكرارات خاللسةةةةةب اليئخ ر 

 خاألهي ر اللس  ر خي عي  االرق عط.
خلقاةد ةد دخر اليدتح الداظام ليم ًع، اسةةةةةةةةةةةةةةب يدى الثقر خالداللر الايم ر لايدى، قل الاكل عام 

عام سةةةةةةةةةةال لإل ع ر ي  ث ل لقعط اسةةةةةةةةةةب قاةةةةةةةةةةل   " ل كرت" كيع قل خفقًع ل  قاد د ث ثر  الداللر  لعءً 
 .اآلقم( 9يسقخ عت لاقأث ر دخر اليدتح الداظام خذلك عام اللاخ الي    فم ال دخ  رتل )

 ( حدود فئا  داللة اإلجابة والحكم عليها لفظياً 9جدول رقم )
مستويات التأثير حسب 

 المتوسط الحسابي
 الحكم على الداللة اللفظية

الحكم على مدى تأثير المدقق 

 الداخلي

 متدني ال يوجد تأثير 531أقل من  –صفر 

 متوسط تأثير متوسط 431أقل من  – 531

 عالي تأثير هام 431أقل من  – 431

خف يع  ام  خيلعتشقلع، ت ال لع الدراسةرعرضةًع يياةً  لالقعئو الذي قخاةا الي ال فم هذاخ قضةي       
 اللقعئو اليق اقر  ك  سؤا  عام ادة.

النتائج المتعلقة بالســـــــؤال العام وهو: ما مدث تورير دور المدقق الداخلي في تحســـــــين نظام الرقابة  
 اليمن؟الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية في شركا  التومين العاملة في 

الاسةةةةةع م خااللارا  الي  عري ألداء أفراد ال  لر لإل ع ر عام هذا السةةةةةؤا  قل اسةةةةةعب اليقخسةةةةةط 
دخر ر قةةأث ككةة  عام ت ةةعس قق  ل دخر اليةةدتح الةةداظام الةةذي أعةةده ال ةةعاةةل للةةذا الغرض. خلقاةةد ةةد يةةدى 

اليدتح الداظام ليم ًع، اسةةةةةةةب يدى الثقر خالداللر الايم ر لايدى، قل الاكل عام داللر اإل ع ر  لعًء عام 
 .ماآلقسال اإل ع ر الث ثم ختد قضيلت ظ ار اللقعئو لقاك ال يا عت اإلااعئ ر فم ال دخ  
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 (51)جدول رقم 
قياس  لىعالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 تقييم دور المدقق الداخلي للكل

 أفراد عدد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 المدث * %91 بدرجة الرقة

المدث 
 الحد األعلى األدنىالحد  لفظياً 

 تأثير هام 437 –6.2 126.68 121.39 7.083 124.03 41

 

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 

ل دخر قق  ( أ  اليقخسط الاسع م الكام ألداء أفراد ال  لر عام ت عس 11خ قضح ي  ال دخ  رتل )      
خقراخو يةةةةدى الثقةةةةر      (70183)، خا  االلارا  الي  ةةةةعري كةةةةع  (124013)كةةةةع   اليةةةةدتح الةةةةداظام

 (20695 – 20583)(، خليع اسةةةةةةةةةةةةةة ت الداللر الايم ر لايدى خ د أللع ققراخو     121039-126068)
ا ةل قل ققسةةةةةةةةةةةةةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد فقرات اليق عس، خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع 

   اليسةةةةةةةقخى ععلم ي  يسةةةةةةةقخ عت يدى قأث ر دخر اليدتح الداظام، كيع هخ ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع
دخر اليدتح الداظام لقأث ر أ  هلعك (. ييع  د  عام أ  أفراد ال  لر  رخ  9يخضةةةةةةةةةةةةةح فم ال دخ  رتل )

فم قاسةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةة  ر فم شةةةةةةةةةةةركعت القأي   ال عيار فم ال ي  
 )ععلم(.

خلي رفر در ر أداء أفراد ال  لر عام تعئير اليلعل فم االسةةةق  ع  كعيً  قل الاكل عام داللر يدى 
( عام 11خ قضةةةةةةةي  ال دخ  رتل ) ل كرت،الثقر ليم ًع  لعًء عام سةةةةةةال اإل ع ر الث ثم اسةةةةةةةب قاةةةةةةةل   

قخسطعت الاسع  ر يظ ار لقعئو قاك ال يا عت اإلااعئ ر ا ل رقب ف   اليقرات قرق  ًع قلعال ًع اسب ال
 .اآلقم ال دخ  فم خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات تعئير اليلعل
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 (55جدول رقم )
رتبة مدور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية  قائمة المهام التي تؤرر على

 ومتوسطاتها الحسابية لجميع الفقرا .ترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية 

 الفقرا  م

تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة 
المتوسط  الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

فقة لمجتمع مدث الموا
 %91بدرجة الرقة  الدراسة

الحكم 
على 
المدث 
 المهام لفظياً 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

5 q_3_21 
القدرة على تمييز مؤشرات الغش والتالعب 

 والتحريف في السجالت والقوائم المالية.
2.97 0.183 98.33% 2.90 3.03 

 تأثير

 هام

4 q_6_40 
 اإلدارةقبل  والفحص منتقييد صالحيات التدقيق 

 التنفيذية
2.93 0.254 96.67% 2.84 3.02 

 تأثير

 هام

4 q_3_20 

القدرة على اكتشاف أوجه القصور في نظام 

الرقابة الداخلية من خالل المتابعة المستمرة 

 ألنشطة المنشأة.

2.90 0.305 95.00% 2.79 3.01 
 تأثير

 هام

3 q_1_1 .2.99 2.74 %93.33 0.346 2.87 فحص وتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية 
 تأثير

 هام

1 q_6_42 
األنظمة المدقق باللوائح وضعف اإللمام من 

 ة.أوالقوانين الخاصة بالمنش
2.87 0.434 93.33% 2.71 3.02 

 تأثير

 هام

6 q_1_2 .2.97 2.70 %91.67 0.379 2.83 فحص وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 
 تأثير

 هام

7 q_5_33 

إصدار وتحديد أهداف ومهام إدارة التدقيق 

ومكتوب من الداخلي بشكل واضح ومفصل 

 مجلس إدارة الشركة

2.83 0.379 91.67% 2.70 2.97 
 تأثير

 هام

8 q_5_35 

الوصول إلى السجالت واألشخاص 

المناسبين وغير ذلك لما يلزم، ألداء واجبة 

 دون قيود.

2.83 0.379 91.67% 2.70 2.97 
 تأثير

 هام

9 q_5_38 

عدم التأثر بأي ضغوط أو انصياع والتي من 

على اتخاذ القرار  القدرةشانها عدم 

 المناسب.

2.83 0.461 91.67% 2.67 3.00 
 تأثير

 هام

51 q_1_3 

تقييم مدى االلتزام بالقوانين واللوائح 

والتعليمات السارية في ممارسة األنشطة 

 المختلفة.

2.77 0.430 88.33% 2.61 2.92 
 تأثير

 هام

55 q_4_27 
إعداد تقرير دوري عن فعالية نظام الرقابة 

 الداخلية ورفعة إلى جهة االختصاص.
2.77 0.430 88.33% 2.61 2.92 

 تأثير

 هام

54 q_3_22 
توافر عدد سنوات خبرة كافية للمدقق 

 الداخلي.
2.73 0.450 86.67% 2.57 2.89 

 تأثير

 هام

54 q_5_36 
العمل على تحسين االتصال المباشر مع لجنة 

 التدقيق أو رئيس مجلس اإلدارة.
2.73 0.450 86.67% 2.57 2.89 

 تأثير

 هام

53 q_5_39 
تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام 

 التنفيذية.
2.73 0.450 86.67% 2.57 2.89 

 تأثير

 هام

51 q_6_44 

ضعف قدرة المدقق عل تتبع المسارات غير 

المنظورة للعملية المحاسبية في النظم 

 .اإللكترونية

2.73 0.521 86.67% 2.55 2.92 
 تأثير

 هام

56 q_1_6 
دراسة نظم حماية األصول واإلشراف على الجرد 

 السنوي لها
2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 

 تأثير

 هام

57 q_3_23 
القدرة على التحسين المستمر لخدمات 

 التدقيق.
2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 

 تأثير

 هام

58 q_3_25 
توفر المؤهالت العلمية الكافية للمدقق 

 الداخلي
2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 

 تأثير

 هام

59 q_3_26 
التدريب المستمر لتنمية وزيادة كفاءة المدقق 

 الداخلي
2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 

 تأثير

 هام
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 الفقرا  م

تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة 
المتوسط  الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

فقة لمجتمع مدث الموا
 %91بدرجة الرقة  الدراسة

الحكم 
على 
المدث 
 المهام لفظياً 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

41 q_4_30 

احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات 

المستقبلية واألداء المرضى والتوصية بالعمل 

 التصحيحي الالزم.

2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 
 تأثير

 هام

45 q_5_34 
وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة 

 التدقيق الداخلي. إدارةلصالحيات 
2.70 0.535 85.00% 2.51 2.89 

 تأثير

 هام

44 q_1_5 

تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف الرقابة التي 

يمكن تفاديها من خالل نظام التحسين المستمر 

 الرقابي.للنظام 

2.67 0.479 83.33% 2.50 2.84 
 تأثير

 هام

44 q_4_28 
مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات 

 اإلدارية المعنية قبل إصدار التقرير النهائي.
2.67 0.479 83.33% 2.50 2.84 

 تأثير

 هام

43 q_4_29 
تقارير موضوعية  إصدارالعمل على 

 وواضحة ومختصرة وبناءة ووقتية.
2.67 0.479 83.33% 2.50 2.84 

 تأثير

 هام

41 q_6_46 

ضعف التأهيل والتدريب المستمر الكتساب 

المهارات الالزمة لمواكبة التطورات 

 الحديثة.

2.67 0.479 83.33% 2.50 2.84 
 تأثير

 هام

46 q_6_47 
لجنة  اإلدارة أوصعوبة التواصل مع مجلس 

 التدقيق.
2.67 0.479 83.33% 2.50 2.84 

 تأثير

 هام

47 q_6_41 
تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام 

 التنفيذية في الهيكل التنظيمي.
2.67 0.547 83.33% 2.47 2.86 

 تأثير

 هام

48 q_1_7 
التحقق من أن النظام المحاسبي يمنع بدرجة 

 كافية حدوث األخطاء والمخالفات.
2.63 0.490 81.67% 2.46 2.81 

 تأثير

 هام

49 q_1_8 

الرقابة على توثيق النظام لضمان تسجيل تدفق 

المعلومات خالل النظام ابتداء من المدخالت وانتهاء 

 بالمخرجات

2.63 0.490 81.67% 2.46 2.81 
 تأثير

 هام

41 q_1_10 
فحص مدى مالئمة النظام المحاسبي 

 للشركة.
2.63 0.669 81.67% 2.39 2.87 

 تأثير

 هام

45 q_4_32 

البديلة من اجل زيادة فعالية اقتراح الحلول 

تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم 

 المعلومات المحاسبية

2.63 0.615 81.67% 2.41 2.85 
 تأثير

 هام

44 q_2_17 

المناقشة مع المشرفين على النظام 

المحاسبي لمعرفة مدى دقة ومناسبة النظام 

 تطويره.القائم وطرق 

2.60 0.563 80.00% 2.40 2.80 
 تأثير

 هام

44 q_5_37 
تجنب العالقات التي تفقده الموضوعية 

 وتعرضه لهيمنة إطراف أخرى.
2.60 0.563 80.00% 2.40 2.80 

 تأثير

 هام

43 q_6_45 
ضعف الوضوح في اإلجراءات والتعليمات 

 التنفيذية. اإلدارةالرقابية من قبل 
2.57 0.504 78.33% 2.39 2.75 

 تأثير

 هام

41 q_1_4 
األنشطة التي تم تنفذها ومن تحديد سلسلة 

 ضمنها تقييم وتحسين النظام الرقابي.
2.53 0.507 76.67% 2.35 2.71 

 تأثير

 هام

46 q_2_16 
المناقشة مع المحاسبين في نقاط الضعف 

 الموجودة في النظام المحاسبي وسبل تحسينها.
2.53 0.571 76.67% 2.33 2.74 

 تأثير

 هام

47 q_4_31 
متابعة مدى تنفيذ التوصيات والنتائج على 

 إدارة.مستوى كل 
2.53 0.571 76.67% 2.33 2.74 

 تأثير

 هام

48 q_2_11 
العمل على إيجاد نظام محكم للتدقيق 

 الداخلي لدى الشركة.
2.50 0.682 75.00% 2.26 2.74 

 تأثير

 هام
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 الفقرا  م

تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة 
المتوسط  الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

فقة لمجتمع مدث الموا
 %91بدرجة الرقة  الدراسة

الحكم 
على 
المدث 
 المهام لفظياً 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

49 q_2_18 

أكد للت اإللكترونيةفحص اإلجراءات الرقابية 

من مطابقتها للسياسات والخطط والنظم 

 والقوانين واللوائح.

2.50 0.630 75.00% 2.27 2.73 
 تأثير

 هام

31 q_2_19 
الفهم الكافي لعمل البرامج الحاسوبية 

 المطبقة. اإللكترونيةوإجراءات الرقابة 
2.50 0.509 75.00% 2.32 2.68 

 تأثير

 هام

35 q_3_24 
اإلصدارات االطالع المستمر على 

 الجديدة من معايير التدقيق.
2.50 0.572 75.00% 2.30 2.70 

 تأثير

 هام

34 q_6_43 
عدم كفاية المستندات الورقية في بعض 

 .اإللكترونيمراحل النظام 
2.50 0.509 75.00% 2.32 2.68 

 تأثير

 هام

34 q_2_12 

الرقابة على إعداد النظام لضمان 

تطبيقات إجراءات رقابية كافية على 

 الحاسوب.

2.43 0.679 71.67% 2.19 2.68 
 تأثير

 متوسط 

33 q_2_13 
الرقابة على األجهزة والبرامج الكتشاف 

 أي قصور في أداء األجهزة والبرامج.
2.40 0.621 70.00% 2.18 2.62 

 تأثير

 متوسط 

31 q_2_15 

التأكد من سالمة النظم المحاسبية 

من االختراق عن طريق الفحص  اإللكترونية

 بالسبل الممكنة.

2.13 0.730 56.67% 1.87 2.39 
 تأثير

 متوسط

36 q_1_9 .2.37 1.83 %55.00 0.759 2.10 ضمان تحقيق االستغالل األمثل للموارد 
 تأثير

 متوسط

37 q_2_14 

استخدام الحاسوب في ممارسة العملية 

الرقابية وفق برامج حاسوبية ُتعد خصيصاً 

 لذلك.

2.00 0.830 50.00% 1.70 2.30 
 تأثير

 متوسط

 2.71 2.58 %81.91 0.151 2.64 اإلجمالي  
تأثير 
 هام

 (11 قضح ي  ال دخ  رتل)   
ا يةةعع أفراد ال  لةةر عام أ  هلةةعك قةةأث ر هةةعل لةةدخر اليةةدتح الةةداظام فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةةعل الرتةةع ةةر  -1

مل ختد   خد ذلك ال  ي  . در ر ععل ر يخافققلل عام فقرات االسةةةةق  ع  الداظا ر خذلك ي  ظ  
م ف أفراد ال  لر ي  ايار ال كعلخر خس قظاةةةةةةةةةةةة  ياعسةةةةةةةةةةةة ر خ علقعلم فلل  دركخ  أهي ر دخرهل

 قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر.

