
 أ
 

 
 

 متوسطة و  الصغيرة المنشآت في الداخلية الرقابة أنظمة فاعلية مدى

 الحجم

Effectiveness Extent of Internal Control Systems in Small 

and Medium Sized Enterprises 

 
 إعداد

العرموطي صالح عامر  
 700000047 

 
 إشراف

 نور عبدالناصر الدكتور األستاذ
 

  المحاسبة في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالا  ةالرسال هذه قدمت       
 األعمال كلية – و التمويل المحاسبة قسم

 األوسط الشرق جامعة
 0000/0002الفصل األول 



 ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج
 

 
                                                        

 
 

 
 
 
 
 



 د
 

 شكر وتقدير
 

الرحيمبسمهللاالرحمن

َوأَْنأَْعَمَلَصالًِحاتَْرَضاهُوَ{ َوَعلَىَوالَِديَّ أَْوِزْعنِيأَْنأَْشُكَرنِْعَمتََكالَّتِيأَْنَعْمَتَعلَيَّ ْلنِيبَِرْحَمتَِكِِيَربِّ ِِ أَْد

الِِحينَ [.91:النملسورة]  صدقهللاالعظيم {ِعبَاِدَكالصَّ

.]76:سورةيوسف[ صدقهللاالعظيم} ُءَوَِْوَقُكّلِذيِعْلٍمَعلِيم نَْرَُِعَدَرَجاٍتّمننَّشآ {

عظيم لملء السموات و األرض كما ينبغي لجالل و جهك و ا  مبارك كثيرا   اللهم لك الحمد و الشكر حمدا  

لك الحمد  سلطانك، اللهم لك الحمد في األولين و لك الحمد في اآلخرين و لك الحمد في كل وقٍت و حين ، اللهم

 .حتى ترضى و لك الحمد عند الرضى و لك الحمد بعد الرضى

 

 يال تفي الكلمات ويعجز اللسان عن االيفاء و لو بشيٍء يسير لمن ربوا وعلموا و ضحوا لمن سهروا الليال

الحق  منارة إلىأوال  و لهم من بعد،  وجل  وصلنا اليه بفضل هللا عز   ما إلىلنصل الطوال من غير كلٍل وال ملل 

، بارك هللا بكما و جزاكم هللا عنا كل منارة الهدى و الحنان أمي الحبيبة إلىو  ،و الشموخ والدي الحبيب

  .الخير

 

 .األكارمأشقائي  و شقيقاتي الفضليات من ساندوني و شدوا من عضدي، إلىعظيم امتناني  و جليل عرفاني 

 

 

 الرر ي األعمررالتاا الرردكتور عبدالناصررر نررور عميررد كليررة سررتااي الكبيررر األسررمتنرران  ألالا عظرريم الشرركر و وافررر

 .، فكان خير مرشد رسالتي ه ه على تشرفت بإشرافه

وأخص بالشكر  ،على أيديهم بالتعلمأسات تي الكرام في جامعة الشرق األوسط ال ين تشرفت  إلىلشكر والثناء ا

تحرراق ببرنررامم الماجسررتير فرري هرر ا لالألسررتاا الرردكتور عبرردالردو  مهرردي لمررا قدمرره لرري مررن تشررجي  و  عررم لا

 .الكبير الصرح األكا يمي

  .كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الكبير ألعضاء لجنة المناقشة ال ين شرفوني بقبول مناقشة ه ه الرسالة

 اليهمممالئي ومميالتي في جامعة الشرق األوسط ال ين قدموا لي كل مساعدة طلبت  إلىموصول الوالشكر 

ا  وتوجيه وأخص بال كر الزمالء يوسف عبد الجابر ميد الشوابكة ولكل من مد لنا يد العون من نصح وإرش

 . والمساعدة



 ه
 

 

 

 
 اإلهداء
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 إشراف
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ألنظمددة  األردنالتعددرف علددى مدددق تطبيددق المنشدد ت الصددةيرل و متوسددطة الحجددم فددي  إلددىهدددفت هددذه الدراسددة 

ف على مكونات نظام الرقابة الداخلية و قياس مدق تأثير كل منها التعر  إلىالرقابة الداخلية بفاعلية باإلضافة 

 . نظمةألالبحث في  المعوقات التي قد تحد من تطبيق هذه ا إلىعلى هذه المنش ت، كما هدفت الدراسة 

 

( 050)ولتحقيددق هددذا الةددرص تددم تصددميم اسددتبانة وقددد تددم توليعهددا علددى عينددة الدراسددة المكونددة مددن  كثددر مددن 

 سدللة الدراسدة قدام الباحدث باسدتخدام  لتحليدل ، واألردنل فدي أمنشد( 05)ققا داخليا مدن  كثدر مدن محاسبا و مد

 راألسددداليإل اإلحصدددالية المناسدددبة التددددي تمثلدددت فدددي المتوسدددطات الحسددددابية والنحرافدددات المعياريدددة واختبدددا

(Kruskal-Wallis) وMann Whitney) )  واختبار(One Sample T Test.)  

 

حدددد مدددا  نظمدددة الرقابدددة  إلدددىتطبدددق  األردن ن المنشددد ت الصدددةيرل و متوسدددطة الحجدددم فدددي تدددال  لقدددد  ظهدددرت الن

مددن مقدددرتها علددى تطبيددق  حددد مددا معوقددات تحددد   إلددىالداخليددة بفاعليددة وكددذلت  ظهددرت  ن هددذه المنشدد ت تواجدد  

فدراد العيندة ذلت عدم وجود فروقات ذات دللدة إحصدالية بدين إجابدات   إلى ضف .   نظمة رقابة داخلية فاعلة



 ز
 

حيدددث كاندددت  (المنشدددألتصدددنيف )سدددتثنات متةيدددر الكدددل مدددنهم ب المنشدددألطبيعدددة  إلدددىتعدددود للخلفيدددة الشخصدددية  و 

 (بالمراقبددة)و ( ببيلددة الرقابددة)المنشدد ت األجنبيددة تطبددق  نظمددة الرقابددة الداخليددة بشددكل  كثددر فاعليددة فيمددا يتعلددق 

ل تتبد  توجهدا معيندا ومدن هندا كاندت النتيجدة عددم وجدود مشتتة نسبيا و  لباقي العوامل ولقد كانت هذه الفروقات

 .فروقات مهمة

 

أن تقرررررروم الجهررررررات الرقابيررررررة و التشررررررريعية مجموعددددددة مددددددن التوصدددددديات منهددددددا  إلددددددىلقددددددد توصددددددلت الدراسددددددة 

         بتطرررروير و ميررررا ة التشررررريعات و القرررروانين الترررري مررررن شررررآنها أن تزيررررد مررررن التررررزام المنشرررر ت الصررررغيرة 

 .طبيق أنظمة رقابة  اخلية فاعلةو متوسطة الحجم بت
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ABSTRACT 

 

Effectiveness Extent of Internal Control Systems in Small and 

Medium Sized Enterprises 

 
 Prepared by  

Amer Saleh Al Armouti 

 

Supervised by 

Prof. Dr. 

Abdul Naser Nour 
 

 
This study aimed at identifying the extent of effective application of internal control 
systems by small and medium-sized enterprises in Jordan, as well as identifying 
the components of the internal control system and measuring the impact of each 
thereof on such enterprises. The study also aimed at addressing the obstacles 
that might hinder the application of these systems. 
 
To this end, a questionnaire was prepared and distributed to a study sample 
consisting of more than (150) accountants and internal auditor working at more 
than (15) institutions in Jordan. To ensure answering the questionnaire, the 
researcher has used the appropriate statistical techniques encompassing the 
arithmetic means, standard deviations, One Sample T Test, Mann Whitney and 
Kruskal-Wallis. 
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The results have revealed that small and medium-sized enterprises in Jordan 
apply to certain extent the internal control systems effectively. 
  