، فم ا   أ   عتم يقخسةةةةةةةةةةةةةةط  خ خد قأث ر( آظذت يخافقر 5)خعةددهع( 47-43ا  اليقرات ي  ) -2
خ ةةذلةةك  يك  القخ  آ   هةةعل،قةةأث ر  آظةةذت يخافقةةر  خ خد (42)( خعةةددهةةع42-1اليقرات ي  رتل)

تةعئيةر اليلةعل للةع قةأث ر هةعل خ ةدر ةر عةعل ةر فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت 
 الياعس  ر.

( خالقم قل  عام )القدرة 21( أ  اليقرة رتل )11ي  ظ   اليقخسةطعت  قضح ي  ال دخ  رتل) -3
ام قاس   ع هعل قأث ر للععب خالقار   فم الس  ت اليعل ر( عام قي  ا يؤشرات الغ  خالق 
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(خهخ اعام اليقخسةةةةةةةطعت الاسةةةةةةةع  ر، 2097لمعل الرتع ر الداظا ر ي  خ لر لمر ال  لر خ لسةةةةةةة ر)
(، %98033(خهخ ات  االلارافعت الي  عر ر خ اغت األهي ر اللس  ر)10183خااللارا  الي  عري )

خ عت خالقم قل  عام) قق  د اةةةةةةةة ا عت القدت ح خاليا  (ي  فقرات الاةةةةةةةة 41أيع اليقرة رتل)
( فم القةأث ر عام قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتةع ر الداظا ر للمل 2ي  ت ة  اإلدارة القلي ةذ ةر( كةعلةت رتل )

( 10183( خااللارا  الي  عري )2097الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةة  ر اذ  اغ اليقخسةةةةةةةةةةط الاسةةةةةةةةةةع م للع)
للقعئو السةةةع قر ال  كايع تات القدرة عام قي  ا ( خ قضةةةح ي  ظ   ا%96067خاألهي ر اللسةةة  ر)

د ي   اةةةةةةةةةةةةة خ ر قق   فم السةةةةةةةةةةةةة  ت خالقخائل اليعل ر تات يؤشةةةةةةةةةةةةةرات الغ  خالق عب خالقار  
اةةةةةةةةةةةةةة ا ةعت القةدت ح  خاليا  ي  ت ة  اإلدارة القلي ةذ ر، خال كس كايع اادت القدرة عام قي  ا 

ليلير لت اعدارة القلي ةذ ةر، فم ا   كةالغ  خالق عةب كايةع ااد قق  ةد الاةةةةةةةةةةةةةة ا ةعت ي  ت ة  اإل
(خالقم قل  عام)اسةةةةقظدال الاعسةةةةخب فم ييعرسةةةةر ال يا ر الرتع  ر خفح  رايو اعسةةةةخ  ر 14رتل)

ق د ظاةةةةةةةةة اةةةةةةةةةًع لذلك(ات  اليلعل قأث رًا فم قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  اغ اليقخسةةةةةةةةةط 
خ اك ر الارا  ي  عري ( خه10831( خهخ ات  يقخسةةةةةةةةةةةط خااللارا  الي  عري )201الاسةةةةةةةةةةةع م )

 .(%51خ اغت األهي ر اللس  ر)

 ع   شةةةةةك  ععل خسةةةةةخ  لسةةةةةق رض اللقعئو  شةةةةةك  هذا كع  االسةةةةةق راض لالقعئو ل ي ع فقرات االسةةةةةق    
 ييا  لك  ياخر عام اده خكعلقعلم.

مدث تورير إدراك المدقق الداخلي ألهمية دوره في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم  المحور األول:
 .المعلوما  المحاسبية

 (54جدول رقم )
مقياس تقييم دور المدقق  علىالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 الداخلي في المحور األول

 أفراد دعد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 المدث لفظياً  المدث * %91بدرجة الرقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 تورير هام   437 –6.2 47349 46347 7.422 73.62 41

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 
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ح قق  ل دخر اليدتألداء أفراد ال  لر عام ت عس  اليقخسط الاسع م( أ  12خ قضح ي  ال دخ  رتل )     
( 7.422(، خا  االلارا  الي  عري كع  )73.62كع  ) يدى ادراك اليدتق   ألهي ر دخرهلفم  الةداظام

ققراخو     (، خليةةع اسةةةةةةةةةةةةةة ةةت الةةداللةةر الايم ةةر لايةةدى خ ةةد أللةةع 27029-26037خقراخو يةةدى الثقةةر     )
( ا ل قل ققسةةةةةةةةةةةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد فقرات الياخر، خعلد الاكل عام 20729 – 20545)

هذه الداللر خ د أللع ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع   اليسةةقخى ععلم ي  يسةةقخ عت قأث ر اليدتح الداظام، 
دراك إل هعل قأث ر أ  هلعك (. ييع  د  عام أ  أفراد ال  لر  رخ 9كيةع هخ يخضةةةةةةةةةةةةةةح فم ال ةدخ  رتل )

فم قاسةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةة  ر فم شةةركعت القأي    اليدتق   ألهي ر دخرهل
 ال عيار فم ال ي .

خلي رفةةر در ةةر أداء أفراد ال  لةةر عام تةةعئيةةر اليلةةعل فم الياخر األخ  قل الاكل عام داللةةر يةةدى 
( عام 13خ قضةةةةةةةي  ال دخ  رتل ) ل كرت. ع ر الث ثم اسةةةةةةةب قاةةةةةةةل   اإلالثقر ليم ًع  لعًء عام سةةةةةةال 

ظ ار لقعئو قاك ال يا عت اإلااعئ ر ا ل رقب ف   اليقرات قرق  ًع قلعال ًع اسب اليقخسطعت الاسع  ر 
  .كيع  ام خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات القعئير

 (54جدول رقم )

رتبة مفي دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية قائمة المهام التي تؤرر 
 ترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية ومتوسطاتها الحسابية في المحور األول

 الفقرة م
تأثير إدراك المدقق الداخلي  : مدىاألولالمحور 

المتوسط  ألهمية دوره في تحسين نظام الرقابة الداخلية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة لمجتمع 
الحكم على  %91بدرجة الرقة  الدراسة

 المدث لفظياً 
 الحد األعلى الحد األدنى المهام

5 q_1_1 .هام تأثير 2.99 2.74 %93.33 0.346 2.87 فحص وتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية 

4 q_1_2  هام تأثير 2.97 2.70 %91.67 0.379 2.83 وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.فحص 

4 q_1_3 
تقييم مدى االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات 

 السارية في ممارسة األنشطة المختلفة
 هام تأثير 2.92 2.61 88.33% 0.430 2.77

3 q_1_6 
الجرد دراسة نظم حماية األصول واإلشراف على 

 السنوي لها.
 هام تأثير 2.87 2.53 85.00% 0.466 2.70

1 q_1_5 

تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف الرقابة التي يمكن 

تفاديها من خالل نظام التحسين المستمر للنظام 

 الرقابي.

 هام تأثير 2.84 2.50 83.33% 0.479 2.67

6 q_1_7 
ة كافيالتحقق من أن النظام المحاسبي يمنع بدرجة 

 حدوث األخطاء والمخالفات.
 تأثير هام 2.81 2.46 81.67% 0.490 2.63

7 q_1_8 

الرقابة على توثيق النظام لضمان تسجيل تدفق 

المعلومات خالل النظام ابتداء من المدخالت 

 وانتهاء بالمخرجات

 تأثير هام 2.81 2.46 81.67% 0.490 2.63

8 q_1_10  تأثير هام 2.87 2.39 %81.67 0.669 2.63 المحاسبي للشركة.فحص مدى مالئمة النظام 

9 q_1_4 
تحديد سلسلة األنشطة التي تم تنفذها ومن ضمنها 

 تقييم وتحسين النظام الرقابي.
 تأثير هام 2.71 2.35 76.67% 0.507 2.53

51 q_1_9 .2.37 1.83 %55.00 0.759 2.10 ضمان تحقيق االستغالل األمثل للموارد 
 تأثير

 متوسط

 تورير هام 4374 4311 %81.83 13457 4363 اإلجمالي  
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 (:13 قضح ي  ال دخ  رتل)    
خهذا ( 10346خ اغ االلارا  الي  عري )( 2064أ  اليقخسةةةط الاسةةةع م ال عل لدر عت ال  لر  اغ) -

اليةدتح الةداظام ألهي ر اليلعل الرئ سةةةةةةةةةةةةةة ر القم   ةد  عام أ  أغا  ةر أفراد ال  لةر  رخ  أ  ادراك
تد   خد خ  فم قاسةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةة  ر. هعل قأث ر  لع ل  قخل 

 أغا  قلل ي  ذخيا  ذلك ال  أغا  ر أفراد ال  لر ي  ايار ال كعلخر خس قظاةةةةةةةةةةة  ياعسةةةةةةةةةةة ر خ 
سةةةةةةةلخات لذلك فلل  دركخ  أهي ر دخرهل ال  لد لل ظ ره فم ي ع   11 الم 5    ي   الظ رة يع

 القدت ح الداظام ك  رة ق  الل خاع    ألهي ر هذه اليلعل.
( خهذا   لم 2053-2087)يع     للع الاسةع م  اغ اليقخسةط(1،2،3،6،5،6،7،8،9ا  اليقرات) -

اليقرة  ااقات  لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل فم قاسةةةةةةةةةةةةة  دركخ  أهي ر هذه اليلعل أ  أفراد ال  لر 
  لم أ  قق  ل كيع ر ألمير الرتع ر  تد ( خهذا2087اليرق ر األخلم  يقخسةةةط اسةةةع م ) فم (1رتل)

لرتع ر قؤثر عام قاسةةةةة   لمعل ا  ل غم عام اليدتح القل   للع ألللع الداظا ر ي  أهل اليلعل القم
(،خهذا تد   لم أ  2083خ يقخسةةةط اسةةةع م) خ ا   فا  خقق  ل ألمير الرتع ر الداظا ر ،الداظا ر
 عءت اليقرة  ،   ليعاليةدتق   الةداظا    هم قق  ل خفا  خكيع ر لمعل الرتع ر الداظا ر أهل يلةعل

ط يقخسةةةةةةةةةةةةة قق  ل يدى االلقاال  علقخال   خالاخائح خالق ا يعت السةةةةةةةةةةةةةعر ر فم اليرق ر الثعلثر خ  (3رتل)
أ  هذه اليلير للع أهي ر ك  رة علد خعم اليدتح الداظام  أهي قلع ( خهذا تد   لم 207اسةةةةةةع م)

 فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر.

ا  ادراك اليدتح الداظام ليلير دراسةةةةةر لمل ايع ر األاةةةةةخ  خاإلشةةةةةرا  عام ال رد السةةةةةلخي ل   -
يقخسةةةةط اليقرة فم اليرق ر الرا  ر   ا ل  عءت هذه الداظا ر،فم قاسةةة   لمعل الرتع ر  هعل قأث ر

الياعفمر عام أاةةةةةةخ  الشةةةةةةركر ي  السةةةةةةرتر خاالظق س ل   أ  تد   لم ( خهذا2071اسةةةةةةع م )
كقشةةةةةةةةةةةةةة  اعالت السةةةةةةةةةةةةةةرتر يع ق   عيا ر ال رد ال  غعل ع   خظعاةةةةةةةةةةةةةةر علدأهي ر ك  رة لدى اليدتح 

 خاالظق س علد ال رد الي ام لايظاخ .

اليظعطر اليق اقر  أهدا  الرتع ر القم  يك  قيعد لع ي  ظ    ا  ادراك اليةدتح الةداظام لقاةد د -
 لمعل القاسة   اليسةقير لالمعل الرتع م   ق ر يلل فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت

( خهذا تد   لم أ  هذه اليلير ق ق ر للع 2067فم اليرق ر الظعيسةةر  يقخسةةط اسةةع م) هذه اليقرة
قأث ر هعل ألل  اذا قاددت اليظعطر فم لمعل الرتع ر الداظا ر  يك    د ذلك ي  السلخلر قيعد لع 

 .عام اسب در ر ظطخرقلع عام اللمعل الرتع م
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الياةعسةةةةةةةةةةةةةة م  يلع  ةدر ةر كةةعف ةر اةةدخل  اللمةعل أ ا  ادراك اليةدتح الةةداظام ليليةر القاقح ي   -
األظطعء خاليظعليعت خيلير الرتع ر عام قخث ح اللمعل لضةةةةةةةةةةيع  قسةةةةةةةةةة    الي اخيعت ا قداء ي  
اليدظ ت خالقلعء  عليظر عت خيلير فا  يدى ي ئير اللمعل الياعسةةةةة م لاشةةةةةركر   ق ر يلل 

يقخسةةط م اليرق ر السةةع  ر  الث ل اليقرات فهذه فم قاسةة   لمعل  الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت 
( خهذا تد   لم أ  هذه اليلعل ق ق ر ات  ي  سةةةةةةةةةةةع ققلع ال  القاقح ي  اللمعل 2063اسةةةةةةةةةةةع م )

خالرتع ر عام قخث ح اللمعل خفا  يدى ي ئير اللمعل أا علع ال  لقل  لع اليدتح الداظام خغعل ع 
ظا    فم  ري  عت يةع قكخ  ي  يلةعل اليرا ع الظةعر م خهةذا  سةةةةةةةةةةةةةة ةب ضةةةةةةةةةةةةةة   اليةدتق   الدا

 الاعسخب خعدل قدر  لل ي  ت   الشركر.

ا  ادراك اليدتح الداظام لقاد د سةةةةاسةةةةار األلشةةةةطر القم قل قلي ذهع خي  ضةةةةيللع قق  ل خقاسةةةة    -
اليرق ر  فمهذه اليقرة اللمةعل الرتةع م لة  أهي ةر فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت 

اذا كع  قق  ل  ألل تد   لم أ  هذه اليلير ق ق ر هعي   ( خهذا2053الثعيلر خ يقخسةةةةةط اسةةةةةع م )
خقاس   اللمعل الرتع م ي  ضي  األلشطر القم  ليذهع اليدتح الداظام فسخ   سععد ذلك عام 

 قاس   اللمعل الرتع م. 

ا  ادراك اليدتح الداظام لضةةيع  قاق ح االسةةقغ   األيث  لايخارد ل  قأث ر يقخسةةط فم قاسةة    -
خهذا ( 2011 يقخسةةةةط اسةةةةع م) قعسةةة رفم اليرق ر الالداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرة  لمعل الرتع ر

ال   لم ضةةةةةةةةةةةةةةيةةعللل قاق ح  دخرهل  لم أ  أفراد ع لةةر الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةر  رخ  أ  ادراكلل ألهي ةةر  تةةد
 االسقغ   األيث  لايخارد لذلك هم ات  قأث را فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر.  

تحسين نظام الرقابة الداخلية  في-األتمتة -ظلتورير دور المدقق الداخلي في  الراني: مدثالمحور 
                 .             لنظم المعلوما  المحاسبية

 (53جدول رقم )
مقياس تقييم دور المدقق  علىالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 الداخلي في المحور الراني

 أفراد عدد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بدرجة الرقة  مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 المدث لفظياً  المدث * 91%

 الحد األعلى الحد األدنى

ما بين تورير متوسط    436–2.2 44314 41358 6.2.6 76.32 41
 وهام

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 
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قق  ل دخر ألداء أفراد ال  لر عام ت عس  اليقخسةةةةةةط الاسةةةةةةع م( أ  14خ قضةةةةةةح ي  ال دخ  رتل )
(، خا  االلارا  76.32) كدان-األتمتدة- ظدلمددى تدأثير دور المددقق الدداخلي في فم  اليةدتح الةداظام
(، خليع اسةةةةةةةة ت الداللر الايم ر لايدى 23012-21018يدى الثقر     )( خقراخو 6.2.6الي  عري كع  )

( ا ل قل ققسةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد فقرات الياخر، 20557 – 20243خ د أللع ققراخو     )
قأث ر يقخسةةط " خهم ققع   اليسةةقخى يقخسةةط ي  يسةةقخ عت "خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع ق لم 

أ  (. ييةع  ةد  عام أ  أفراد ال  لةر  رخ  9ظام، كيةع هخ يخضةةةةةةةةةةةةةةح فم ال ةدخ  رتل )قةأث ر اليةدتح الةدا
لمل قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ل فم-األتمتة- ظلالمدقق الداخلي في  متوسط األهمية لدور تأثير هلعك

 فم ال ي . الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار

فم الياخر الثةعلم قل الاكل عام داللةةر يةةدى اليلةةعل خلي رفةر در ةةر أداء أفراد ال  لةر عام تةعئيةةر 
( عام 15خ قضةةةح ي  ال دخ  رتل ) ل كرت، ع ر الث ثم اسةةةب قاةةةل   اإلالثقر ليم ًع  لعًء عام سةةةال 

ليقخسطعت الاسع  ر اظ ار لقعئو قاك ال يا عت اإلااعئ ر ا ل رقب ف   اليقرات قرق  ًع قلعال ًع اسب 
 .كيع  ام خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات اليلعل

 (51جدول رقم )
رتبة مفي تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية  األتمتة ظل-دور المدقق الداخلي في في قائمة المهام التي تؤرر 

 ومتوسطاتها الحسابية في المحور الرانيترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية 

 الفقرة م

مدى تأثير دور المدقق  المحور الراني:

الداخلي في ظل األتمتة على تحسين نظام 

المتوسط  الرقابة الداخلية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة لمجتمع 
بدرجة الرقة  الدراسة

91% 

الحكم 
على 
المدث 
 المهام لفظياً 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

5 q_2_17 

المناقشة مع المشرفين على النظام 

المحاسبي لمعرفة مدى دقة ومناسبة 

 تطويره.النظام القائم وطرق 

 هام تأثير 2.80 2.40 80.00% 0.563 2.60

4 q_2_16 

المناقشة مع المحاسبين في نقاط 

الضعف الموجودة في النظام المحاسبي 

 تحسينها.وسبل 

 هام تأثير 2.74 2.33 76.67% 0.571 2.53

4 q_2_11 
العمل على إيجاد نظام محكم للتدقيق 

 الداخلي لدى الشركة.
 هام تأثير 2.74 2.26 75.00% 0.682 2.50

3 q_2_18 

 اإللكترونيةفحص اإلجراءات الرقابية 

للتأكد من مطابقتها للسياسات والخطط 

 والنظم والقوانين واللوائح.

 هام تأثير 2.73 2.27 75.00% 0.630 2.50

1 q_2_19 
الفهم الكافي لعمل البرامج الحاسوبية 

 ة.المطبق اإللكترونيةوإجراءات الرقابة 
 هام تأثير 2.68 2.32 75.00% 0.509 2.50
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 الفقرة م

مدى تأثير دور المدقق  المحور الراني:

الداخلي في ظل األتمتة على تحسين نظام 

المتوسط  الرقابة الداخلية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة لمجتمع 
بدرجة الرقة  الدراسة

91% 

الحكم 
على 
المدث 
 المهام لفظياً 

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

6 q_2_12 

الرقابة على إعداد النظام لضمان 

إجراءات رقابية كافية على تطبيقات 

 الحاسوب.

2.43 0.679 71.67% 2.19 2.68 
 تأثير

 متوسط 

7 q_2_13 

الرقابة على األجهزة والبرامج 

الكتشاف أي قصور في أداء األجهزة 

 والبرامج.

2.40 0.621 70.00% 2.18 2.62 
 تأثير

 متوسط

8 q_2_15 

التأكد من سالمة النظم المحاسبية 

من االختراق عن طريق  اإللكترونية

 الفحص بالسبل الممكنة.

2.13 0.730 56.67% 1.87 2.39 
 تأثير

 متوسط

9 q_2_14 

استخدام الحاسوب في ممارسة العملية 

الرقابية وفق برامج حاسوبية ُتعد 

 خصيصاً لذلك.

2.00 0.830 50.00% 1.70 2.30 
 تأثير

 متوسط

 تأثير 4311 4343 %70.00 13343 4331 اإلجمالي  

 متوسط

 (15  ام ي  ال دخ  رتل)
( خهذا  د  10424( خااللارا  الي  عري )2041أ  اليقخسةةط الاسةةةع م ال عل لدر عت ال  لر  اغ) -

ل قةةةدرج     هةةةععام أ  أغا  ةةةر أفراد ال  لةةةر  رخ  أ  قةةةأث ر اليةةةدتح الةةةداظام فم مةةة  األقيقةةةر 
دة خهذا تد   خد الم عداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر، قاسةةةةة   لمعل الرتع ر ال خيقخسةةةةةط فم

ي  أهيلع: ضةةةةةةة   االهقيعل ي  ت   اإلدارة  عل رايو الاعسةةةةةةةخ  ر الي دة ظاةةةةةةة اةةةةةةةًع لاقدت ح عخا
الداظام، الق خد عام الرخق   القد ل اليرا  ر ال دخ ر اليسةةةةةةةةةقلد ر فقط، ضةةةةةةةةة   قدر ب اليدتق   

 عام اللمل الاعسخ  ر خ ري  قلع.  

( 17(، ا ل  عءت اليقرة رتل)201-2061)يع    أ  األخسةعط الاسع  ر ليقغ ر األقيقر قراخات  -
فم  هعير  لم أ  األقيقر قؤثر  در ر تد ( خهذا 2061فم اليرق ر األخلم  يقخسةةةةةةةةةةةةةةط اسةةةةةةةةةةةةةةع م)

ر لمعل الياعسةةةةة م لي رفقاسةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ي  ظ   اليلعتشةةةةةر يع اليشةةةةةرف   عام ال
 المعلخاليليذ   ل    اليشةةةةةةةرف   اليلعتشةةةةةةةر  قطخ ره، ال خيلعسةةةةةةة ر اللمعل القعئل خطرح  يدى دتر

   طم تخة داف   لدى اليشرف   عام اللمعل لقطخ ره اسب ااق ع عت اليليذ   للذا اللمعل.

ا  يلير اليلعتشةةةةةةةر يع الياعسةةةةةةة    فم لقعط الضةةةةةةة   اليخ خدة فم اللمعل الياعسةةةةةةة م خسةةةةةةة    -
اليرق ر الثعل ر  فم يقرةهذه ال قاس للع ل  قأث ر هعل فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت
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عطعئلل لقعط الضةة   أ  ( خهذا تد   خد الم 2053خ يقخسةةط اسةةع م) اليلعتشةةر يع اليشةةرف   خا 
 فم اللمعل القعئل  سععد القعئي   عام اللمعل عام قيلل هذه اللقعط خس   اا الع.

ا  ال يةة  عام ا  ةةعد لمةةعل ياكل لاقةةدت ح الةةداظام لةةدى الشةةةةةةةةةةةةةةركةةر خفا  اإل راءات الرتةةع  ةةر  -
ع ره لاقأكد ي  يطع ققلع لاسةةةةة عسةةةةةعت خالظطط خاللمل خالقخال   خالاخائح خاليلل الكعفم  اإللكقرخل ر

 لل ي  ال رايو الاعسةةةةةةةةةخ  ر ك  هذه اليلعل للع قأث ر هعل فم قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا 
(خهذا تد   لم الم أهي ر ا  عد 2051 عءت هذه اليقرات فم اليرق ر الثعلثر خ يقخسةةةةةط اسةةةةةع م )

لاقةةدت ح الةةداظام لايرا  ةةر ع ره ليخاك ةةر القطخرات ال ةةد ةةدة، ا ةةل أاةةةةةةةةةةةةةة اةةت  اإللكقرخلملمةةعل 
و ال ققل اال ع ر  راي اإللكقرخل ري مل الشةةةةةةةةةركعت شةةةةةةةةة ر يؤقيقر ال  فا  اإل راءات الرتع  ر 

خقدر ب اليخمي   عام هذه ال رايو خكذلك قدر  لل عام ال رايو الياعسةةة  ر الي ل     لكقرخل راإل
  يرا  قلع لكم  سل  للل اكقشع  األظطعء ع ر اإلدظع  خاليطع قر .

( للع قأث ر يقخسةةةةةةةط فم قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه 12،13،15ا  اليقرات) -
ع يخالظعيسةةةةر خالسةةةةعدسةةةةر عام القخالم خ  اغت اليقخسةةةةطعت الاسةةةةع  ر اليقرات فم اليرق ر الرا  ر 

ءات رتةع  ر الرتةع ةر عام اعةداد اللمةعل لضةةةةةةةةةةةةةةيةع  ا را أ ( خهةذا تةد  ةد  عام 2043-2013)   
غةعل ةع يةع قكخ  هةذه اليلير ي  اهقيعل اإلدارة ال ا ع خ عشةةةةةةةةةةةةةةقراك ي  القدت ح الداظام، أيع كةعف ةر 

غةعل ةع يةع قكخ  ي  اهقيةعيةعت ادارة اللمل خالي اخيةعت خال   ال  لع  الرتةع ةر عام األ لاة خال رايو
القةةدت ح الةةداظام أللةة  ال  خ ةةد لةةد ةةر الظ رة الكةةعف ةةر فم هةةذه األ لاة خال رايو خي  الييقرض أ  
قكخ  لد   الظ رة الكعف ر أخ عام األت  قات اشةراف ، أيع القأكد ي  سة ير اللمل الياعسة  ر ي  

اليليةةةر تةةةد قكخ  ي  يلةةةعل القةةةعئي   آخ اليشةةةةةةةةةةةةةةرف   عام هةةةذه اللمل خي   االظقراح فةةةع  هةةةذه
 الييقرض أ  قكخ  قات اشرا  القدت ح الداظام. 

( خهذا   لم أ  أفراد 201 يقخسةةةةط اسةةةةةع م )خ  سةةةةع  راليرق ر ال ( فم14ات اليقرة رتل)قاا  ليع   -
ي  ظ   اسةةقظدال الاعسةةخب  دخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر ع لر الدراسةةر  رخ  أ  قأث ر

فم ييعرسر ال يا ر الرتع  ر خفح  رايو اعسخ  ر ات  قأث را فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل 
ال  ي مل الشةةةةركعت قسةةةةقظدل القدت ح ال دخي خل س خفح  رايو اعسةةةةخ  ر الي اخيعت الياعسةةةة  ر 

 ي ده لذلك.
 
 



 

 

 الدراسة الميدانية

 81 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المحور الرالث: مدث تورير خبرة وكفاءة المدقق 
 .المعلوما  المحاسبية

 (56جدول رقم )
مقياس تقييم دور المدقق  علىالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 الداخلي في المحور الرالث

 أفراد عدد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 المدث لفظياً  المدث * %91بدرجة الرقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 تورير هام   438 –7.2 59384 58363 6.5.6 76..6 41

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا  

قق  ل دخر ألداء أفراد ال  لر عام ت عس  الاسةةةةةةع ماليقخسةةةةةةط ( أ  16)خ قضةةةةةةح ي  ال دخ  رتل 
(، خا  االلارا  76..6كةةع  )تددأثير خبرة وكفداءة المددقق الدداخلي يةدى فم ياخر يةةع  اليةدتح الةةداظام
(، خليع اسةةةةةةةة ت الداللر الايم ر لايدى 19083-18064( خقراخو يدى الثقر     )6.5.6الي  عري كع  )

( ا ل قل ققسةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد فقرات الياخر، 20833 – 20663خ د أللع ققراخو     )
خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع   اليسقخى ععلم ي  يسقخ عت قأث ر 

 أ  هلعك(. ييةع  ةد  عام أ  أفراد ال  لةر  رخ  9اليةدتح الةداظام، كيةع هخ يخضةةةةةةةةةةةةةةح فم ال ةدخ  رتل )
 فم قاسة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر فم وكفاءة المدقق الداخليخبرة ل هام تأثير

 .شركعت القأي   ال عيار فم ال ي 
فم الياخر الثةةةعلةةل قل الاكل عام الكيةةةعءة خالظ رة  خلي رفةةر در ةةةر أداء أفراد ال  لةةةر عام تةةعئيةةةر

( 17)  رتل خ قضي  ال دخ  ل كرت،قال     ع ر الث ثم اسباإلداللر يدى الثقر ليم ًع  لعًء عام سال 
قخسةةةةةطعت رات قرق  ًع قلعال ًع اسةةةةةب اليقعام ظ اةةةةةر لقعئو قاك ال يا عت اإلااةةةةةعئ ر ا ل رقب ف   الي

 .كيع  ام ر، خذلك  لعًء عام فقرات القعئيرالاسع  ر خاألهي ر اللس  
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 (57جدول رقم )
في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  خبرة وكفاءة المدقق الداخلي في التي تؤرر  كفاءة وخبرة المدقق الداخليقائمة 

 مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية ومتوسطاتها الحسابية لمحور الرالثالمحاسبية 

( خهذا  د  10227( خااللارا  الي  عري )2075لدر عت ال  لر  اغ)أ  اليقخسةةط الاسةةةع م ال عل  -
عام أ  أغا  ر أفراد ال  لر  رخ  أ  ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام للع قأث ر هعل فم قاس   لمعل 

ر  سةةة ب ق يح اليدتح فم هذه اليللداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةة  ر، خذلك تد  كخ  الرتع ر ال
 شةةةةةةةةةةةةةةكة  ك  ر خهةذا الق يح  أقم ي  ظ   الق ر  عام أهدا  الشةةةةةةةةةةةةةةركر خا  راءاقلع خألميقلع 
خلخائالع خدراسةر هذه الاخائح خاأللمير  شةك  قط  ح عيام ي  ظ   عيا ر اليرا  ر ييع  ؤدي 

هذه األلمير  عام  ي الالم ييعرسةةةةةةةةةةةر ال ي  خالقدرة عام اكقشةةةةةةةةةةةع  أي ققاةةةةةةةةةةة ر أخ ظا  فم 
اليخمي   القلي ةذ    ، خال  قل ذلةك اال ي  ظ   الظ رة الطخ ار فم هذا الي ع   خالاخائح ي  ت ة 

 لدى اليدتح خكذلك كيعءق  اليلل ر القم ق  ا  يايًع  ك  يع هخ  د د فم هذا الي ع .

(، ا ل  عءت اليقرة 2051-2097)يع    أ  األخسةةعط الاسةةع  ر ليقغ ر الظ رة خالكيعءة قراخات  -
  لم أ  ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام  ( خهذا2.97 ر األخلم  يقخسةط اسع م)( فم اليرق21رتل)

 الفقرة م

تأثير خبرة وكفاءة المدقق  المحور الرالث:

الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم 

المتوسط  لمعلومات المحاسبيةا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة 
لمجتمع الدراسة 

 %91بدرجة الرقة 
الحكم 
على 
المدث 
 لفظياً 

الحد  كفاءة وخبرة المدقق الداخلي
 األدنى

الحد 
 األعلى

5 q_3_21 
القدرة على تمييز مؤشرات الغش والتالعب 

 السجالت والقوائم المالية.والتحريف في 
2.97 0.183 98.33% 2.90 3.03 

 تأثير

 هام

4 q_3_20 

القدرة على اكتشاف أوجه القصور في نظام 

الرقابة الداخلية من خالل المتابعة المستمرة 

 ألنشطة المنشأة.