They also showed that these enterprises face some constraints that preclude the 

ability to apply effective internal control systems. In addition to that, there is a 

lack of differences of  any statistical significance among the answers of the study 

sample that can be attributed to the personal background and the nature of the 

enterprise except the variable of (enterprise classification) where foreign firms 

apply more effective internal control systems with regard to the (control 

environment) and (monitoring). The differences relating to the rest of the factors 

were relatively dispersed and do not follow a certain trend. Hence the result was 

absence of significant differences. 

 

The study has recommended a range of recommendations, including that the 

regulatory and legislative authorities develop and increase legislation and laws 

that would increase the commitment of small and medium-sized towards the 

application of effective internal control systems. 
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
   العنوان

 إل التفويص
 ج قرار لجنة المناقشة

 د شكر وتقدير
 ه اإلهدات

 و الملخص باللةة العربية
 ح نجليليةإلالملخص باللةة ا
 ي فهرس المحتويات
 ل فهرس الجداول
  مقدمة عامة للدراسة: الفصل األول

 2 تمهيد 0-0
 7                                                                  سللتهاو   مشكلة الدراسة 0-0
 5                                                                   ف الدراسة اهد  0-2
 5  همية الدراسة 0-7
 6 فرضيات الدراسة 0-5
 8                                                            المصطلحات اإلجرالية 0-6

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
 02     مقدمة 0-0
 07 الرقابة الداخليةمفهوم  0-0
 05                                             مكونات الرقابة الداخلية 0-2
 04                                                ة الحجمالرقابة الداخلية في المنش ت الصةيرل و متوسط 0-7
 08 الحجم؟  تعريف المنش ت الصةيرل و متوسطة 0-5
 00 األردنفي   المنش ت الصةيرل و متوسطة الحجم 0-6
 02 في القتصاد الوطني المنش ت الصةيرل و متوسطة الحجمدور  0-4



 ك
 

 20 الصةيرل و متوسطة الحجمالقطاعات التي تتواجد فيها المنش ت  0-8
 22 األردنمميلات المشاري  الصةيرل في  0-9
 25 األردنفي  المشاري  الصةيرلالمشكالت التي تواجهها  0-00
 26 اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية للمنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم 0-00
 29                                                               العربيةالدراسات  0-00-0
 50 الدراسات األجنبية 0-00-0
 50 الدراسة عن الدراسات السابقة                                                               هذه  ما يميل 0-02

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث
 55 المقدمة 2-0
 55                                                            منهجية الدراسة     2-0
 55 مجتم  وعينة الدراسة                                                          2-2
 56 الدراسة                                                                 ل دا 2-7
 56 لمعلوماتامصادر الحصول على  2-5
 54 (اإلستبانة)الخاصة بآ اة القياس  تختباراالا 3-6
 54 المعالجة اإلحصالية                                                            2-4

  نتائج الدراسة واختبار الفرضيات: الفصل الرابع
 60 المقدمة 7-0
 60 وصف خصالص عينة الدراسة 7-0
 68 نتال  الدراسةاستعراص  7-2
 79 اختبار فرضيات الدراسة 7-7
 96 اختبار موثوقية النتال  7-5

  االستنتاجات والتوصيات: الفصل الخامس
 100 المقدمة 5-0
 100 الستنتاجات 5-0
 102 التوصيات 5-2

 104 قائمة المراجع العربية واألجنبية
 111 قائمة المالحق
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 فهرس الجداول

 الصفحة عالموضو  الرقم

المعدددايير المسدددتخدمة فدددي تصدددنيف المنشددد ت الصدددةيرل ومتوسدددطة  0
 في مجموعة من دول العالمالحجم 

19 

 21 األردنالحجم في  معايير تصنيف المنش ت الصةيرل ومتوسطة 0

2 
حسدددإل القطددداع للمنشددد ت الصدددةيرل و  األردننسدددبة التوظيدددف فدددي 

 متوسطة الحجم
25 

 58 مقياس األهمية 2-4-0
 60 تولي  العينة حسإل العمر 7-0-0
 60 الدور الوظيفيتولي  العينة حسإل  7-0-0
 63 الرتبة الوظيفيةتولي  العينة حسإل  7-0-2
 62 التخصص العلميتولي  العينة حسإل  7-0-7
 67 المؤهل العلميتولي  العينة حسإل  7-0-5
 65 عدد سنوات الخبرلتولي  العينة حسإل  7-0-6
 66 الحصول على الشهادات المهنيةة حسإل تولي  العين 7-0-4
 66 تصنيف المنشألتولي  العينة حسإل  7-0-8
 67 عدد موظفين المنشألتولي  العينة حسإل  7-0-9
 64 نوع المنشألتولي  العينة حسإل  7-0-00

7-2-0/  
عندد المتوسط الحسابي والنحراف المعيداري إلجابدات  فدراد العيندة 

 اخلية فيما يتعلق ببيلة الرقابةتطبيق  نظمة الرقابة الد
69 

 إل/7-2-0
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة عند 

 بتقييم المخاطرتطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما يتعلق 

40 

 ج/7-2-0
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة عند 

 بأنشطة الرقابةية فيما يتعلق تطبيق  نظمة الرقابة الداخل

40 



 م
 

 د/7-2-0
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة عند 

 بالمعلومات و التصالتطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما يتعلق 

74 

 ه/7-2-0
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة عند 

 بالمراقبةداخلية فيما يتعلق تطبيق  نظمة الرقابة ال

76 

7-2-0 
المتوسددددط الحسددددابي والنحددددراف المعيدددداري إلجابددددات  فددددراد العينددددة 

 لوصف حجم المعوقات المقترحة
78 

 One Sample T Test 81نتال  اختبار  7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي   /7-7-0
 ذه األنظمة تبعا للعمرالمعوقات التي تحد من تطبيق ه

84 

 إل/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
 للرتبة الوظيفية تبعا المعوقات التي تحد من تطبيق هذه األنظمة

85 

 ج/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
للتخصدددص ا المعوقدددات التدددي تحدددد مدددن تطبيدددق هدددذه األنظمدددة تبعددد

 العلمي

87 

 د/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
 للمؤهل العلميالمعوقات التي تحد من تطبيق هذه األنظمة تبعا 

88 

 ه/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
 الخبرل لسنواتالمعوقات التي تحد من تطبيق هذه األنظمة تبعا 

89 

 و/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
للتصددددنيف المعوقددددات التددددي تحددددد مددددن تطبيددددق هددددذه األنظمددددة تبعددددا 

 المنشأل

91 

 ي/7-7-0

التحقددددق مددددن الفددددروق فددددي تطبيددددق  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة و فددددي 
 مددوظفيلعدددد المعوقددات التددي تحددد مددن تطبيددق هددذه األنظمددة تبعددا 

 لمنشألا

94 

 ت/7-7-0

التحقق من الفروق في تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية و في 
 لنوع المنشألالمعوقات التي تحد من تطبيق هذه األنظمة تبعا 

95 

 96 (اختبار كرونباخ  لفا ) اختبار موثوقية النتال   7-5
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 الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة
 

:تمهيد9–9

 الماضدددية العشدددرين السدددنوات فدددي متلايدددداا  اهتمامددداا  الحجدددم متوسدددطةو  الصدددةيرل المنشددد ت موضدددوع احتدددل

 نهدالي، بشدكل الجديدد العدالمي القتصدادي النظدام تشدكل  ن بعد العالمية القتصادية للتطورات انعكاساا 

  ؟!الثمانينات نهاية حتى دام تعثر بعد

 لدذا ، المحليدة والمجتمعدات الدوطني القتصداد في كبير دور لها الحجم ومتوسطة الصةيرل ت المنش إن

 مدددن عدددانيت خددداص بشدددكل الناميدددة والددددول عدددام بشدددكل الددددول نإ إذ ، اهتمامهدددا جدددل الحكومدددات لتهدددا و 

 ، المشددكالت تلددت حددل علددى واإلداريددة الماديددة قدددرتها تدددني ومدد  ، كبيددرل واقتصددادية اجتماعيددة مشدداكالا 

 لحدددل ، ضدددالتها متوسدددطةو  الصدددةيرل المنشددد ت فدددي الددددول تلدددت وجددددت ، الطبيعيدددة المدددوارد نددددرل ومددد 

 ورفدد  ومسدداندل عددمد عددن األخيددرل السددنوات فددي الحددديث تلايددد فقددد منهددا تعدداني التددي الرليسددية المشددكالت

 الددددول تلددت دراتإل الحددديث هددذا وجددات الناميددة البلددددان فددي الحجددم ومتوسددطة الصددةيرل المنشدد ت كفدداتل

 :يلي فيما تتمثل لحقالق

 المجتم  في اقتصادي حرات عمل في مهمة الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت.  