2.90 0.305 95.00% 2.79 3.01 
 تأثير

 هام

4 q_3_22  2.89 2.57 %86.67 0.450 2.73 ي.الداخلتوافر عدد سنوات خبرة كافية للمدقق 
تاثير 

 هام

3 q_3_23 .2.87 2.53 %85.00 0.466 2.70 القدرة على التحسين المستمر لخدمات التدقيق 
 تأثير

 هام

1 q_3_25 2.87 2.53 %85.00 0.466 2.70 توفر المؤهالت العلمية الكافية للمدقق الداخلي 
 تأثير

 هام

6 q_3_26 
لتنمية وزيادة كفاءة المدقق  التدريب المستمر

 الداخلي.
2.70 0.466 85.00% 2.53 2.87 

 تأثير

 هام

7 q_3_24 
االطالع المستمر على اإلصدارات الجديدة من 

 معايير التدقيق.
2.50 0.572 75.00% 2.30 2.70 

 تأثير

 هام

تورير  4384 4366 %87.14 0.227 2.75 اإلجمالي  
 هام
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ت الغش مؤشرا على تمييزالقدرة قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ي  ظ    ععل ر فمقؤثر  در ر 

 .والتالعب والتحريف في السجالت والقوائم المالية وهذا قد يدل على خبرته وكفاءته

ا  ظ رة خكيعءة اليدتح الداظام ي  ظ   تدرق  عام اكقشةةةةةةع  أخ   القاةةةةةةخر فم لمعل الرتع ر  -
ل  قأث ر هعل فم قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر  خالل المتابعة المسددددتمرة ألنشددددطة المنشددددأة الداظا ر ي 

( خهذا تد   لم الم 2091الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرة فم اليرق ر الثعل ر خ يقخسةةةةةط اسةةةةةع م)
اكقشةةةةةةةع  أخ   القاةةةةةةةخر فم لمعل الرتع ر الداظا ر ي  يلعل اليدتح الداظام القم قؤكد عام أ  

ؤدي الم ق خالقم تةةد خ خد الظ رة خالكيةةعءة الكةةعف ةةر القم ق  اةة   كقشةةةةةةةةةةةةةة  ثغرات فم هةةذا اللمةةعل
 االظق س خالسرتر.

ع ر الداظا ر الرتا  قخافر عدد سةلخات ظ رة كعف ر لايدتح الداظام للع قأث ر هعل فم قاس   لمعل  -
تد   لم الم أهي ر  ( خهذا2073ا ل  عءت هذه اليقرة فم اليرق ر الثعلثر خ يقخسةةةةةةةط اسةةةةةةةع م )

 اإل راءات خاأللمير خالاخائح الظعاةةر  علشةةركر خالقمة الكعف ر القم ق  ا  يايًع  ك  سةةلخات الظ ر 
 اإلدارة القلي ذ ر.  لع ي  اي ققا ر ققع ف  اعق  ا  يرات ًع 

( للع قأث ر هعل فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت فم اليرق ر 23،25،26اليقرات)ا   -
( ييع  د  عام أ  القدرة عام القاسةةةةةةةة   اليسةةةةةةةةقير لظديعت 2071الرا  ر خ يقخسةةةةةةةةط اسةةةةةةةةع م)

ير لا عدة سةةةةةةةةةةةةةقالقدت ح ال قخ د اال ي  ظ   قخفر اليؤه ت ال اي ر الكعف ر لايدتح خالقدر ب الي
 ر. اس   لمعل الرتع ر الداظاختدرق  عام قكيعءق  

( خهذا   لم أ  أفراد ع لر 2051 يقخسةةةط اسةةةع م ) ظعيسةةةر(فم اليرق ر ال24ات اليقرة رتل)قااو -
االطالع المسدددددددتمر على الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةر  رخ  أ  قةةةأث ر ظ رة خكيةةةعءة اليةةةدتح الةةةداظام ي  ظ   

ل داظا ر للماتة  قةأث را فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتع ر ال اإلصددددددددارات الجدديددة من معدايير التددقيق
خذلك  سةةة ب اتقاةةةعرهل عام الق ر  عام الي ع  ر اليق عر  عا لع فقط ، الي اخيعت الياعسةةة  ر

خهذا تد   لم الم أ  االط ع اليسةةةةةقير عام اإلاةةةةةدارات ال د دة ي  ي ع  ر القدت ح للع قأث ر 
ك لق ر  عام ا  اليشةةةةةةةةةةةعك  ال د دة القم خا لت هعل فم قاسةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر، خذل

اليدتق   خ  ات ي لد اليدتق    قخل   اةةةدار ي  عر  د د لا  هذه اليشةةةكار ختد قكخ  يخ خدة 
 لدى ادارة القدت ح لكللع قق عهالع لا خ قلع.
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ة بالمحور الرابع: تحديد مدث تورير التزام المدقق الداخلي برفع التقارير في تحسين نظام الرقا
 الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية

 (58جدول رقم )
مقياس تقييم دور المدقق  علىالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 الداخلي في المحور الرابع

 أفراد عدد
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لمجتمع الدراسةمدث الموافقة 
 المدث * %91بدرجة الرقة 

المدث 
 الحد األعلى الحد األدنى لفظياً 

 تورير هام   438 –5.2 56371 51359 7.2.7 2..65 41

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 

قق  ل دخر ألداء أفراد ال  لر عام ت عس  اليقخسةةةةةةط الاسةةةةةةع م( أ  18خ قضةةةةةةح ي  ال دخ  رتل )
(، خا  2..65كةةع  )تددأثير التزام المدددقق الددداخلي برفع التقددارير يةةدى فم ياخر يةةع  اليةةدتح الةةداظام

(، خليةةع اسةةةةةةةةةةةةةة ةةت الةةداللةةر 16075-15019( خقراخو يةةدى الثقةةر     )7.2.7االلارا  الي  ةةعري كةةع  )
( ا ل قل ققسةةةةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد 20791 – 20539الايم ر لايدى خ د أللع ققراخو     )

فقرات الياخر، خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع   اليسقخى ععلم ي  
(. ييع  د  عام أ  أفراد ال  لر 9يسةةةةةةةةةةقخ عت قأث ر اليدتح الداظام، كيع هخ يخضةةةةةةةةةةح فم ال دخ  رتل )

مل فم قاسةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للالمدقق الداخلي برفع التقارير  زامهام اللت تأثير أ  هلعك  رخ 
 الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي .

را ع فم الياخر ال يلةعل اليرا ع ف يةع  ظ  الققةعر ر خلي رفةر در ةر أداء أفراد ال  لةر عام تةعئيةةر
خ قضةةةةي   ،ل كرت ع ر الث ثم اسةةةةب قاةةةةل   اإلام سةةةةال قل الاكل عام داللر يدى الثقر ليم ًع  لعًء ع

 قلعال ًع رات قرق  عً ق( عام ظ اةةةةةةةةةةةر لقعئو قاك ال يا عت اإلااةةةةةةةةةةةعئ ر ا ل رقب ف   الي19)ال دخ  رتل 
 .كيع  ام اسب اليقخسطعت الاسع  ر خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات القعئير
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 (59جدول رقم )
ام الرقابة في تحسين نظالتزام المدقق الداخلي برفع التقارير في التي تؤرر فيما يخص تقارير التدقيق الداخليمهام المراجع  قائمة

 ثلمحور الراللمرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية ومتوسطاتها الحسابية الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية 

 (19  ام ي  ال دخ  رتل)  
ال  لر  أفرادأ  اغاب فقرات الياخر للع قأث ر هعل ا ل  اغ اليقخسةةةةةةةط الاسةةةةةةةع م ال عل إل ع عت  -

القاال اليدتح الداظام  رفع الققعر ر  أ  د  عام  تد ( خهةذا10571( خااللارا  الي  ةعري)2067)
ك الم ختد   خد ذلسةةةةةةة  ر، الياعل  قأث ر هعل فم قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت 

ال فيةةع هخ الةةدل ةة  عام ت ةةعيلل   يا ةةر  الةةداظام،أهي ةةر الققةةعر ر لةةدي ادارة القةةدت ح    ال دت حالقةةخا 
   ك  عيا ر يرا  ر  قخيخا  لع.الققعر ر  عللس ر للل ق ق ر يظر عت عيالل ع

-2077)يع    قراخات  القاال اليةدتح الةداظام  رفع الققةعر رأ  األخسةةةةةةةةةةةةةةعط الاسةةةةةةةةةةةةةةع  ةر ليقغ ر  -
  لم  تد ( خهذا2.77( فم اليرق ر األخلم  يقخسةةةط اسةةةع م)27(، ا ل  عءت اليقرة رتل)2053

 ر ي  قاسةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ععل ر فمأ  القاال اليدتح الداظام  رفع الققعر ر  ؤثر  در ر 
ال   ،إعداد تقرير دوري عن فعالية نظام الرقابة الداخلية ورفعة إلى جهة االختصدددددداصظ   

 الفقرة م

مدى تأثير التزام المدقق الداخلي برفع  المحور الرابع:

التقارير في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 

المتوسط  المحاسبية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة لمجتمع 
بدرجة الرقة  الدراسة

91% 

الحكم 
على 
المدث 
التدقيق مهام المراجع فيما يخص تقارير  لفظياً 

 الحد األعلى الحد األدنى الداخلي

5 q_4_27 
إعداد تقرير دوري عن فعالية نظام الرقابة 

 الداخلية ورفعة إلى جهة االختصاص.
 هام تأثير 2.92 2.61 88.33% 0.430 2.77

4 q_4_30 

احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات 

المستقبلية واألداء المرضى والتوصية 

 التصحيحي الالزم.بالعمل 

 هام تأثير 2.87 2.53 85.00% 0.466 2.70

4 q_4_28 
مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات 

 اإلدارية المعنية قبل إصدار التقرير النهائي.
 هام تأثير 2.84 2.50 83.33% 0.479 2.67

3 q_4_29 
تقارير موضوعية  إصدارالعمل على 

 وواضحة ومختصرة وبناءة ووقتية.
 هام تأثير 2.84 2.50 83.33% 0.479 2.67

1 q_4_32 

اقتراح الحلول البديلة من اجل زيادة فعالية 

تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 

 المحاسبية

 هام تأثير 2.85 2.41 81.67% 0.615 2.63

6 q_4_31 
متابعة مدى تنفيذ التوصيات والنتائج على 

 مستوى كل إدارة 
 هام تأثير 2.74 2.33 76.67% 0.571 2.53

 تورير هام 4379 4313 %83.06 0.349 2.67 اإلجمالي  
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ا الع ي   الققر ر الدخري  ؤكد سة ير لمعل الرتع ر القعئل أخ خ خد لقعط ض   ف   لق ف لع خا 
 ت    لر االظقاع .

م قخاةةةةة عت  علقاسةةةةة لعت اليسةةةةةقق ا ر خاألداء اليرضةةةةةم ا  يلير ال ي  عام ااقخاء الققعر ر عا -
خالقخا ر  عل ي  القاا ام ال ال للع قأث ر هعل فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت 

( خهذا تد   لم ال   دخ  ااقخاء الققعر ر 2071هذه اليقرة فم اليرق ر الثعل ر خ يقخسةةةةط اسةةةةع م )
 عر ر لذلك ك    سةةةقط ع اليدتح اسةةةقظراج لقعط ضةةة  قخاةةة عت  علقاسةةة لعت فعل  ال ي لم لاقق

لققعر ر لذلك ق ق ر القخاةة عت فم ا ،  خهذه هم القخاةة عت اال ال  لد ر الي رفر  طرح قاةةا ا
 يلير فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر.

( للع قأث ر هعل فم قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرات 28،29أ  اليقرات) -
( خهذا تد   لم الم أ  يلعتشر اللقعئو خالقخا عت يع 2067رق ر الثعلثر خ يقخسط اسع م)فم الي

اليسةةةةقخ عت اإلدار ر الي ل ر ت   ااةةةةدرا الققر ر الللعئم خال ي  عام ااةةةةدار ققعر ر يخضةةةةخع ر 
ل  أهي ر ك  رة خذلك لقيعدي أي سةةةةةةةخء فلل ي  ت   اليدتح  خخاضةةةةةةةار خيظقاةةةةةةةرة خ لعءة خختق ر

  ض ت خد أخ عيا عت ياعسةةة  ر تد قكخ  رخق ل ر خيق خلر لدي اإلدارة ختد   لم أ ضةةةع  الداظام ل
ي عل ر   ض اليشةةةةةةةةعك  أخ األظطعء أخ اإل راءات ال سةةةةةةةة طر  القم ال قؤثر  شةةةةةةةةك  ك  ر عام 
اإل راءات ال عير خ يك  قيعد لع خاالع خالقاال اإلدارة القلي ذ ر  قلي ذهع، خأ ضع اذفلع ي  الققر ر 

 يةةة  عام رفع اللقةةةعط اليليةةةر فم الققر ر ليلع اإلسةةةةةةةةةةةةةةلةةةعب فم الققر ر ييةةةع  ؤدي الم عةةةدل خال
 االهقيعل   . 

ا  ااقخاء الققةةعر ر عام اتقرااةةعت خااخ   ةةد اةةر ي  ا ةة  ا ةةعدة ف ةةعل ةةر لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر لةة   -
  ر خ يقخسةةةط اقأث ر هعل فم قاسةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرة فم اليرق ر الر 

( خهذا تد   لم أ  القدت ح الداظام  شةةةةةةةةةةةةعرك فم اقظعذ القرار ع  طر ح اتقراو 2063اسةةةةةةةةةةةةع م)
الااخ  ال د ار لا لر اليظقاةةةر لالمر فم هذه الااخ  خيدى ي ئيقلع لا عدة ف عل ر لمعل الرتع ر 

 الظعيسر( فم اليرق ر 31ات اليقرة رتل)ااق  ليع  الداظا ر خال ي  عام اترارهع اذا كعلت يلعس ر ،
خهذا   لم أ  أفراد ع لر الدراسةةر  رخ  أ  القاال اليدتح الداظام  رفع   (2053) يقخسةةط اسةةع م

 را فم ات  قأثمدى تنفيذ التوصدددديات والنتائج على مسددددتوى كل إدارة  يقع  رالققعر ر ي  ظ   
ه ختد  رى   ض اليدتق   الم أ  هذ عسةة  ر .قاسةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت اليا
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اليلير ي  اظقاةةةةةةةةع  اإلدارة ال ا ع ع  طر ح قخ    اليدراء القلي ذ    ك   يع  ظاةةةةةةةة ، لذلك 
 ق ق ر يقع  ر يدى قلي ذ القخا عت فم الققر ر للع دخر يلل فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر.