 مواطنينال من كبيرل لقاعدل عمل فرص توفر الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت.  

 إلجماليا المحلي النات  في المشاركة في الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت قول .  
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 على المدخرات بعص تدوير في الناجحة الوسيلة هي الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت 
  .استثمارات شكل

 منافسة سعار  ذات وخدمات سل  إنتاج في فعالة الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت. 

                                (0008  الشطي)

مدددددن هندددددا تدددددأتي هدددددذه الدراسدددددة لبيدددددان مددددددق فاعليدددددة  نظمدددددة الرقابدددددة  الداخليدددددة المطبقدددددة فدددددي المنشددددد ت 
 .الصةيرل و متوسطة الحجم

 

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة  2- 1

و و تتركددددددل مشددددددكلة الدراسددددددة فددددددي مدددددددق فاعليددددددة  نظمددددددة الرقابددددددة الداخليددددددة فددددددي المنشدددددد ت الصددددددةيرل 

متوسدددددطة الحجدددددم فدددددي األردن باإلضدددددافة إلدددددى المعوقدددددات التدددددي تواجههدددددا هدددددذه المنشددددد ت و التدددددي تحدددددد  

مددددن تطبيقهددددا ألنظمددددة رقابددددة داخليددددة فاعلددددة، وعليدددد  يمكددددن التعبيددددر عددددن مشددددكلة الدراسددددة مددددن خددددالل 

 : طرح التساؤلت التالية

 ؟الحجم متوسطة و الصةيرل المنش ت في داخلية رقابة  نظمة يوجد هل .0

 ؟ الحجم ومتوسطة الصةيرل المنش ت في بفاعلية الداخلية الرقابة  نظمة طبقت هل .0

هددددل توجددددد معوقددددات تحددددد  مددددن تطبيددددق  نظمددددة رقابددددة داخليددددة فاعلددددة فددددي المنشدددد ت الصددددةيرل  .2

 و متوسطة الحجم؟
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 :الدراسة أهداف 3- 1

 .مالحج ومتوسطة الصةيرل المنش ت في الداخلية الرقابة  نظمة تطبيق مدق من التأكد -

 .الحجم متوسطة و الصةيرل المنش ت في المطبقة الداخلية الرقابة  نظمة فاعلية من التأكد -

تحد  من تطبيق  نظمة رقابدة داخليدة فاعلدة فدي المنشد ت الصدةيرل  التي المعوقات على التعرف -

 .و متوسطة الحجم

  
 :الدراسة أهمية 4 – 1

% 99.6تمثدل مدا نسدبت  و متوسدطة الحجدم إذ من مدق  همية المنش ت الصدةيرل  الدراسة  همية تكمن

 ت نسددبتشددكل مددا و  منشددأل 056،060األردن و بعدددد إجمددالي فددي  المسددجلةمددن مجمددل عدددد المنشدد ت 

 (0000إحصاليات، . األردنغرفة صناعة )  .ياألردن القتصاد من% 40

ري بهدددف الحفدداظ مددن هنددا يكمددن مدددق  هميدد  تقيددد اداره هددذه المنشدد ت  باصددول التنظدديم المددالي و اإلدا

ولضددمان  وهدذا يحدافظ بدددوره علدى نمدو واسدتقرار الوضد  القتصدادي.دات عملهدا  علدى اسدتمراريتها فدي 

استمرارية هذه المنش ت ل بد من توافر  نظمة رقابة داخلية قوية وفاعلة تضمن سالمة إجراتات العمل 

نين و األنظمةالمرعيدددة فددي الدولدددة و كمددا تضدددمن سددالمة البياندددات الماليددة باإلضدددافة إلددى اللتدددلام بددالقوا

 .اإليفات بالتلامات هذه المنش ت
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 :فرضيات الدراسة 5 – 1

 : بالتالية الدراسة فرضيات صياغة ويمكن

 HO1 لىو األالرليسة  الفرضية

 " بفاعلية الحجم  نظمة الرقابة الداخلية متوسطة و الصةيرل المنش ت تطبق ل"             

 :فرضية الفرضيات الفرعية التاليةويتفرع عن هذه ال

بفاعليددددددة فيمددددددا يتعلددددددق  الحجددددددم  نظمددددددة الرقابددددددة الداخليددددددة متوسددددددطة و الصددددددةيرل المنشدددددد ت تطبددددددق ل. 0

  .ببيلة الرقابة

فيمددددا يتعلددددق بتقيدددديم  بفاعليددددة الحجددددم  نظمددددة الرقابددددة الداخليددددة متوسددددطة و الصددددةيرل المنشدددد ت تطبددددق ل. 0

 .المخاطر

فيمدا يتعلدق بأنشدطة الرقابدة  بفاعلية الحجم  نظمة الرقابة الداخلية متوسطة و رلالصةي المنش ت تطبق ل. 2

. 

فيمدا يتعلدق بالمعلومدات و  بفاعليدة الحجم  نظمدة الرقابدة الداخليدة متوسطة و الصةيرل المنش ت تطبق ل .7

 .التصال 

 .فيما يتعلق بالمراقبة  بفاعلية الحجم  نظمة الرقابة الداخلية متوسطة و الصةيرل المنش ت تطبق ل .5

 

 HO2 الثانيةالرليسة  الفرضية

 متوسطةمن تطبيق  نظمة رقابة داخلية فاعلة في المنش ت الصةيرل و  تحد  توجد معوقات ل        

 ."الحجم
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 HO3 الثالثة الرليسة الفرضية

بين إجابات  فراد عينة الدراسة تعود للخلفية ال توجد فروقات اات  اللة إحصائية "

  "لكل منهم و طبيعة المنشأل الشخصية

 :ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 لعمددددددددر تبعدددددددداا ل توجددددددددد فروقددددددددات ذات دللددددددددة إحصددددددددالية بددددددددين إجابددددددددات  فددددددددراد عينددددددددة الدراسددددددددة . 0

 .المستجيإل

للدددددور الددددوظيفي  تبعدددداا ل توجددددد فروقددددات ذات دللددددة إحصددددالية بددددين إجابددددات  فددددراد عينددددة الدراسددددة . 0

 .للمستجيإل

للرتبددددة الوظيفيددددة  تبعدددداا ل توجددددد فروقددددات ذات دللددددة إحصددددالية بددددين إجابددددات  فددددراد عينددددة الدراسددددة . 2

 .للمستجيإل

للتخصددددددص  تبعدددددداا ل توجددددددد فروقددددددات ذات دللددددددة إحصددددددالية بددددددين إجابددددددات  فددددددراد عينددددددة الدراسددددددة . 7

 .العلمي للمستجيإل

للمؤهددددل العلمددددي  تبعدددداا عينددددة الدراسددددة  ل توجددددد فروقددددات ذات دللددددة إحصددددالية بددددين إجابددددات  فددددراد. 5

 .للمستجيإل

لعددددددد سدددددنوات  تبعددددداا ل توجدددددد فروقدددددات ذات دللدددددة إحصدددددالية بدددددين إجابدددددات  فدددددراد عيندددددة الدراسدددددة . 6

 .الخبرل للمستجيإل
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للحصددددول علددددى  تبعدددداا ل توجددددد فروقددددات ذات دللددددة إحصددددالية بددددين إجابددددات  فددددراد عينددددة الدراسددددة . 4

 .الشهادات المهنية للمستجيإل

لتصدددددددنيف  تبعددددددداا ل توجدددددددد فروقدددددددات ذات دللدددددددة إحصدددددددالية بدددددددين إجابدددددددات  فدددددددراد عيندددددددة الدراسدددددددة  .8

 .المنشأل التي يعمل بها المستجيإل

لعددددددد مدددددوظفي  تبعددددداا ل توجدددددد فروقدددددات ذات دللدددددة إحصدددددالية بدددددين إجابدددددات  فدددددراد عيندددددة الدراسدددددة . 9

 .المنشأل التي يعمل بها المستجيإل

لندددددوع المنشدددددأل  تبعدددداا الية بدددددين إجابدددددات  فددددراد عيندددددة الدراسدددددة ل توجددددد فروقدددددات ذات دللدددددة إحصدددد. 00

 .التي يعمل بها المستجيإل

 
 جرائيةإلا المصطلحات 1-6
 

 (:Internal Control) الداخلية الرقابة -

صممت  هي مجموعة من العمليات تصمم و تنفذ من قبل مجلس إدارل المنشأل و مدراؤها و موظفوها،

وموثوقية  ،العمليات فاعليةق األهداف المتعلقة بالرقابة على كفاتل و لتوفير تأكيد معقول لضمان تحقي

 .المنشألوالسياسات ذات العالقة باألنظمةمتثال للقوانين و لوالتأكد من ا ،القوالم المالية

(Committee Of Sponsoring Organizations, COSO, Internal Control 

integration Framework, 1994, P3)
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 :(Control Activities) الرقابة أنشطة -

  .ستجابة الفعالة للمخاطرللضمان ا جراتاتهي تصميم وتنفيذ مجموعة من السياسات واإل   
Internal Control integration Framework - COSO, 1994, P4))

 

 :(Small and Medium- sized Entities) الحجم ومتوسطة الصغيرة المنشآت -

 الماليدة التقدارير إلعدداد الدوليدة المعدايير خدالل مدن( IASB) الدوليدة المحاسدبة المعدايير مجلدس عدرف

  :التي المنش ت أنهاب الحجم ومتوسطة الصةيرل منش تلل

 

 (.العامة المساهمة الشركات م  قياساا )  عامة مسؤولية لها يوجد ل •

 ملتشدددددددد و الخددددددددارجيين للمسددددددددتخدمين العددددددددام الةددددددددرص ذات الماليددددددددة البيانددددددددات بنشددددددددر تقددددددددوم •

 األعمدددددددال، ادارل فدددددددي يشددددددداركون الدددددددذين المدددددددالكين الخدددددددارجيين المسدددددددتخدميين علدددددددى األمثلدددددددة

  .اللتمان تصنيف ووكالت المحتملين، و الحاليون والدالنون
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 الرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم                                                2-4
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 األردنفي  الصغيرة المشاريعالمشكالت التي تواجهها  2-11



92 
 

 

   اإلفصاااح عاان المعلومااات فااي البيانااات الماليااة للمنشااآت الصااغيرة 2-11

 و متوسطة الحجم
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :اإلطار النظري

فدددددي  مهمددددداا  دوراا  (SME’s)الحجدددددم  متوسدددددطةتلعدددددإل المنشددددد ت الصدددددةيرل و :  مقدمااااا  1 – 2

فوفقدددددا لدددددد . ناميدددددة منهدددددا علدددددى وجددددد  الخصدددددوصاقتصددددداديات الددددددول عامدددددة وفدددددي اقتصددددداديات الددددددول ال

(Junca,2004 )09ل عدددها أو تضاعف عدد هذه المنشد ت فدي الددول الصدناعية والناميدة ليتجد %

قدول العمدل الموظفدة فيهدا  إجمداليعدد المشروعات القتصادية الموجودل في العالم وليصدل  إجماليمن 

 .لدولقول العمل في تلت ا إجماليمن % 09-09ح من  و نسبة تتر 

بددأن عدددد ( 0990يددة عدام األردندالددرل اإلحصدداتات العامدة )توضددح البياندات الصددادرل عدن  األردنوفدي 

ية، كما  ن حجم األردنمن حجم العمالة % 60الحجم يقارإل  متوسطةالعاملين في المنش ت الصةيرل و 

 089رإل مددا يقددا إلددى 0990مددرات تقريبددا فوصددل عددام  3المسددتثمرل فيهددا قددد تضدداعف  األمددوالرؤوس 

المسددتثمرل فددي  األمددوالفقددط مددن حجددم رؤوس % 3.3مليددون دينددار، ومدد  ان هددذا الددرقم يعددادل حددوالي 

مدن % 8.3لتلت المنش ت بلةت ( EVA)ن القيمة القتصادية المضافة  ل إية، األردنجمي  المنش ت 

الدددددرل د. )ممدددددا يؤشدددددر علدددددى ارتفددددداع معددددددل النتاجيدددددة فيهدددددا( GDP) جمددددداليقيمدددددة الندددددات  المحلدددددي اإل

 (. 0990ية،األردنحصاتات العامة إلا

يضددا وبددالتوالي األهميددة النسددبية للبيانددات  بنددات لمددا تقدددم وفددي ضددوت المعطيددات صنفددة الددذكر تصدداعدت 

الحجددم لتتددواتم مدد  احتياجددات الفلددات ذات العالقددة  متوسددطةالماليددة الصددادرل عددن المنشدد ت الصددةيرل و 
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امدتالت هدذه المنشد ت يضداا اهميدة  أسيسداا علدى ذلدت لادت المستثمرين والمقرضدين، وت فلتاوعلى ر سها 

 نظمة رقابة داخلية فاعلة تضمن سالمة البيانات المالية الصادرل عنها باإلضافة إلدى سدالمة إجدراتات 

 .   العمل داخل المنش ت الصةيرل و متوسطة الحجم

 

 :مفهوم الرقابة الداخلية 2-2

 

ت بين المووففين بكو م مساسوت ستيلوت لرتاوور الو ي أصبح من الضروري تفويض المهمات والمسؤوليا

داء المووففين والتك ود مون ميوامهع بكعموالهع أكهدته مسفمات األعمام، ويتارت  لك ولود آليات لفحو  

 .بالك م المساست

ملموعووت موون اليمريووات التووت تصوومع وتسفوو  بواسووات ملروو   أسهووايم وون تيريوور الرمابووت الدالريووت عروو  و 

تصووميمها لتوووتير تك يوودات ميوولووت حوووم تحويووا ملموعووت موون األ وودار التووت تتيرووا اإلدارة اليريووا ويووتع 

و وو لك اتلتووباع بووالوواسين  المسكووكةبإم اسيووت اتعتموواد عروو  الووووايع الماليووت وتاعريووت و فوواءة اليمريووات تووت 

 (.2007لافت،.)والروايح

التت تصمع مون ألوم الوتح ع توت ملموعت من اآلليات  أسهايتع تيرير سفاع الرمابت الدالريت عر   ما     

ولووووي  توووووا تووووت مووووا يتيرووووا باليمريووووات  المسكووووكةلميووووو الوفوووواير والمهمووووات واليمريووووات دالووووم 

 .(Porter, et.al,2008).المحاسبيت

ر رييسويت و وت اضواتت تياليوت عرو  مورارات اإلدارة كوتتمحور أ دار الرمابت الدالريت تت ثالثت محو     

اما الهدر الثاست تهو بيادة موثوميت الميرومات ولاصت المتيرووت بوالووايع  ،المسككةوال فاءة عر  عمريات 