ق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المحور الخامس: تحديد مدث تورير استقاللية المدق
 المعلوما  المحاسبية

 (41جدول رقم )
مقياس تقييم دور المدقق  علىالمتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة 

 الداخلي في المحور الخامس

 عدد العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 المدث * %91بدرجة الرقة 

المدث 
 الحد األعلى الحد األدنى لفظياً 

 تورير هام  439 –7.2 59391 58318 6.862 72..6 41

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 

قق  ل دخر ألداء أفراد ال  لر عام ت عس  اليقخسةةةةةةط الاسةةةةةةع م( أ  18خ قضةةةةةةح ي  ال دخ  رتل )
(، خا  االلارا  72..6كةةع  )تددأثير اسدددددددتقالليددة المدددقق الددداخلي يةةدى فم ياخر يةةع  اليةةدتح الةةداظام
(، خليع اسةةةةةةةة ت الداللر الايم ر لايدى 19095-18058( خقراخو يدى الثقر     )6.862الي  عري كع  )

ل ققسةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد فقرات الياخر، ( ا ل ق20851 – 20654خ د أللع ققراخو     )
خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع   اليسقخى ععلم ي  يسقخ عت قأث ر 

أن هناك (. ييةع  ةد  عام أ  أفراد ال  لةر  رخ  9اليةدتح الةداظام، كيةع هخ يخضةةةةةةةةةةةةةةح فم ال ةدخ  رتل )

فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت ستقاللية المدقق الداخلي التأثير 
 ععلم.القأي   ال عيار فم ال ي  

فم الياخر الظعيس قل الاكل عام داللر علعاةةر االسةةقق ل ر خلي رفر در ر أداء أفراد ال  لر عام تعئير 
( عام 21خ قضي  ال دخ  رتل ) ل كرت،لث ثم اسب قال    ع ر ااإليدى الثقر ليم ًع  لعًء عام سال 

عت الاسع  ر رات قرق  ًع قلعال ًع اسب اليقخسطقظ ار لقعئو قاك ال يا عت اإلااعئ ر ا ل رقب ف   الي
 خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات القعئير.
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 (41جدول رقم )
رتبة ترتيبًا مفي تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية استقاللية المدقق الداخلي  فيقائمة العناصر التي تؤرر 

 محور الرالثلتنازليًا حسب األهمية النسبية ومتوسطاتها الحسابية ل

 (21 قضح ي  ال دخ  رتل)
أ  اغاب فقرات الياخر للع قأث ر هعل ا ل  اغ اليقخسةةةةةةةط الاسةةةةةةةع م ال عل إل ع عت أفراد ال  لر  -

( خهذا  د  عام أ  االسةةةةقق ل ر للع قأث ر هعل فم قاسةةةة   10379( خااللارا  الي  عري)2083)
الياعسةةةةةةةةةة  ر. ختد   خد السةةةةةةةةةةة ب فم ذلك ال  اسةةةةةةةةةةةقق ل ر لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت 

 عللسةةةةةةةةةةةة ر لايدتح الداظام ألل   دخللع ال  سةةةةةةةةةةةةقط ع قلي ذ عيا   أهل  علبيدتح الداظام قيث  ال
عطعءه الاةةةةةةةةة ا عت الكعف ر   ار ر لذلك فعسةةةةةةةةةقق   اليدتح الداظام فم قلي ذ عيا ر اليرا  ر خا 
لقلي ةذ يلةعية  دخ  أي اعقراض ي  ت ة  اإلدارات القلي ذ ر  سةةةةةةةةةةةةةةععده عام القخسةةةةةةةةةةةةةةع فم عيا ر 

 ض   خال ي  عام قاس للع. الكقشع  لقعط اليا  خا

(، ا ل  عءت اليقرة 2061-2077)يع    أ  األخسةةةةةةةعط الاسةةةةةةةع  ر ليقغ ر االسةةةةةةةقق ل ر قراخات  -
م أ  اسةةةةقق ل ر اليدتح الداظام ( خهذا   ل2.83( فم اليرق ر األخلم  يقخسةةةةط اسةةةةع م)33رتل)

 الفقرة م

مدى تأثير استقاللية المدقق  المحور الخامس:

الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم 

 المعلومات المحاسبية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة 
دراسة لمجتمع ال
 %91بدرجة الرقة 

الحكم 
على 
المدث 
 لفظياً 

الحد  عناصر االستقاللية 
 األدنى

الحد 
 األعلى

5 q_5_33 

إصدار وتحديد أهداف ومهام إدارة التدقيق 

الداخلي بشكل واضح ومفصل ومكتوب من 

 مجلس إدارة الشركة.

2.83 0.379 91.67% 2.70 2.97 
 تأثير

 هام

4 q_5_35 
الوصول إلى السجالت واألشخاص المناسبين 

 وغير ذلك لما يلزم، ألداء واجبة دون قيود.
2.83 0.379 91.67% 2.70 2.97 

 تأثير

 هام

4 q_5_38 
عدم التأثر بأي ضغوط أو انصياع والتي من 

 على اتخاذ القرار المناسب. القدرةشانها عدم 
2.83 0.461 91.67% 2.67 3.00 

 تأثير

 هام

3 q_5_36 
العمل على تحسين االتصال المباشر مع لجنة 

 التدقيق أو رئيس مجلس اإلدارة.
2.73 0.450 86.67% 2.57 2.89 

 تأثير

 هام

1 q_5_39 
تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام 

 التنفيذية.
2.73 0.450 86.67% 2.57 2.89 

 تأثير

 هام

6 q_5_34 
وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة 

 التدقيق الداخلي. إدارةلصالحيات 
2.70 0.535 85.00% 2.51 2.89 

 تأثير

 هام

7 q_5_37 
تفقده الموضوعية  تجنب العالقات التي

 وتعرضه لهيمنة إطراف أخرى.
2.60 0.563 80.00% 2.40 2.80 

 تأثير

 هام

 4381 4361 %87.62 13464 4371 اإلجمالي  
تورير 
 هام
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  ااةةةةةةةةةةةدار خقاد د أهدا  خيلعل قاسةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ي  ظ  ععل ر فم در ر  قؤثر
 ادارة القدت ح الداظام  شك  خاضح خييا  خيكقخب ي  ي اس ادارة الشركر،

( للع قأث ر هعل فم قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرات 35،38اليقرات) ا  -
( خذلك ال  الخاةةةةةةخ  الم السةةةةةة  ت خاألشةةةةةةظع  2083فم اليرق ر الثعل ر خ يقخسةةةةةةط اسةةةةةةع م)

اليطاخ    علةةد عيا ةةر اليا  لةة  أهي ةةر ك  رة علةةد قق  ل يةةدى ف ةةعل ةةر لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر، 
اقظعذ ترار غ ر يلعسةةةةةةةةةب  ؤثر عام اللمعل ال عل  المأثر  أي ضةةةةةةةةةغخط تد قؤدي خكذلك عدل الق
 فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر. أهي رل االلا عع لاضغخط ل  دلاشركر لذلك ع

( للع قأث ر هعل فم قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرات 36،39اليقرات)ا   -
( خهذا تد   لم الم أ  ال ي  عام قاسةة   االقاةةع  2073م)فم اليرق ر الثعلثر خ يقخسةةط اسةةع 

الي عشةةر يع ي اس اإلدارة  د  ذلك عام عدل ق   ر القدت ح الداظام لإلدارات خاألتسةةعل القلي ذ ر 
 ييع    ا  يسقق  عللع.

للع قأث ر هعل فم  القدت ح الداظام ادارةخ خد ا راءات يكقخ ر خخاضةةةةةةةةةةار خياددة لاةةةةةةةةةة ا عت  -
( 2071فم اليرق ر الرا  ر خ يقخسط اسع م) اليقرةقاس   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه 

قؤدي الم ال ي  فم اليسةةةةةةةعر الاةةةةةةةا ح خ دخ   القم خالسةةةةةةة ب فم ذلك خضةةةةةةةخو هذه اإل راءات
 قظ ط.

ذا   لم أ  أفراد ( خه2061 يقخسةةةط اسةةةع م ) ظعيسةةةراليرق ر ال ( فم37ات اليقرة رتل)قاا  ليع   -
ظ   ق لةةب ال  تةةعت القم قيقةةده  الةةداظام ي ع لةةر الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةر  رخ  أ  اسةةةةةةةةةةةةةةقق ل ةةر اليةةدتح 

ات  قأث رًا فم قاسةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل  اليخضةةةةةةةخع ر خق رضةةةةةةةة  لل يلر اطرا  أظرى
 رض ختد  ق فقدا  اليدتح ليخضةةةةةةةخع ق  المال  ال  تعت ال ي قر قؤدي  الي اخيعت الياعسةةةةةةة  ر

 .قاس   لمعل الرتع ر الداظا رفا  خ اال قااا لذلك فلم يلير علد  الم
المحور السادس: تحديد أهم الصعوبا  التي تؤرر على دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة 

 .الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
 
 
 
 



 

 

 الدراسة الميدانية

 93 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 (44جدول رقم )
المتوسطا  الحسابية واالنحرافا  المعيارية ومدث الرقة والداللة اللفظية ألداء إفراد العينة علي مقياس تقييم دور المدقق 

 الداخلي للمحور السادس

 عدد العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مدث الموافقة لمجتمع الدراسة
 %91بدرجة الرقة 

 المدث *
المدث 
 األدنىالحد  لفظياً 

الحد 
 األعلى

 تورير هام   438 –6.2 44349 41395 6.852 76.32 41

 *تم الحصول عليه من قسمة حدي مدث الرقة على عدد الفقرا 

قق  ل دخر ( أ  اليقخسةةةةةط  الاسةةةةةع م ألداء أفراد ال  لر عام ت عس 22خ قضةةةةةح ي  ال دخ  رتل )
(، خا  76.32فم ياخر يع أهل الاةةةةة خ عت القم قؤثر عام دخر اليدتح الداظام كع  ) اليدتح الداظام

(، خليةةع اسةةةةةةةةةةةةةة ةةت الةةداللةةر 22029-21091( خقراخو يةةدى الثقةةر     )6.852االلارا  الي  ةةعري كةةع  )
( ا ل قل ققسةةةةة ل ك  ي  ادي اليدى عام عدد 20786 – 20614الايم ر لايدى خ د أللع ققراخو     )

خر، خعلد الاكل عام هذه الداللر خ د أللع ق لم " قأث ر هعل " خهم ققع   اليسقخى ععلم ي  فقرات اليا
(. ييع  د  عام أ  أفراد 9يسةةةةةةةةةةةةةقخ عت يدى قأث ر اليدتح الداظام، كيع هخ يخضةةةةةةةةةةةةةح فم ال دخ  رتل )

عام دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر  ااةةةةة خ عتلأن هناك تأثير هام ال  لر  رخ  
 للمل الي اخيعت الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي .

خلي رفةر در ةر أداء أفراد ال  لةر عام تعئير عخاي  القأث ر فم الياخر السةةةةةةةةةةةةةةعدس قل الاكل عام 
( 23  رتل )خ قضي  ال دخ  ل كرت،قال     ع ر الث ثم اسباإلداللر يدى الثقر ليم ًع  لعًء عام سال 

قخسةةةةةطعت رات قرق  ًع قلعال ًع اسةةةةةب اليقعام ظ اةةةةةر لقعئو قاك ال يا عت اإلااةةةةةعئ ر ا ل رقب ف   الي
 .كيع  ام الاسع  ر خاألهي ر اللس  ر، خذلك  لعًء عام فقرات القعئير
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 (44جدول رقم )
رتبة مأهم الصعوبا  التي تؤرر على دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية قائمة

 ترتيبًا تنازليًا حسب األهمية النسبية ومتوسطاتها الحسابية للمحور الرالث

 (23  ام ي  ال دخ  رتل)
أ  اغاب فقرات الياخر للع قأث ر هعل ا ل  اغ اليقخسةةةةةةةط الاسةةةةةةةع م ال عل إل ع عت أفراد ال  لر  -

( خهذا  د  عام أ  الاةةةة خ عت للع قأث ر هعل فم قاسةةةة   10231( خااللارا  الي  عري)2071)
ال  هذه الاةةةةة خ عت قيس اسةةةةةقق ل ر اليدتح  لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر.

 خظ رق  خكيعءق  لذلك للع قأث ر هعل.

(، ا ل  عءت اليقرة 2051-2093)يع    أ  األخسةةةةةةةعط الاسةةةةةةةع  ر ليقغ ر الاةةةةةةة خ عت قراخات  -
  لم أ   ( خهذا10254( خالارا  ي  عري)2.93( فم اليرق ر األخلم  يقخسةةةةط اسةةةةع م)41رتل)

ر فم قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ي  ظ   قق  د اةةةةةةةةةة ا عت الاةةةةةةةةة خ عت قؤثر  در ر ععل 
 القلي ذ ر.ت   اإلدارة  خاليا  ي القدت ح 

 الفقرة م

: أهم الصعوبات التي تؤثر على دور المحور السادس

ن نظام الرقابة الداخلية لنظم المدقق الداخلي في تحسي

 المعلومات المحاسبية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

مدث الموافقة 
لمجتمع الدراسة 

 %91بدرجة الرقة 
الحكم على 
المدث 
 لفظياً 

 الحد األعلى الحد األدنى الصعوبا أهم 

5 q_6_40 
ل قب والفحص منتقييد صالحيات التدقيق 

 التنفيذية. اإلدارة
 هام تأثير 3.02 2.84 96.67% 0.254 2.93

4 q_6_42 
األنظمة ضعف اإللمام من المدقق باللوائح و

 ة.أوالقوانين الخاصة بالمنش
 هام تأثير 3.02 2.71 93.33% 0.434 2.87

4 q_6_44 

ضعف قدرة المدقق عل تتبع المسارات غير 

المنظورة للعملية المحاسبية في النظم 

 .اإللكترونية

 هام تأثير 2.92 2.55 86.67% 0.521 2.73

3 q_6_41 
تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام 

 التنفيذية في الهيكل التنظيمي.
 هام تأثير 2.86 2.47 83.33% 0.547 2.67

1 q_6_46 
ضعف التأهيل والتدريب المستمر الكتساب 

 المهارات الالزمة لمواكبة التطورات الحديثة. 
 هام تأثير 2.84 2.50 83.33% 0.479 2.67

6 q_6_47 
لجنة  اإلدارة أوصعوبة التواصل مع مجلس 

 التدقيق.
 هام تأثير 2.84 2.50 83.33% 0.479 2.67

7 q_6_45 
ضعف الوضوح في اإلجراءات والتعليمات 

 التنفيذية. اإلدارةالرقابية من قبل 
 هام تأثير 2.75 2.39 78.33% 0.504 2.57

8 q_6_43 
عدم كفاية المستندات الورقية في بعض 

 .اإللكترونيمراحل النظام 
 هام تأثير 2.68 2.32 75.00% 0.509 2.50

 تورير هام 4379 4365 %85.00 13445 4371 اإلجمالي  
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 ل  قأث ر هعل فم ةأاأللمير خالقخال   الظعاةةةةةةةةر  عليلشةةةةةةةةضةةةةةةة   اإلليعل ي  اليدتح  علاخائح خ ا   -
قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  عءت هذه اليقرة فم اليرق ر الثعل ر ي      الاةةةةةةةةةةةةة خ عت 

تد   خد الم أهي ر اإلليعل  علاخائح خاأللمير خذلك لكم  راتب  ( خهذا2087خ يقخسةةةةةةةةط اسةةةةةةةةع م)
 اإلدارة القلي ذ ر عام يدى القاايلع  لذه الاخائح خاأللمير.