سفوواع الرمابووت الدالريووت موون  و ييوود  الماليوت واليووراع تيبيووب اتمتثووام لروووواسين و وو لك اتلتباموات التيامديووت، 

 .الت غير تي المسككةمسؤوليات اإلدارة وان الفكم تت تصميع سفاع رمابت دالرت تيام ييست أن ادارة 
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ماايت وت يووع  أوان سفاع الرمابت الدالريت يووع عر  توديع ميرومات مؤ دة بك م ميووم وليست حتميت 

و لك ليدة أسبات مسها أسه ييتمد عر  الموففين ال ين من  المسككةبمسو  م الملاار التت مد تتيرض لها 

اإلدارة اليريا ومن المم ون أن يحودث  بات من مبمكوث تلتحد  ألااء تت التسفي ، ومد  االمم ن أن يرت بو

 .((Knechel,et.al,2007 .بين الموففين لروياع بكعمام الغش واتحتيام ؤتواا

 

 : مكونات نظام الرقابة الداخلية 3- 2

 :من العناصر التالية (COSO)يتكون نظام الرقابة الداخلية حسإل مفهوم 

  :بيئة الرقابة - 1

التت تي   التوله الياع لوددارة اليريوا وملرو   لراءاتاث والسياسات واإلتتضمن بييت الرمابت األحد     

ان أسا  سفاع الرمابت الدالريت  وت البييوت التوت يتوالود . اإلدارة حوم الرمابت الدالريت وأ ميتها لرمسفمت

إلدارة الووويع األلالميووت واألماسووت وال فوواءة لوود  ا الوو تيهووا سفوواع الرمابووت الدالريووت وتكووير بييووت الرمابووت 

تياليت بويت عساصر سفاع الرمابت الدالريت ل ا  ال ، ان ولود بييت رمابت مويت تؤدي المسككةوالموففين تت 

بييت الرمابت أ ع عسصر من عساصر سفاع الرمابت الدالريت، أن من أ ع اللواست تت بييت الرمابوت  وو  تيد  

تووإن  وو ا يووؤثر  لووراءاتا السياسووات واإلأسووه ا ا  اسووت اإلدارة  ت تابوو ا تولهووات وتصوورتات اإلدارة 

ويع ملاار الرمابت بك م مرتفو بغض السفر تسور  هبصورة تيالت عر  تلفير الملاار، وبالتالت تإس

التوت تياوت مؤكورات عرو  تياليوت  تعن بويت اليساصر األلر ، و  لك تإن اليديد من اليوامم التسفيمي

حيات وتويويع اتداء و وت مون المؤكورات التوت يلووت أن بييوت الرمابوت الدالريوت مثوم التفويضوات والصوال

 .((Knechel,et.al,2007 .لرمسككةبيين اتعتبار عسد تهع وتوييع سفاع الرمابت الدالريت  تؤل 
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 :تقييم المخاطر -2
 
ن يد ملاار األعمام المرتبات تت الووايع الماليت سواءع  است متحد  ل المسككة ت عمريت تووع بها ادارة      

. يد اتستلابات المساسبت له ه الملاار وستايج   ه اتستلاباتتحد  دالريت و لك ل أومصادر لارليت 

(Porter, et.al,2008). 

لرملواار  المسكوكةيود وتحريوم ادارة تحد  ان الهدر من توييع الملاار المرتبات بالتوارير الماليت ي من تت      

لرملواار يلترور  المسككةتلتباع بميايير المحاسبت الدوليت، ان توييع المتيروت بإعداد الووايع الماليت ومد  ا

يد وتحريم وادارة الملاار تحد  يهدر توييع اإلدارة لرملاار تت  ا عما يووع به المدما من توييع لرملاار 

بيسموا يوووع المودما بتويويع الملواار لتويويع مود  احتماليوت ولوود   المسكوكةالتوت توؤثر عرو  تحويوا أ ودار 

 مموووون ألووووم تلاوووويا وتسفيوووو  عمريووووت التوووودميا بكوووو  لرمسكووووكةألاوووواء لو ريووووت تووووت الووووووايع الماليووووت 

 (.2006لافت،.)ماليع

 :أنشطة الرقابة -3
 
تصمع أسكات الرمابت من ألم تحويا أ دار الرمابت وتلفيض الملواار المحوددة مون مبوم اإلدارة و وت        

، ويوتع تسفيو  المسكوكةتسفي  ا من ألم تحويا أ ودار ومواسين يتع وضيها و الراءاتعبارة عن سياسات و

أسكووات  المسكووكةويلووت أن تصوومع  المسكووكةأسكووات الرمابووت موون لووالم لميووو المسووتويات الوفيفيووت تووت 

ب أسكات الرمابت، تت وون أسكوات الرمابوت كون من المم ن أن يتع تلا ا تصحيحيت وم مرت ألسكات الرمابت 

بين الموففين و تفويض الصوالحيات بالكو م المساسوت و  مهماتالمن لمست أسكات رييسيت و ت تصم 

 .ليووراع تحوو  األداءأاتحتفوواف بالسوولالت والوثووايا و الرمابووت الماديووت عروو  األصوووم والسوولالت و

Soltani,2007)) 
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 :ُنظم المعلومات واالتصال -4
 
اليووت مووا لووع ي وون  سوواك سفوواع تووت         يووووع بتوووتير ميرومووات  اتيووت  كووكةالمستصووبح الرمابووت الدالريووت مريرووت الفي 

، ان اتتصوام توت سفواع الرمابوت الدالريوت المسكوكةاتكلا  الميسين توت  ال تت الومت المساست  توماليم

الكوول  المساسووت تووت الومووت المساسووت، وموون اليوامووم  الوو يوود الميرومووات المهمووت وايصووالها تحد  ييسووت 

فواع توصويم الميروموات و لوك مون ألوم التك ود مون أن المؤثرة عر  لودة سفاع الرمابت الدالريوت تياليوت س

الرمابوت الدالريوت، ولهو ا يلوت أن يووتع ب ابووت و التبموت بووالوواسين اللاصوت المسكوكةلميوو األاورار توت 

حت  تبداد لودة سفواع الرمابوت الدالريوت وي وون  المسككةتوصيم الميرومات وتدتوها من  م األارار تت 

 .((Knechel,et.al,2007.  المستويات الدسيا وبالي   ال اليريا تدتا الميرومات من المستويات 

 :المراقبة  -5
 
اليت       داء سفاع الرمابت الدالريت وتتضمن توييع  م من  تصميع وتسفي  أ ت عبارة عن عمريت ُتصمع لتويع تي 

الرمابوت الدالريوت  يم عر  السفاع ا ا  ان توييعتيد  و يتتصحيح الراءاتالرمابت تت الومت المساست وعمم 

يتع توييع الميرومات بلصو  سفاع الرمابت الدالريت المبودة من مصادر عديدة مثم الدراسات . غير ليد

التت تووع بها اإلدارة حوم سفاع الرمابت و تورير المدما الدالرت وتوارير المسفمات والميرومات الوواردة 

 (Porter, et,al,2008) .من الموففين التكغيرين 

 

 :الحجم ومتوسطة الصغيرة المنشآت في الداخلية الرقابة 4- 2

 المقربين من يعين  من  و صاحبها فيها القرار واتخاذ المنش ت الصةيرل و متوسطة الحجم إدارل يتولى

 جمي  على الرقابة حق ألنفسهم يرونمدال يحتفظ وبذلت القرار اتخاذ حق لهم  و ل  ويكون الةاي  لهذه

 ، ل  و اختصاص  ضمن من ذلت كان سوات ، وصةيرل كبيرل كل في التدخل و المؤسسة  نشطة

 .  العمل تقدم عدم   سباإل من رليسياا  سبباا  هذا ويشكل
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 :الحجم متوسطةالصغيرة و  تتعريف المنشآ 2-5
 

كبيددرل الحجددم  مددراا   ومتوسددطة   وصددةيرل  إلددىن يكددون تصددنيف المنشدد ت القتصددادية  مددن الطبيعددي 