قق ع اليسةةةةةةةةةةةةةةعرات غ ر اليلمخرة لا يا ر الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر فم اللمل  ميدتح عاضةةةةةةةةةةةةةة   تدرة ال ا  -
ليرق ر ءت هذه اليقرة فم الة  قةأث ر هعل فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر ا ل  ع اإللكقرخل ةر

أهي ر تدرة اليدتح عام  المتد   خد  ( خهذا2073ي      الاةةة خ عت خ يقخسةةةط اسةةةع م) الثعلثر
قق ع اليسةةةعرات خهذه القدرة قد  عام ظ رق  ال عل ر فم هذا الي ع  ختدرق  عام اسةةةقظدال ال رايو 

 لقق ع اليسعرات ف لع. اإللكقرخل رالياعس  ر 

( للةع قةأث ر هةعل فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتةع ةر الةداظا ةر ا ةل  ةعءت هذه 41،46،47ا  اليقرات)  -
ق   ر القدت ح الداظام  أن إلي ( خهذا تد   لم2067علثر خ يقخسةةط اسةةع م)اليقرات فم اليرق ر الث

  القم قخا  لعيرال الاة خ عت    تد   ق ر ي   لإلدارات خاألتسةعل القلي ذ ر فم الل ك  القلم يم
يع  عةعتراالقلي ةذ ةر خالقم  ةدخرهةع ق ية  عام  اإلدارةي  ت ة    خ ة  أللة اليةدتح فم طر قةر عياة  

ض   القأه   خالقدر ب اليسقير الكقسعب  اظق س عا لع، خكذلك أخ أظطعء اكقشع ي  شأل  
ال  ألل ح اليدت اةةةةةة خ عت القم قخا  تد   ق ر ي  ال الاد ثر اليلعرات ال اير ليخاك ر القطخرات

ليخاك ر القطخرات الاد ثر، خكذلك اةةةةة خ ر القخااةةةةة   طخر تدراق  فم ي ع  عيا   أ   سةةةةةقط ع
   قاةةةةةةةةةة أ   ق ر ي  الاةةةةةةةةةة خ عت القم ق    اليدتح الداظام ال  سةةةةةةةةةةقط ع  رةاإلدايع ي اس 
شةةةع  تد قكخ  ققعر ر يسةةةق  ار الكق األا ع  يلعتشةةةر ققعر ره خفم   ض  الي ل ر اإلدارة ي اس 

لخضع اد سر ع للذا االظق س ظخفع ي   اإلدارةي اس  الماظق س  سةقدعم الخاةخ  السةر ع 
 قيعد  .

أ  أفراد ع لر  ( خهذا   لم2051 يقخسةةةةةةةةط اسةةةةةةةةع م ) را  راليرق ر ال ( فم43رتل) خااقات اليقرة -
عدل كيع ر اليسةةةةةةةةةةقلدات  القم قخا   اليدتح الداظام اللعير الاةةةةةةةةةة خ عت الدراسةةةةةةةةةةر  رخ  أ  ي 

ر ات  قأث رًا فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا  لكللةع اإللكقرخلمالخرت ةر فم   ض يرااة  اللمةعل 
 . اليدتقخ   خا لعيقعرلر   ق ر الا خ عت القم س  ر للمل الي اخيعت الياع

 
 



 

 

 الدراسة الميدانية

 97 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 رالرًا: اختبار الفرضيا :
الفرضـــــــــية األولي وهي: توجد عالقة ذا  دالله إحصـــــــــائية بين مدث إدراك المدققين الداخليين  

 نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية. وبين تحسينألهمية دورهم 

خالظق عر اةةةار اليرضةةة ر األخلم فقد قل أسةةةقظرج اليقخسةةةط الاسةةةع م خااللارا  الي  عري لدر عت 
يدي ادراك اليدتق   الداظا    ألهي ر  لدر عت Pearsonأفراد ال  لر ثل قل اسعب ي عي  ارق عط   رسخ 

يع  خضح ر الكا ر، كقاسة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر ألفراد ال  لدر عت دخرهل خ 
 (. 24ذلك  دخ  )

 (43جدول )
إدراك المدققين الداخليين ألهمية دورهم وتحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  معامال  االرتباط بين 

 المحاسبية
 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 43371 46347 41 المدققين الداخليين ألهمية دورهمإدراك       
0.569 ** 13115 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (24 قضح ي  ال دخ  رتل )
معل قاسةةةةةة   لخ خد ع تر دالر اااةةةةةةعئ ًع     يدى ادراك اليدتق   الداظا   ألهي ر دخرهل خ    

خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط  ي  الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر
 >pع  )خهم قق   (10111)خهم ع تر ارق عط طرد ر تخ ر. خالداللر اإلااةةةةةةعئ ر  (10569)  رسةةةةةةخ  

ا ر عل الرتع ر الداظقاسةةةةة   لمادراك اليدتق   الداظا   ألهي ر دخرهل  ؤثر فم ييع  د  عام أ   (،0.05
 للمل الي اخيعت الياعس  ر.

( أي ال  10324خلي رفةر يقةدار الق ةع       اليقغ ر   فقةد قل قر  ع ي ةعية  االرق عط خالذي كع  )
قل   اث عت اليرضةةة ر اليث قر خالقم( ي  الق ع       اليقغ ر  . خ لذا فقد قل %32قل قيسةةة ر يع يقداره )

بين و إدراك المدققين الداخليين ألهمية دورهم  تورير)وجود عالقة ذا  دالله إحصــــائية بين مدث عام 
 نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية(. تحسين

 



 

 

 الدراسة الميدانية

 98 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الفرضــية الرانية وهي: توجد عالقة ذا  دالله إحصــائية بين دور المدقق الداخلي في ظل األتمتة 
 نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية. وبين تحسين

خالظق عر اةةةار اليرضةةة ر الثعل ر فقد قل أسةةةقظرج اليقخسةةةط الاسةةةع م خااللارا  الي  عري لدر عت 
دخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر  لدر عت Pearsonأفراد ال  لر ثل قل اسةةةعب ي عي  ارق عط   رسةةةخ 

ا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةة  ر ألفراد ال  لر الكا ر، كيع  خضةةةةح ذلك قاسةةةة   لمعل الرتع ر الداظدر عت خ 
 (. 25 دخ  )

 (41جدول )
وتحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما   األتمتةدور المدقق الداخلي في ظل معامال  االرتباط بين 

 المحاسبية
 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 43794 45361 41 دور المدقق الداخلي في ظل األتمتة      
0.520 ** 13114 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (25 قضح ي  ال دخ  رتل )
قاسةةةةةةةةة   لمعل خ    دخر اليدتح الداظام فم م  األقيقر خ خد ع تر دالر اااةةةةةةةةةعئ ًع     يدى 
خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط  ي  الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر

 >pع  )خهم قق   (10113)خهم ع تر ارق عط طرد ر تخ ر. خالداللر اإلااةةةةةةعئ ر  (10521)  رسةةةةةةخ  

قاسةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر  ؤثر فم اليدتح الداظام فم م  األقيقر ييع  د  عام أ  دخر  (،0.05
 للمل الي اخيعت الياعس  ر.

( أي 10271خلي رفةر يقةدار الق ع       اليقغ ر   فقد قل قر  ع ي عي  االرق عط خالذي كع  )
  قر خالقماليرض ر اليثخ لذا فقد قل اث عت ( ي  الق ع       اليقغ ر  . %27ال  قل قيس ر يع يقداره )

)وجود عالقة ذا  دالله إحصائية بين مدث تورير دور المدقق الداخلي في ظل األتمتة قل  عام 
 وبين تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية(.

 
 



 

 

 الدراسة الميدانية

 99 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الفرضـــــية الرالرة وهي: توجد عالقة ذا  دالله إحصـــــائية بين خبرة وكفاءة المدقق الداخلي وبين 
 حسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية.ت

خالظق عر اةةةار اليرضةةة ر الثعلثر فقد قل أسةةةقظرج اليقخسةةةط الاسةةةع م خااللارا  الي  عري لدر عت 
در عت خ  خكيعءة اليدتحظ رة  لدر عت Spearmanأفراد ال  لر ثل قل اسةةةةةةةةةةةعب ي عي  ارق عط سةةةةةةةةةةة  ريع 

الي اخيعت الياعسةةةةةةة  ر ألفراد ال  لر الكا ر، كيع  خضةةةةةةةح ذلك  دخ   قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل
(26  .) 

 (46جدول )
 وتحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية الداخلي وكفاءة المدققبين خبرة معامال  االرتباط 

 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 53195 59344 41 الداخلي وكفاءة المدققخبرة       
0.557 ** 13115 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (46يتضح من الجدول رقم )
معل الرتع ر لقاس    خ    الداظام خكيعءة اليدتحظ رة خ خد ع تر دالر اااعئ ًع     يدى قأث ر 

خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط   رسةةةةةخ   ي  الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر
 (،p< 0.05ع  )خهم قق   (10111)خهم ع تر ارق عط طرد ر تخ ر. خالداللر اإلااةةةةةةةةةةةةةعئ ر  (10557)

الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل فم  قؤثر الداظام خكيعءة اليدتحظ رة  أ ييع  د  عام 
 الياعس  ر.

( أي 10311خلي رفةر يقةدار الق ع       اليقغ ر   فقد قل قر  ع ي عي  االرق عط خالذي كع  )
 لقمخ لذا فقد قل اث عت اليرض ر اليث قر خا( ي  الق ع       اليقغ ر  . %31ال  قل قيس ر يع يقداره )

ن الداخلي وبي وكفاءة المدقق)وجود عالقة ذا  دالله إحصـــــائية بين مدث تورير خبرة قل  عام 
 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية(.

 
 
 

 



 

 

 الدراسة الميدانية

 511 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الفرضـــية الرابعة وهي: توجد عالقة ذا  دالله إحصـــائية بين مدث التزام المدققين الداخليين برفع 
الرقابة الداخلية إلى الجهة المخولة وبين تحســــين نظام  تقارير متضــــمنة نقاط الضــــعف في نظام

 الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية.

خالظق عر اةةةار اليرضةةة ر الرا  ر فقد قل أسةةةقظرج اليقخسةةةط الاسةةةع م خااللارا  الي  عري لدر عت 
القاال اليدتق   الداظا     رفع  لدر عت Spearmanأفراد ال  لر ثل قل اسةةةةةةةةةةعب ي عي  ارق عط سةةةةةةةةةة  ريع 

الرتع ر  قاس   لمعلدر عت خ  ققعر ر يقضيلر لقعط الض   فم لمعل الرتع ر الداظا ر الم ال لر اليظخلر
 (. 27الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر ألفراد ال  لر الكا ر، كيع  خضح ذلك  دخ  )

 (47جدول )
الداخلية  نظام الرقابة المخولة وتحسينفع التقارير إلى الجهة المدققين بر  بين التزاممعامال  االرتباط 

 لنظم المعلوما  المحاسبية
 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 43194 51397 41 التزام المدققين برفع التقارير إلى الجهة المخولة      
0.410 * 13143 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (47يتضح من الجدول رقم )
لمعل  قاسةةةةةةةةةةةة  خ     القاال اليدتح الداظام  رفع الققعر ر خ خد ع تر دالر اااةةةةةةةةةةةةعئ ًع     يدى
خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط  ي  الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر

ع  خهم قق   (10124)خهم ع تر ارق عط طرد ر يقخسةةةةةةةطر. خالداللر اإلااةةةةةةةةعئ ر  (10411)  رسةةةةةةةخ  
(p< 0.05،)  لداظا ر قاس   لمعل الرتع ر ا ؤثر فم  القاال اليدتح الداظام  رفع الققعر ر أ ييع  د  عام

 الياعس  ر.للمل الي اخيعت 
( أي 10168خلي رفةر يقةدار الق ع       اليقغ ر   فقد قل قر  ع ي عي  االرق عط خالذي كع  )

 قمخ لذا فقد قل اث عت اليرضةة ر اليث قر خال ( ي  الق ع       اليقغ ر  %17ال  قل قيسةة ر يع يقداره )
 يرالداخلي برفع التقار  التزام المدقق)وجود عالقة ذا  دالله إحصـــائية بين مدث تورير قل  عام 

 وبين تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية(.



 

 

 الدراسة الميدانية

 515 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الفرضية الخامسة: وهي توجد عالقة ذا  دالله إحصائية بين مدث استقاللية وموضوعية المدقق 
 الداخلي وبين تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية.

لظعيسةر فقد قل أسةقظرج اليقخسط الاسع م خااللارا  الي  عري لدر عت خالظق عر اةار اليرضة ر ا
اسةةةةةةقق ل ر خيخضةةةةةةخع ر اليدتح  لدر عت Spearmanأفراد ال  لر ثل قل اسةةةةةةعب ي عي  ارق عط سةةةةةة  ريع 

قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر ألفراد ال  لر الكا ر، كيع در عت خ  الداظام
 (. 28)  خضح ذلك  دخ 

 (48)جدول 
وتحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم  استقاللية وموضوعية المدقق الداخليبينمعامال  االرتباط 

 المعلوما  المحاسبية
 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 53847 59347 41 استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي      
0.568 ** 13115 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (28 قضح ي  ال دخ  رتل )
معل قاسةةةة   لخ     اسةةةةقق ل ر خيخضةةةةخع ر اليدتح الداظام خ خد ع تر دالر اااةةةعئ ًع     يدى
خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط  ي  الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر

ع  خهم قق   (10111)خهم ع تر ارق عط طرد ر يقخسةةةةةةةطر. خالداللر اإلااةةةةةةةةعئ ر  (10568)  رسةةةةةةةخ  
(p< 0.05،)  قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر فم  قؤثر الداظاماسةةةةةةةقق ل ر خيخضةةةةةةةخع ر اليدتح  ا ييع  د  عام

 الياعس  ر.الداظا ر للمل الي اخيعت 
( أي 10323خلي رفةر يقةدار الق ع       اليقغ ر   فقد قل قر  ع ي عي  االرق عط خالذي كع  )

 لقمخ لذا فقد قل اث عت اليرض ر اليث قر خا( ي  الق ع       اليقغ ر  . %32ال  قل قيس ر يع يقداره )
وموضـــــــوعية المدقق اســــــتقاللية )وجود عالقة ذا  دالله إحصــــــائية بين مدث تورير قل  عام 

 (.وبين تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية الداخلي

 
 

 



 

 

 الدراسة الميدانية

 514 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

الفرضــــية الســــادســــة وهي توجد عالقة ذا  دالله إحصــــائية بين الصــــعوبا  التي تواجه المدقق 
 الداخلي وبين تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية.