الحجددم، اذ يمكددن  متوسددطةمطلقددا لددذا يختلددف البدداحثون حددول تعريددف المنشدد ت الصددةيرل و نسددبياا ولدديس 

متوسدطة   وصدةيرل   نهاكبيرل الحجم في دولة نامية، لتصنف على   نهالمنش ل معينة ان تصنف على 

 .الحجم في دولة صناعية

وفهدددا القتصدددادية لخددتالف امكاناتهدددا وظر  تبعددداا خددرق وذلدددت  وهكددذا يختلدددف هدددذا التعريددف بدددين دولدددة و  

فر العمالدددة المؤهلدددة والمدربدددة فيهدددا الخدددتالف درجدددة الكثافدددة السدددكانية فيهدددا ومددددق تدددو   ووالجتماعيدددة 

كمددا قدد يختلددف هدذا التعريددف . درجددة التقددم التكنولددوجي والمسدتوق العددام لالجدور وللددخل إلدى باإلضدافة

من التعريدف ألغدراص إحصدالية  الهدف، اي حسإل ما إذا كان الهدف  ولختالف الةرص  تبعاا ايضا 

 .ألغراص اخرق  وألغراص تمويلية   و

( 6086المعهد المريكي للمحاسدبين القدانونيين عدام )ل مثال، حددت لجنة شكلها تحد  ففي الوليات الم

 :الحجم على النحو التالي متوسطةالصةيرل و  المنشألمفهوم 

ش ت القتصادية الهادفدة للدربح وذلدت بعدد المن (SME’s)الحجم  متوسطةتشمل المنش ت الصةيرل و 

 (.Large Public Companies)د الشركات المساهمة كبيرل الحجم تبعاا اس

 :الحجم فيما يلي متوسطةالصةيرل و  المنشألوقد حددت هذه اللجنة مواصفات 

 .عدد قليل من الموظفين .6

 .صولهاة ألجماليمبيعاتها منخفضة وكذلت القيمة اإل .0

 .سبإل ضعف في نظم الرقابة الداخليةيد الواجبات والمسؤوليات بحد  تعدم الوضوح في  .3
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 .المالت على جمي  نواحي النشاط الرليسية  وهيمنة الدارل  .3

ل إالحجدم  متوسدطةلكن وبالرغم من عدم وجدود تعريدف دولدي موحدد ومتفدق عليد  للمنشد ت الصدةيرل و 

شددددد ت وفقدددددا لحجمهدددددا كمدددددا يدددددرق نددددد  توجدددددد مجموعدددددة مدددددن المعدددددايير المتعدددددارف عليهدددددا لتصدددددنيف المن 

(Junca,2004)  وتشمل هذه المعايير ما يلي: 

 .عدد العاملين .6
 .حجم ر س المال المستثمر .0

 .اليراد السنوي .3

 

نددوع المعيددار الددذي تطبقدد  مددن بددين تلددت المعددايير  إذلكددن مدد  ذلددت تختلددف الدددول فيمددا بينهددا سددوات مددن 

اسددتخداما  كثددرهددو األ( عدددد العدداملين)معيددار وكددذلت فددي المحتددوق الكمددي لهددذا المعيددار، هددذا ومدد   ن 

لددد  معدددايير  خدددرق كمدددا يوضدددح الجددددول  باإلضدددافةعلدددى مسدددتوق العدددالم، إل  ن بعدددص الددددول تسدددتخدم 

 (0998مطر و نور، ( :التالي

 (6)جدول رقم 
 الحجم ومتوسطةالمعايير المستخدمة في تصنيف المنش ت الصةيرل 

 في مجموعة من دول العالم
 

 حجم رأس المال المستثمر االيراد السنوي العاملينعدد  الدول ت
 N/A N/A عامل 11اقل من  العراق  .1

 دينار ألف 35من  اقل N/A 15اقل من  األردن  .2

 N/A N/A 15اقل من  مصر  .3

 N/A N/A 15اقل من  اليابان  .4

مليون دوالر  15اقل من  15اقل من  استراليا  .1
 استرالي

N/A 

 N/A مليون دوالر 3 ملعا 15اقل من  البنك الدولي  .6

 N/A N/A عامل 255اقل من  UNIDة للتنمية الصناعية تحد  الم األمممنظمة   .7

 N/A مليون يورو 45اقل من  215اقل من  روبيودول االتحاد األ  .8

مليون دوالر  281اقل من  155اقل من  ة االمريكيةتحد  الواليات الم  .9
 امريكي

N/A 

 مليون دوالر 2اقل من  N/A N/A ن الخليجيأودول مجلس التع  .15

مليون دوالر  155اقل من  N/A تايوان  .11
 تايواني

 مليون دوالر تايواني 85
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 Organization of Economic & Cooperativeن القتصدادي أو  مدا منظمدة التنميدة والتعد

Development(OECD)  اساساا لتصنيف المنشد ت حسدإل ( العمالة)فهي الخرق تستخدم معيار

 (0990الهيتي، : )تفصيال كما يلي  كثرن بدرجة حجمها ولك

 . كثرعمال و  3وهي التي يعمل فيها  Micro Industriesالصناعات الميكرووية  .6

-0وهدي التدي يعمدل فيهدا مدن Very Small Industries الصدناعات الصدةيرل جدداا  .0

 .عامالا  60

 .عامالا  00-09ويعمل فيها من  Small Industriesالصناعات الصةيرل  .3

-699ويعمدددل فيهدددا مددددن  Medium- Size Industries متوسدددطةلصدددناعات ا .3

 .عامالا 300

 .عامالا  6999من   كثرويعمل فيها  Large Industriesالصناعات الكبيرل  .0

المنشددد ت ( European Commission, 2007)روبيدددة و ومددن جهتهددا تصددنف المفوضددية األ

مددن الشددروط الثالثددة  انل منهددا شددرطفر فددي كدداحسددإل حجمهددا فددي ثددالث فلددات بنددات علددى مددا إذا مددا تددو 

 :التالية

قددل مددن  صددولها  موظفددا، وجملددة  09ن يكددون عدددد موظفيهددا اقددل مددن  الصددةيرل  المنشددأل .6

جماليمليون يورو، و  3.3  .مليون يورو 8.8مبيعاتها اقل من  ا 

موظفا، وجملة  صولها من  009 إلى 09ن يكون عدد موظفيها من   المتوسطة المنشأل .0

جماليمليون يورو، و  0..6 إلىمليون  3.3 مليون  33 إلىمليون  8.8مبيعاتها من  ا 

 .يورو
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جمدداليل عدددد موظفيهددا و أو الكبيددرل وهددي مددا يتجدد المنشددأل .3 جمددالياصددولها و  ا  مبيعاتهددا تلددت  ا 

 .متوسطة للمنشألالمنصوص    عليها 

روبيدة و األالحجدم فدي الددول  متوسدطةح عددد المنشد ت الصدةيرل و  و من هنا وبنات للتصدنيف السدابق يتدر 

 .عدد المنش ت التجارية العاملة في تلت الدول إجماليمن % .0-%88المختلفة بين 
 

 :األردنالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في  6 – 2
معيدار العمالدة معيدارا صخدر هدو حجدم  إلدى باإلضدافةيدة و التجدارل األردنتسدتخدم ولارل الصدناعة 

: التددالي وذلددت كمددا فددي الجدددول متوسددطةت الصددةيرل و ر س المددال المسددتثمر وذلددت فددي تصددنيف المنشدد 

 (..099غرفة تجارل عمان،)

 (0)جدول رقم 
 معايير تصنيف المنش ت الصةيرل ومتوسطة الحجم

 في األردن
 

 حجم رأس المال المستثمر عدد العاملين حسب الحجم المنشأةنوع  ت

 الف دنيار 35من  قلا 15اقل من  الميكرووية  .9

 الف دنيار 35من  اقل  49 – 15 الصغيرة  .2

 الف دنيار 35من  أكثر 249 – 15 متوسطة  .3

 