لسةةع  ر فقد قل أسةةقظرج اليقخسةةط الاسةةع م خااللارا  الي  عري لدر عت خالظق عر اةةار اليرضةة ر ا
الاةةةةةةةةةةة خ عت القم قخا   اليدتح  لدر عت Pearsonأفراد ال  لر ثل قل اسةةةةةةةةةةةعب ي عي  ارق عط   رسةةةةةةةةةةةخ 

قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر ألفراد ال  لر الكا ر، كيع در عت الداظام خ 
  (.29) خضح ذلك  دخ  

 (49)جدول 
وتحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم  الصعوبا  التي تواجه المدقق الداخليمعامال  االرتباط بين 

 المعلوما  المحاسبية
 

 العدد المتغيرا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 53811 45361 41 الصعوبا  التي تواجه المدقق الداخلي      
0.570 ** 13115 

 73184 543314 41 تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية
      

 (49يتضح من الجدول رقم )
ل الرتع ر قاس   لمعخ    الا خ عت القم قخا   اليدتح الداظام خ خد ع تر دالر اااةعئ ًع     

خ لر لمر أفراد ال  لر. فقد كعلت ت ير ي عي  ارق عط   رسةةةةةةخ  ي   الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةةةةة  ر
 (،p< 0.05ع  )خهم قق   (10111)خهم ع تر ارق عط طرد ر تخ ر. خالداللر اإلااةةةةةةةةةةةةةعئ ر  (10571)

ا ر قاسةةةة   لمعل الرتع ر الداظقؤثر فم  الاةةةة خ عت القم قؤثر فم دخر اليدتح الداظام أ ييع  د  عام 
 الياعس  ر.للمل الي اخيعت 

( أي 10325خلي رفةر يقةدار الق ع       اليقغ ر   فقد قل قر  ع ي عي  االرق عط خالذي كع  )
 لقمخ لذا فقد قل اث عت اليرض ر اليث قر خا( ي  الق ع       اليقغ ر  . %33ال  قل قيس ر يع يقداره )

ين وبمدقق الداخلي )وجود عالقة ذا  دالله إحصـــــائية بين الصـــــعوبا  التي تواجه القل  عام 
 .نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلوما  المحاسبية( تحسين
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 والنتائج والتوصيات اخلالصة

 :دراسةأوال: خالصة ال

قاد د دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت  الم دراسةةةةةةةرالت هدف       
الياعس  ر فم شركعت القأي   ال عيار فم ال ي ،  عإلضعفر الم قاد د اهل الا خ عت القم قخا   اليدتح 

 دخ  قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعس  ر. الداظام القم قاخ 

عخ  لادراسةةةةةر، خقل ليخضةةةةةخع اللمري اإلطعر قلعخ    ذلك فم ث ثر فاةةةةةخ ، الياةةةةة  األخ خقل قلعخ      
فم  ي دال رعلل الدراسةةر الالدراسةةر، خقلعخ  الياةة  الث يخضةةخع الياةة  الثعلم الدراسةةعت السةةع قر اليق اقر 
يخم  فم ادارات القدت ح الداظام خالذ    رى يسةةةح آرائلل  53شةةةركعت القأي   ال عيار فم ال ي  ل دد 

اخ  قق  ل دخر اليدتح الداظام فم قاسةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر، خقل اسةةةةةةةةقظدال ال د د ي  األسةةةةةةةةعل ب 
 اللقعئو أهيلع: عدد ي  لقخا  المفم قاا     علعت الدراسر خااعئ ر اإلا

 رانيًا: النتائج:

 اللقعئو القعل ر: المظ   قاا   ال  علعت خاظق عر اليرض عت فقد قل القخا  ي      

قأث ر  لع للع أ  ادراك اليدتق   الداظا    ألهي ر دخرهل خاليقيث  فم اليلعل الرئ س ر القم  قخيخا  -1
هعل فم قاسةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل الي اخيعت الياعسةةة  ر ي  ظ   فا  خقق  ل كيع ر 
خف عل ر ألمير الرتع ر خقق  ل يدى االلقاال  علقخال   خالاخائح خاإلشةرا  عام ال رد السلخي لايع ر 

 األعيع .األاخ  خغ رهع ي  

فم شةةةةةةةةةةةةةةركعت القعي   للع قأث ر يقخسةةةةةةةةةةةةةةط فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر للمل  أ  األقيقر -2
الي اخيةعت الياةعسةةةةةةةةةةةةةة  ةر، خ ةعلقةعلم فةع  ال ية  عام ا  ةعد لمةعل ياكل لاقةدت ح الداظام خفا  

الرتع ر عام خ  اإللكقرخل رخاليلل الكعفم ل ي  ال رايو الياعسةةةةةةةةةةةةةة  ر  اإللكقرخل راإل راءات الرتةع ر 
 ل .قاس خالرتع ر عام األ لاة خال رايو الكقشع  أي تاخر ف لع خال ي  عام اعداد اللمعل 

ا  ظ رة خكيةعءة اليةدتح الةداظام للةع قةأث ر هةعل فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةعل الرتةع ةر الةداظا ةر خذلك ال    -5
الظ رة فم ي ع  ال ي  قسةةةةةععد اليدتح الداظام عام قي  ا يؤشةةةةةرات الغ  خالق عب خالقار   
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اليعل ر خقسةةةةةةةععده أ ضةةةةةةةع عام اكقشةةةةةةةع  أخ   القاةةةةةةةخر فم لمعل الرتع ر  فم السةةةةةةة  ت خالقخائل
الداظا ر خال ي  عام قاسةةةةةةةةةةةة للع، كذلك الكيعءة للع قأث ر هعل ا ل أ  اليؤه ت ال اي ر الكعف ر 

 خالقدر ب اليسقير لايدتح الداظام قسععده عام القطخ ر خالقاس   فم لمعل الرتع ر الداظا ر.

فم قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر خذلك ي   هةعل قةأث ر للةع  االلقاال  رفع الققةعر ر اليطاخ ةر ا -4
ظ   القاال اليةدتح  ة عةداد ققةعر ر دخر ةر ع  ف ةعل ةر لمةعل الرتةع ةر الةداظا ةر خااقخاء هذه الققعر ر 

 ر ر عام قخاةة عت ظعاةةر  علقاسةة لعت اليسةةقق ا ر خيلعتشةةر هذه القخاةة عت يع اليسةةقخ عت اإلدا
 الداظا ر.الي ل ر خاتقراو الااخ  ال د ار ي  ا   ا عدة ف عل ر خقاس   لمعل الرتع ر 

اد د ي  ظ   قخذلك ل سةةةةةةةةةقق ل ر فم قاسةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر   در ر ععل ر خ خد قأث ر -3
ح خا   قيقع اليدت الشركر،يلعل خاة ا عت ادارة القدت ح  شةك  خاضح خفا  ي  ي اس ادارة 

 ق رض    لك اليخضةةةةةةخع ر، عد ر خاللااهر خ ق لب اليدتح فم الشةةةةةةركر ال  تعت القم قيقده  علا
 ألي قأث رات أخ ه يلر علد الق عل  قلي ذ اإلعيع .

 فم قاس   لمعل الرتع ر الداظا ر دخر اليدتح الداظام قؤثر عامعدد ي  الا خ عت القم  خ خد -6
لقلي ذ ر، اقق  د اةةةةة ا عت القدت ح خاليا  ي  ت   اإلدارة  أهيلع:للمل الي اخيعت الياعسةةةةة  ر 

اإلليعل  علاخائح خاأللمير خضةةةةةةةةةةةة   تدرة اليدتح الداظام عام قق ع يسةةةةةةةةةةةةعرات ال يا ر  ضةةةةةةةةةةة  
 .خا خ ر القخاا  يع ي اس اإلدارة خض   القأه   اإللكقرخل رالياعس  ر فم اللمل 

 ًا: التوصيا :رالر

 قخام الدراسر  يع  ام:    

خيلالل الاةةةةةةة ا عت الكعيار القم قسةةةةةةةععدهل عام  عليدتق   الداظا    شةةةةةةةركعت القأي    اهقيعل -1
خذلةةك ي  ظ   الق ةةعل   يا ةةر اليا  خالقق  ل أللميةةر  ، لل اليلخطةةرالق ةةعل  ةةعليلةةعل خاألعيةةع  

الرتع ر الداظا ر  شةةةةةةةةةةك  دخري الكقشةةةةةةةةةةع  أخ   القاةةةةةةةةةةخر خالثغرات فم اإل راءات الرتع  ر القم 
قسةةةةةةةةةةععد ضةةةةةةةةةة ع  الليخس عام االاق ع  خالق عب فم السةةةةةةةةةة  ت خالقخائل اليعل ر خال ي  عام 

 قاس للع.
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  خاسةةع أاةة ات يلقشةةرة  شةةك  عألقيقر ألللع    عالهقيعلت عل شةةركعت القأي القأك د عام ضةةرخرة  -2
خذلك لاقأكد ي  سةةةةةةةة ير اللمل الياعسةةةةةةةة  ر  اإللكقرخل رخال ي  عام قدر ب اليدتق   عام اللمل 

ي  االظقراح ع  طر ح اليا   علسةةةة   الييكلر خاسةةةةةقظدال الاعسةةةةةخب فم ييعرسةةةةةر  اإللكقرخل ر
 د ظا اًع لذلك.ال يا ر الرتع  ر خفقًع ل رايو اعسخ  ر ق  

ر خا عدة لقلي  لايرا ع الداظام علقدر ب اليسةةةةةةةقيراهقيعل شةةةةةةةركعت القأي    القأك د عام ضةةةةةةةرخرة  -5
عام ك   د د فم اإلاةةةةةةةةةةةةةةدارات ال د دة فم ي ع  ر القدت ح  اط ع خكةذلةك ضةةةةةةةةةةةةةةرخرة  كيةعءقة 

 الداظام.

 رفع الققعر ر اليقضةةةةةةةةةةيلر ف لع، الم  علب األظطعء الياعسةةةةةةةةةة  ر خالغ   اليدتح الداظام هقيعلا -4
أخ   القاةةةةةةةةةةخر خالثغرات فم اللمعل الياعسةةةةةةةةةة م، خاإل راءات الرتع  ر الظعاةةةةةةةةةةر   ،  خاالاق ع ،

خاتقراو الااخ  ال ةةد اةةر ي  ا ةة  ا ةةعدة ف ةةعل ةةر قاسةةةةةةةةةةةةةة   لمةةعل الرتةةع ةةر الةةداظا ةةر للمل الي اخيةةعت 
  ذهع عام يسقخى ك  ادارة.الياعس  ر خيقع  ر يدى قلي

عطعءهل األه   عسقق   اليدتق   الداظا اهقيعل شركعت القأي    القأك د عام ضرخرة  -3 ي ر القم خا 
 سةةةةةةةةةةقاقخللع ليع للع ي  قأث ر عام قاسةةةةةةةةةة   لمعل الرتع ر الداظا ر خذلك ي  ظ   عدل ق   قلل 

ل لل يلر اليخضةةةةةةةخع ر خق رضةةةةةةةل لإلدارات القلي ذ ر خالار  عام ق ل  لل ال  تعت القم قيقدهل
 أطرا  أظرى، خا  ال  ق رض اليدتق   أل ر قأث رات علد الق عل  قلي ذ اإلعيع .

أهل الاةةة خ عت القم قخا   اليدتح خظعاةةةر اهقيعل شةةةركعت القأي    قذل   القأك د عام ضةةةرخرة  -6
خأ ضةةةةةةةةةةةةةع الاال  رقق  د اةةةةةةةةةةةةة ا عق  علد عيا ر القدت ح خاليا  ي  ت   اإلدارة القلي ذ اليق اقر  

 اليدتح  أهي ر اإلليعل  علاخائح خاأللمير خالقخال   الظعار  علشركر.
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 قائمة المصادر والمراجع
 :العربية: المراجع أوال

 ر،يع سق   ال"، اإللكقرخل ر(،" ييلخل اليرا  ر خالرتع ر الداظا ر فم م  اللمل 2117)سعلل، اايد  -1
 األكعد ي ر ال ر  ر لا اخل اليعل ر خاليارف ر، ال عء.

ي ار دراسر قط  ق ر("، )الداظا ر (،"قاا   ال عئد خالقكاير لايرا  ر 1998)يايد، سلعء   درا ،  -2
  عي ر  للع، ال دد األخ . خالدراسعت الق عر ر،ال اخل 

ر"، دراسر قط  ق -(،"دخر اليرا  ر الداظا ر فم قي    الرتع ر االتقاعد ر2113)ا عج، عام   كري،  -3
 .51كا ر الق عرة،  عي ر اليلاخرة، ال دد  ،الي ار اليار ر لادراسعت الق عر ر

 ، فاسط  ."، غاة الاسع عتأسعس عت اإلطعر اللمري فم يرا  ر (،"2115)يايخد،  خس    ر خع،  -4

-، دار ايعء لالشر خالقخا عاألخلمالط  ر "اليدظ  الاد ل لقدت ح الاسع عت"، (،2111) ي  ،   -5
 عيع .

اليعل ر (،"دخر اليرا  ر الداظا ر فم قاس   كيعءة خفععا ر االسقثيعرات 2119)خضير، أ خ اسعل  -6
 .هغا  ال عي ر اإلس ي ر، ،فاسط   ،يع سق ر رسعلر، "دراسر قط  ق ر()

، لعشر ، دخ القط  ق ر "اإلطعر اليكري خاللمل  -"لمل الي اخيعت الياعس  ر(،1997اايد،) اس  ،  -7
 اإلسكلدر ر.

"القدت ح الداظام     اللمر ر خالقط  ح خفقًع لي ع  ر القدت ح الداظام (،2116) ظا  ع داهلل الخردات،  -8
 األرد . عيع ، الخراح لالشر خالقخا ع، "دارالدخل ر 

(،"ليخذج يققرو إلدارة خقق  ل أداء خم ير اليرا  ر الداظا ر فم ضخء 2115)ع د الاط  ،  ظا  ،  -9
ة  عي ر كا ر الق عر  ال اخل الق عر ر، ، ي ار"الق عر ر  علقط  ح عام ال لخك  –قخ لعقلع الي عارة 

 الاتعا ح، ال دد األخ .

قدت ح الاسع عت فم ضخء ي ع  ر القدت ح الدخل ر خاأللمير خالقخال   "(، 2116)عام، ذل  عت   -11
 األردل ر.يط  ر ال عي ر  ،األرد  لمر ر خقط  ح"،-الياا ر

كا ر  الاد عء لاط ععر خاللشر، ، خادة"الياعس  ر "لمعل الي اخيعت (،2115)ا راه ل،  ، السق اا د،   -11
 .الاد عء، اليخا  ال راح

 -(،"قطخ ر أدخات الرتع ر الداظا ر للد  ايع ر ال  علعت الي دة الكقرخل عً 2111) ك  ،  أ خس د    -12
 ،  عي ر القعهرة. يع سق ر ،رسعلرقط  ق ر "دراسر 
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(،"دخر قكلخلخ  ع الي اخيعت فم رفع كيعءة لمعل الرتع ر الداظا ر لدي ال لخك الق عر ر 2111سيعو،)  -13
األكعد ي ر ال ر  ر لا اخل اليعل ر خاليارف ر،  يع سق ر، ، الي دال ر "دراسر –ال عيار فم ال ي  

 ال عء.

"لمل الي اخيعت الياعس  ر القظعذ القرارات ييعه ل (،2112يخسكخ ، يعرك،سي ك ،) سق ي ،   -14
 .دار الير خ لالشر ،الس خد ر ،ي  دار الير خ ، يقر لخقط  قعت

 ال د دة.ال عي ر  ، دار، اإلسكلدر ر"الداظا ر الرتع ر خاليرا  ر (،"2112)خآظرخ ،  فقام، السخاف ري، -15

م ف اإللكقرخلم(،"يدى اسقظدال قكلخلخ  ع الي اخيعت فم عيا ر القدت ح 2118ع ل،) ط   ايدخلر،  -16
فاسط   خاثر ذلك عام الااخ  عام أدلر ذات  خدة ععل ر قدعل الرأي اليلم الياع د لايدتح اخ  

 .www.docstoc.com، ال ياكل ،يدى عدالر القخائل

 رسعلر "،"يدى القاال شركعت القأي   ال يل ر  ي ع  ر القدت ح الداظام (،2118)الس يم، ععر ،  -17
 .ال  ت ا   عي رعيع ،  ،، األرد يع سق ر

 ال اي ر.الرائد  األرد ، يكق ر، "اليع  خاألعيع  عامالرتع ر اإلدار ر (،"2111)عام، ع عس،   -18

 ، عيع ، دار الكلخا."األرد خاليظعطر ادارة القأي   (،"2116)ا د،  ع خدي،  -19

(،"قطخر اليرا  ر الداظا ر     اللمر ر خالييعرسر ال اي ر فم ضخء 1999)راشد، ال  عدي، ياطيم  -21
اي ر الي ار ال دراسر ي دال ر("، )االتقاعد ر القاد عت االتقاعد ر خاال قيعع ر القم قخا   الخادات 

 ال دد األخ . القعهرة،  عي ر ع   شيس، الق عرة،ل تقاعد خالق عرة كا ر 

الدار  ،، اإلسكلدر ر"الي اخيعت يرا  ر الاسع عت خقكلخلخ  ع (،"4211)شاعقر،  ع دالخهعب، عام،  -21
 ال عي  ر.