نمددا عدددد المنشدد ت الصددةيرل ( 0990يددة الصددادرل عددام األردندالددرل اإلحصدداتات العامددة )ووفقددا لبيانددات 

 إلددىليصددل عدددها % 099علددى مددار السددنوات العشدرين السددابقة بمعددل  األردنالحجددم فدي  متوسدطةو 

 . األردنعدد المنش ت العاملة في  إجماليمن % 09 منش ل  ي حوالي 609000

 :ية على النحو التالياألردنوتتولع هذه المنش ت على المحافظات 

، ويشدير هدذا التوليد  %69، ومحافظات الجنوإل %08، ومحافظات الوسط %00الشمال  اتمحافظ

جهددة اخددرق وبمددا يخلددق  هميددة العالقددة القالمددة بددين عدددد المنشدد ت مددن جهددة والكثافددة السددكانية مددن  إلددى
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فدددان هدددذه ( 0990حدددداد، )نوعدددا مدددن التدددوالن فدددي توليددد  العمالدددة بدددين المحافظدددات، لكدددن وفقدددا لدراسدددة 

الداريددة والماليددة والتنظيميددة والتسددويقية بجانددإل عدددم تددوفير  المشددكالتالمشددروعات تواجدد  العديددد مددن 

 .التمويل المناسإل لها

عددددن تدددددني نسددددبة مسدددداهمة ( 0996اجرتهددددا عددددام لددددولارل التخطدددديط )مددددن جهددددة  خددددرق كشددددفت دراسددددة  

فدددي النشددداط التصدددديري وذلدددت لعددددل اسدددباإل اهمهدددا عددددم وجدددود قندددوات  األردنالصدددناعات الصدددةيرل فدددي 

تسددويقية تسدداعد منتجاتهددا علددى اختددراق السددواق الخارجيددة علمددا بددأن الةالبيددة العظمددى لتلددت الصددادرات 

 .ية، والةذالية والمشروباتأو الكيم هي من السل  الستهالكية التي تتركل في المنتجات

 

والصدددعوبات التدددي تواجههدددا  المشدددكالتفقدددد حدددددا  هددم ( .099التميمدددي، )و ( .099اسدددماعيل، ) مددا  

 :بما يلي األردنالحجم في  متوسطةالمنش ت الصةيرل و 

 

تركددل مراكددل السددلطة واتخدداذ القددرار  إلددىإن ملكيددة معظددم هددذه المشددروعات عالليددة ممددا يددؤدي  .6

 .الذي يتعارص م  مبادئ الحاكمية المؤسسية وبالقدر

شدددح البياندددات وضدددعف نظمهدددا المحاسدددبية ممدددا ل يدددوفر المعلومدددات المناسدددبة لتخددداذ القدددرارات  .0

 .صعوبة الحصول على التسهيالت اللتمانية إلى باإلضافة

ضددددعف قدددددراتها الداريددددة ونقددددص المهددددارات المتددددوفرل فيهددددا فددددي مجددددالت التسددددويق واسددددتخدام  .3

 .يا النتاجتكنولوج

 .القالمة بينها وبين المشاري  الجنبية  Joint Venturesقلة المشاري  المشتركة  .3
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 .غياإل التنسيق فيما بينها وبين المؤسسات الحكومية .5

 
 :دور المشآت الصغيرة و متوسطة الحجم في االقتصاد الوطني 7 -2
 
قتصدددددداد المعاصددددددر لكددددددل تحتددددددل المنشدددددد ت الصددددددةيرل و متوسددددددطة الحجددددددم مكانددددددة مهمددددددة جددددددداا فددددددي ال 

دولددددددة، كمددددددا  نهددددددا ضددددددرورية لنمددددددوه بشددددددكل سددددددليم  فهددددددي مصدددددددر مهددددددم إلسددددددتمرار المنافسددددددة وتمكددددددين 

الشددددددركات الكبيددددددرل مددددددن التركيددددددل علددددددى النشدددددداطات التددددددي تسددددددتدعي الحجددددددم الكبيددددددر  وهددددددي ضددددددرورية 

إليصددددال الخدددددمات األساسددددية للسددددكان فددددي المندددداطق الناليددددة  كمددددا  نهددددا ضددددرورية ل بددددداع ولتطددددوير 

باإلضدددددددافة، فهدددددددي ضدددددددرورية لتطدددددددوير القددددددددرات . ل   و خددددددددمات جديددددددددل يصدددددددعإل التنبدددددددؤ حولهددددددداسددددددد

اإلداريددددددة الفرديددددددة، ولتددددددوفير الفددددددرص لةفددددددراد الددددددذين يتمتعددددددون بنلعددددددة لالسددددددتقاللية والعمددددددل الخدددددداص 

 .الحر لتلبية حاجاتهم

وطني، تعدددددد  المشددددداري  الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم المصددددددر التقليددددددي لنمدددددو القتصددددداد المحلدددددي والددددد 

وتكمددددن  هميددددة المشدددداري  الصددددةيرل فددددي كونهددددا تسددددتخدم الجددددلت األكبددددر مددددن العدددداملين فددددي الصددددناعة، 

بدددددددأن نسدددددددبة العمالدددددددة األردنيدددددددة فدددددددي " 0005إذ  شدددددددارت بعدددددددص الدراسدددددددات التدددددددي تمدددددددت فدددددددي عدددددددام 

 (.0008مطر، ونور، " )من حجم العمالة األردنية% 06المنش ت الخاصة وصلت إلى 

إلدددددددى مضددددددداعفة  0006هدددددددذه المنشددددددد ت  سدددددددهمت فدددددددي األردن فدددددددي عدددددددام بدددددددأن "إذ  شدددددددار الباحثدددددددان  

 ".مليون دينار 680حجم رؤوس األموال ثالث مرات تقريباا إذ وصلت إلى 
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ويمكددددن عددددد  المشدددداري  الصددددةيرل ومتوسددددطة الحجددددم علددددى  نهددددا العمددددود الفقددددري ألي اقتصدددداد وطنددددي،   

ت القتصدددددادية لهدددددذه المشددددداري  إذ وتتعدددددد د المسددددداهما. إذ  نهدددددا تعمدددددل فدددددي كدددددل المجدددددالت القتصدددددادية

 نهددددا السددددبإل فددددي تلايددددد نمددددو فددددرص العمددددل لددددديها مقارنددددة بالشددددركات الكبيددددرل التددددي تسددددتمر فددددي تقلدددديص 

عددددد العدددداملين لددددديها، وبسدددبإل  نهددددا تتميددددل بكثافددددة اليدددد العاملددددة، فأنهددددا تخلددددق فدددي الواقدددد   عمددددال  كثددددر 

 .من األعمال في المشروعات الكبيرل

 

الا  ساسياا في تدريإل العاملين، إذ توفر للعاملين فرص تعلم مهارات متعد دل التي كما  نها تعد  عام 

وبشكل عام . يستفيد منها صاحإل المشروع الصةير بدرجة  كبر من فالدتها لصاحإل المشروع الكبير

 .فإن المشاري  الصةيرل تؤثر بشكل مباشر  و غير مباشر في حيال  كثر العاملين في األردن

 (0009العطية، ) 

ووفقددددددداا لتقريدددددددر  صددددددددرت  مفوضدددددددية األمدددددددم المتحدددددددد ل األقتصدددددددادية والجتماعيدددددددة لةدددددددرإل صسددددددديا، تمثدددددددل  

مدددددن مجمدددددوع المنشددددد ت فدددددي المملكدددددة وتشدددددكل % 98المنشددددد ت الصدددددةيرل ومتوسدددددطة األردنيدددددة حدددددوالي 

 )comwww.elaph. (. من النات  المحلي اإلجمالي لةردن% 55مانسبت  

وقددددددد كانددددددت نسددددددبة التوظيددددددف فددددددي األردن حسددددددإل القطدددددداع كمددددددا نشددددددرت  مؤسسددددددة تشددددددجي  السددددددتثمار  