يكق ر  ،"، القعهرةيقكعي   يدظ -اإلدار ر" لمل الي اخيعت (، 2115غراب كعي ، ا عاي، )  -22
 اإلش عع.

(،"يظعطر اسقظدال لمل الي اخيعت الياعس  ر الياخس ر خأثرهع عام فععا ر 2112)ال   دي، فعطير   -23
 . عي ر الشرح األخسط ،األرد  – رسعلر يع سق ر، كا ر األعيع عيا ر القدت ح فم األرد " 

 عيع ، دار أسعير لالشر. األرد ، "،-ي عدئ ، ألخاع –القأي   " (،"2118)عاالد  ، ف و،  -24

الشركعت اليسعهير فم  فم-خالقط  ح(،"ألمير الرتع ر الداظا ر     اللمر ر 2112)لعئ ، الق و،  -25
 فاسط  . لع اس، الل عو الخطل ر،  عي ر يع سق ر ، رسعلر"فاسط   
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ر الثقعفر دا ،، األرد "الياعس  ر قاا   خقاي ل لمل الي اخيعت (،"2116)يايد، تعسل، ع دالرااح   -26
 خالقخا ع.لالشر 

ير لاق (،)لاخ اطعر يقكعي  لقطخ ر فععا ر اليرا  ر الداظا ر كلشعط يض   2111يايخد،) الكعش ، -27
 ، عي ر ع   شيس ،القعهرة، ال دد الرا ع. ال اي ر ل تقاعد خالق عرة ،الي ار"

ا ع لاير فم اليرا  ر عام كيعءة األداء اليللم  اإللكقرخل ر(،"اثر اسقظدال اللمل 1997ل ام،) لطيم،  -28
 (.15، ال دد)ال اي ر لكا ر الق عرة ،الي ار"

، يكق ر ةالقعهر  الكيع ر "،اليرات ر الداظا ر أساخب قاق ح الرتع ر الختعئ ر خقلي ر ("1987يايد، ال اار) -29
 ع   شيس لاقخا ع خاللشر.

ا   ، األرد ،  عي ر"اللمر ر "قدت ح الاسع عت الي عارة اللعا ر (،2111)كعي ، سي ر  يايد،  -31
 عيع .دار اليس رة لالشر خالقخا ع،  ال  ت،

 (.2111)القعلخل   ، الي يع ال ر م لاياعس     -31

 عي ر ا   ،ألرد ا اللعا ر اللمر ر"،-"قدت ح الاسع عت الي عارة(2114)ف و، غسع   اليطعرقر، -32
 ال  ت،دار اليس رة لالشر خالقخا ع، 
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 استمارة استبيان في موضوعـ

المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات  تقييم دور)

 (تطبيقية على شركات التأمين العاملة في اليمن دراسة-المحاسبية 

 

 الكريمة.....األخ الكريم، األخت 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يقوم الباحث بإعداد دراسة الستكمال نيل درجة الماجستير في المحاسبة، وذلك بعنوان 

-يةالمعلومات المحاسبتقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم "

م ويأمل الباحث من حضرتكم التكر دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في اليمن"

التي توافق وجهة نظركم، ونؤكد لكم بان جميع البيانات  ( أمام اإلجابة√بوضع عالمة )

لن ووالمعلومات التي سيتم الحصول عليها من خالل هذا االستبيان سوف تعامل بسرية تامة 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 ...........عىل تعاونمك سلفاشاكرا لمك 

 

 الباحث                                                                             

 محمد علي محمد الجابري

 7..222288ت/                                                                             
mmaljabri_2012@yahoo.com 

 

 األكاديميـــــــــة العـــــــربية

 صنعاء-للعلوم المالية والمصرفية   

 قسم محاسبة

 برنامج الماجستير



 

 

 المالحــق

 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 

554 

 : الخصائص الشخصية للمدقق الداخلياألولالقسم 

 -العلمي: المؤهل  -5

 دبلوم            بكالوريوس            ماجستير            دكتوراه                  

 -العلمي: التخصص  -4

 ....علوم مالية ومصرفية      إدارة أعمال      أخرى حددها         محاسبة           

 -المهنية:  الشهادات-3

      CIA        ACPA            CPA                     أخرى يتم ذكرها...       يوجدال 

 -الخبرة:  سنوات-4

 سنوات 11سنوات        أكثر من 11إلى  5من      سنوات 5اقل من         

 -العمر: -5

 فأكثر 41من      41الى اقل من  25من             25اقل من         

 - الوظيفة:-6

 مدير إداري        مدير حسابات مدير مالي       مدير إدارة                

 مدقق داخلي        أخرى...........             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المالحــق

 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 

554 

القسم الثاني: تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم 

 المعلومات المحاسبية في شركات التأمين العاملة في اليمن.

 تحديد مدى تأثير إدراك المدقق الداخلي ألهمية دوره في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم  : يرجى5س                

  المعلومات المحاسبية؟                   

 م
 دور المدقق الداخلي أو

 )المهام التي يقوم بها(

مدى تأثير إدراك المدقق الداخلي ألهمية دوره 
 في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 تأثير متوسط تأثير هام
ال يوجد 
 تأثير

    فحص وتقييم كفاية أنظمة الرقابة الداخلية. 1

    فحص وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. 2

3 
تقييم مدى االلتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات 

 السارية في ممارسة األنشطة المختلفة.
   

4 
تنفذها ومن ضمنها تحديد سلسلة األنشطة التي تم 

 تقييم وتحسين النظام الرقابي.
   

5 

تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف الرقابة التي يمكن 

تفاديها من خالل نظام التحسين المستمر للنظام 

 الرقابي.

   

6 
دراسة نظم حماية األصول واإلشراف على الجرد 

 السنوي لها.
   

7 
 بدرجة كافيةالتحقق من أن النظام المحاسبي يمنع 

 حدوث األخطاء والمخالفات.
   

8 
الرقابة على توثيق النظام لضمان تسجيل تدفق 

المعلومات خالل النظام ابتداء من المدخالت 
 وانتهاء بالمخرجات

   

    ضمان تحقيق االستغالل األمثل للموارد. 9

    فحص مدى مالئمة النظام المحاسبي للشركة.  11

 

الداخلي يرجى مهام أخرى للمدقق 

.......................................................................................................1ذكرها:

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................
............................................ 
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تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات  على-األتمتة  ظل-مدى تأثير دور المدقق الداخلي في  : ما4س

 المحاسبية؟

 م
 دور المدقق الداخلي أو
 )المهام التي يقوم بها(

مدى تأثير دور المدقق الداخلي في ظل 
 األتمتة على تحسين نظام الرقابة الداخلية

 يوجد تأثيرال  تأثير متوسط تأثير هام

 العمل على إيجاد نظام محكم للتدقيق الداخلي لدى الشركة. 11
   

 الرقابة على إعداد النظام لضمان إجراءات رقابية كافية على تطبيقات الحاسوب. 12
   

 الرقابة على األجهزة والبرامج الكتشاف أي قصور في أداء األجهزة والبرامج. 13
   

ممارسة العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية ُتعد خصيصاً استخدام الحاسوب في  14
 لذلك.

   

من االختراق عن طريق الفحص  اإللكترونيةالتأكد من سالمة النظم المحاسبية  15
 بالسبل الممكنة.

   

المناقشة مع المحاسبين في نقاط الضعف الموجودة في النظام المحاسبي وسبل  16

 تحسينها.

   

المناقشة مع المشرفين على النظام المحاسبي لمعرفة مدى دقة ومناسبة النظام   17
 تطويره.القائم وطرق 

   

للتأكد من مطابقتها للسياسات والخطط  اإللكترونيةفحص اإلجراءات الرقابية  18

 والنظم والقوانين واللوائح.

   

 قة.المطب اإللكترونيةالفهم الكافي لعمل البرامج الحاسوبية وإجراءات الرقابة  19
   

 
 ذكرها:مهام أخرى للمدقق الداخلي يرجى 

.......................................................................................................................... 

 

 ية؟المحاسب: ما مدى تأثير خبرة وكفاءة المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات 4س        

 كفاءة وخبرة المدقق الداخلي م
الداخلي في  وكفاءة المدققمدى تأثير خبرة 

 تحسين نظام الرقابة الداخلية

 ال يوجد تأثير تأثير متوسط تأثير هام

اكتشاف أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية من خالل القدرة على  21

 المتابعة المستمرة ألنشطة المنشأة.

   

القدرة على تمييز مؤشرات الغش والتالعب والتحريف في السجالت  21

 والقوائم المالية.

   

 سنوات خبرة كافية للمدقق الداخلي. دتوافر عد 22
   

 لخدمات التدقيق.القدرة على التحسين المستمر  23
   

 االطالع المستمر على اإلصدارات الجديدة من معايير التدقيق. 24
   

 توفر المؤهالت العلمية الكافية للمدقق الداخلي 25
   

 وزيادة كفاءة المدقق الداخلي. ةالتدريب المستمر لتنمي 26
   

ذكرها:  كفاءات أخرى يرجى 
........................................................................................................... 
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 ؟: ما مدى تأثير التزام المدقق الداخلي برفع التقارير في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية3س

 م
 التدقيق الداخليمهام المراجع فيما يخص تقارير 

مدى تأثير التزام المدقق الداخلي 
برفع التقارير في تحسين نظام 

 الرقابة

تأثير 
 هام

 تأثير متوسط
ال يوجد 
 تأثير

إعداد تقرير دوري عن فعالية نظام الرقابة الداخلية ورفعة إلى جهة  27
 االختصاص.

   

المعنية قبل إصدار مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات اإلدارية  28
 التقرير النهائي.

   

 تقارير موضوعية وواضحة ومختصرة وبناءة ووقتية. إصدارالعمل على  29
   

احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات المستقبلية واألداء المرضى  31
 والتوصية بالعمل التصحيحي الالزم.

   

 إدارة.متابعة مدى تنفيذ التوصيات والنتائج على مستوى كل  31
   

اقتراح الحلول البديلة من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة الداخلية  32
 لنظم المعلومات المحاسبية 

   

 
ذكرها: مهام أخرى يرجى 

............................................................................................................................ 
 

 المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية؟ تأثير استقاللية: ما مدى 1س

 م
 الداخليعناصر استقاللية المدقق 

مدى تأثير استقاللية المدقق الداخلي 
 في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 ال يوجد تأثير تأثير متوسط تأثير هام

إصدار وتحديد أهداف ومهام إدارة التدقيق الداخلي بشكل واضح ومفصل  33
 ومكتوب من مجلس إدارة الشركة.

   

 التدقيق الداخلي. إدارةوجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصالحيات  34
   

الوصول إلى السجالت واألشخاص المناسبين وغير ذلك لما يلزم، ألداء واجبة  35
 دون قيود.

   

 العمل على تحسين االتصال المباشر مع لجنة التدقيق أو رئيس مجلس اإلدارة. 36
   

 تفقده الموضوعية وتعرضه لهيمنة إطراف أخرى.تجنب العالقات التي  37
   

على اتخاذ  القدرةعدم التأثر بأي ضغوط أو انصياع والتي من شانها عدم  38
 القرار المناسب.

   

 تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام التنفيذية. 39
   

 
ذكرها: عناصر أخرى يرجى 

............................................................................................................................ 
 

 



 

 

 المالحــق

 تقييم دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية

 

556 

 .يرجى تحديد أهم الصعوبات التي تؤثر على دور المدقق الداخلي في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية :6س        

 الصعوبات م

 أهم الصعوبات التي تواجه المدقق الداخلي

 هامة
متوسطة 

 األهمية
 غير هامة

    التنفيذية. اإلدارةقبل  والفحص منتقييد صالحيات التدقيق  41

41 
تبعية التدقيق الداخلي لإلدارات واألقسام التنفيذية في الهيكل 

 التنظيمي.

   

42 
األنظمة والقوانين الخاصة ضعف اإللمام من المدقق باللوائح و

 ة.بالمنشأ

   

    .اإللكترونيعدم كفاية المستندات الورقية في بعض مراحل النظام  43

44 
ضعف قدرة المدقق عل تتبع المسارات غير المنظورة للعملية 

 .اإللكترونيةالمحاسبية في النظم 

   

45 
 ةاإلدارضعف الوضوح في اإلجراءات والتعليمات الرقابية من قبل 

 التنفيذية.

   

46 
ضعف التأهيل والتدريب المستمر الكتساب المهارات الالزمة 

 لمواكبة التطورات الحديثة. 

   

    لجنة التدقيق. أو اإلدارةصعوبة التواصل مع مجلس  47

 

ذكرها: صعوبات أخرى يرجى 

........................................................................................................................ 

 

 

   شكراً لكم على حسن تعاونكم،،،،،،
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 ( أمساء شركات التأمني العاملة يف اجلمهورية اليمنية7ملحق رقم)

 سنة التأسيس اسم الشركة م

 م6.86 المتحدة للتأمينالشركة  6

 م7226 الشركة اإلسالمية للتأمين 7

 م6.24 اليمنية للتأمينشركة مأرب  6

 - شركة سبأ اليمنية للتأمين 4

 م6.22 الشركة اليمنية العامة للتأمين 5

 م7262 شركة كاك للتأمين 3

 - الشركة اليمنية القطرية للتأمين 2

 م6..6 الشركة الوطنية للتأمين 8

 م6..6 شركة أمان للتأمين .

 م7224 شركة الجزيرة للتأمين وإعادة التأمين 62

 - الشركة اليمنية للتأمين 66

 - شركة ترست للتأمين 67

 م7224 المتخصصة للتامين 66

 - شركة اليمن للتأمين 64
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 ( أمساء حمكمي االستبيان6رقم) ملحق

 

 الجهة اسم المحكم م

 الدكتور/ عمار مهيوب 6

األكاديمية العربية للعلوم المالية 

 والمصرفية

 جامعة صنعاء الدكتور/ عبدالعزيز المخالفي 7

 الدكتور/ يحيى المطري 6

األكاديمية العربية للعلوم المالية 

 والمصرفية



 

    
 

3-The auditor, who is impartial and disinterested, has a significant role 
in improving the internal control system of accounting information 
systems. 
 4-There are many difficulties which effect on the role of internal auditor 
in improving the internal control system of accounting information 
systems such as restricting audit and check permissions of the executive 
management, being not full-known with systems, being the internal 
auditor is unable to follow the accounting process track of electronic 
systems, and difficulty of communicating with a board of directors. 

      According to the previous results, the study recommends the insurance 

companies granting its internal auditors the full permission which helps them 

achieving their tasks to improve the internal control system. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Assessing the role of the internal auditor to improve the internal 

control system of accounting information systems in the insurance 

companies working in Yemen. (A field study) 

   This study aimed to assess the role of the internal auditor in improving 
internal control system of accounting information systems in the insurance 
companies working in Yemen. 

    The study adopted the analytical descriptive method through designing 
surveys, which were 35, were distributed on the study sample which was 
consisting of the internal auditors, in the head offices of insurance companies 
in Sana’a 

     There were many statistic methods were used in this study such as average 
and Standard Deviation; and after analyzing the data, it has been concluded 
that there is an important impact for the role of the internal auditor in improving 
the internal control system of accounting information systems in insurance 
companies working in Yemen as follow: 

1-The internal auditor’s efficiency has an important effect in improving 
the internal control system of accounting information systems. 
2-Committing the internal auditor to introduce periodic reports to a board 
of directors, including the weakness aspects of the internal control 
systems, has a crucial impact in improving the internal control system of 
accounting information systems. 
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