)www.jordaninvestment.com(  كالتالي( 0)كما يوضح  الجدول رقم: 

 

 

 

http://www.elaph.com/
http://www.jordaninvestment.com/
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 (2)جدول رقم 
 نسبة التوظيف في األردن حسإل القطاع 

 ل و متوسطة الحجمللمنش ت الصةير 
 

 األردننسبة التوظيف في  القطاع
 2.55 اللراعة

 0.05 ين والمحاجرتعد  ال
 00.69 التصني 

 0.64 مدادات الةال والماتا  الكهربات و 
 4.00 اإلنشاتات

 04.97 تجارل الجملة والتجللة
 0.09 الفنادق والمطاعم
 9.58 تصالتلالنقل والتخلين وا
 0.67 الوساطة المالية

 2.28 العقارات والتأجير ونشاطات األعمال التجارية
 06.60 اإلدارل العامة
 00.96 التربية والتعليم

 7.95 الصحة والعمل الجتماعي
 6.06  خرق

 
وتتميدددددل المشدددددروعات الصدددددةيرل بعددددددد مدددددن الملايدددددا التدددددي تؤهلهدددددا ألن تحتدددددل مكاندددددة اقتصدددددادية  

 :صادية من بينهامهمة في جمي  خطط وبرام  التنمية القت

الفاعليددددددة والكفدددددداتل فددددددي تحقيقهددددددا األهددددددداف القتصددددددادية ألصددددددحابها، ومددددددن إذ قدددددددرتها علددددددى  .0

 .إشباع احتياجات ورغبات العمالت
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المرونددددددة والقابليددددددة للتكيددددددف فددددددي مواجهددددددة الظددددددروف غيددددددر الطبيعيددددددة، وبشددددددكل خدددددداص فددددددي  .0

 .فترات الركود القتصادي، وهذا ما تعجل عن  المشروعات الكبيرل

إل مدددددددددن المنشدددددددددأل والمدددددددددورد، إذ يسدددددددددتطي   صدددددددددحاإل المشدددددددددروعات الصدددددددددةيرل تطدددددددددوير القدددددددددر  .2

عالقدددددات شخصدددددية جيددددددل مددددد  هدددددذه األطدددددراف، ممدددددا يجعلهدددددا  كثدددددر قددددددرل علدددددى تقدددددديم خدمدددددة 

رضددددددات المددددددورد لقدددددددرتها  متميددددددلل لهددددددا طدددددداب  شخصددددددي ممددددددا يددددددؤدي لليددددددادل رضددددددا المنشددددددأل وا 

، ممددددا يجعلهددددا  كثددددر قدددددرل علددددى الكبيددددرل علددددى المرونددددة فيمددددا يتعلددددق بمواعيددددد وكميددددات التسددددليم

 .البقات والستمرار

مسددددددداعدل المشدددددددروعات الكبيدددددددرل فدددددددي تدددددددوفير احتياجاتهدددددددا مدددددددن مسدددددددتللمات اإلنتددددددداج السدددددددلعية  .7

 .وغيرها....المواد واألجلات وقط  الةيار 

وتظهدر  هميددة المنشدد ت الصددةيرل ومتوسدطة مددن منظددور اقتصددادي بسدبإل مسدداهمتها فددي القتصدداد 
 :لتاليةالوطني باألساليإل ا

وهددددددي  ن  ي عمددددددل ل يمكددددددن  ن يعمددددددل بشددددددكل مسددددددتقل تمامدددددداا عددددددن  :اعتماديااااااة األعمااااااال .1

العطيدددددة، . )األعمدددددال األخدددددرق، إذ عليددددد   ن يشدددددتري  و يبيددددد  لةعمدددددال األخدددددرق  و العمدددددالت

.  ي  ن صدددددداحإل العمددددددل ل يسددددددتطي   ن يعمددددددل بمعددددددلل عددددددن الحتكددددددات بددددددا خرين( 0009

شدددداري  الصددددةيرل والكبيددددرل مددددن ناحيددددة اقتصددددادية مددددا و فضددددل مثددددال علددددى العتماديددددة بددددين الم

يظهددددر مددددن عالقددددة تنسدددديقية بددددين المنددددت  وتدددداجر الجملددددة والتجللددددة وصددددولا إلددددى المسددددتهلكين 

بالنهايدددددة  باإلضدددددافة إلدددددى دور المشددددداري  الصدددددةيرل كنقطدددددة بدايدددددة ونهايدددددة للمشددددداري  الكبيددددددرل 

سدددددددد  هددددددددذه وهددددددددذا يختلددددددددف بددددددددالطب  حسددددددددإل نددددددددوع النشدددددددداط الددددددددذي تمار )والعكددددددددس صددددددددحيح 

إذ إن القتصددددداد الدددددذي يشدددددج  اإلنتددددداج الواسددددد  يتطلدددددإل وجدددددود عددددددد كبيدددددر مدددددن (. المشددددداري 
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صددددددةار تجددددددار الجملددددددة والتجللددددددة والمددددددولعين العدددددداملين كوسددددددطات بددددددين المنددددددت  والمتسددددددهلت 

 ،عفاندددددة، و بدددددو عيدددددد. )بهددددددف التوليددددد  واإليصدددددال للسدددددل  والخددددددمات وتسدددددهيل تلدددددت العمليدددددة

0007) 

مددددددال الصددددددةيرل والكبيددددددرل فيمددددددا بينهددددددا فددددددي العديددددددد مددددددن المجددددددالت، تتنددددددافس األع: المنافسااااااة .2

ومدددددن الضدددددروري جدددددداا المحافظدددددة علدددددى المنافسدددددة، إذ ل يمكدددددن اغفدددددال  هميدددددة المنافسدددددة فدددددي 

ويمكدددددن  ن تكدددددون المنافسدددددة سدددددبباا فدددددي تحقيدددددق هدددددذا التةيدددددر مدددددن خدددددالل اإلبدددددداع . القتصددددداد

: حاضدددددر بعددددددل  شدددددكال منهددددداوتظهدددددر المنافسدددددة فدددددي الوقدددددت ال( 0009العطيدددددة، . )والتطدددددوير

األسددددددعار، شددددددروط اللتمددددددان، الخدمددددددة، تطددددددوير طددددددرق التصددددددني ، تحسددددددين جددددددودل المنددددددت ، 

وجميدددد  ذلددددت يهدددددف إلددددى تحقيددددق شددددعور بالرضددددا لدددددق المسددددتهلت . المصددددداقية فددددي التعامددددل

شباع لحاجات  ورغبات   (0007عفانة، و بو عيد، . )وا 

رل ومتوسدددددطة الحجدددددم تمتدددددال بجهودهدددددا إن المنشددددد ت الصدددددةي: التجدياااااد واالبتكاااااار واإلباااااداع .3

الحقيقيددددددددة لتطددددددددوير المنتجدددددددددات سددددددددوات كانددددددددت سدددددددددلعاا  و خدددددددددمات  و تحسددددددددينها  و تطدددددددددوير 

 (.0009المهدلي، )استخدامات جديدل لها

ويعددددددددددد الفددددددددددراد ووحدددددددددددات األعمددددددددددال الصددددددددددةيرل المصدددددددددددر األساسددددددددددي لةفكددددددددددار الجديدددددددددددل  

عاا مددددددددن المنشدددددددد ت الكبيددددددددرل واإلبتكددددددددارات، وتتميددددددددل المنشدددددددد ت الصددددددددةيرل بأنهددددددددا  كثددددددددر إبدددددددددا

المملوكددددة مددددن قبددددل الدولددددة، بسددددبإل  ن األفددددراد لددددديهم دافدددد   كبددددر فددددي إيجدددداد األفكددددار الجديدددددل 

إذ إن المنشدددددد ت الكبيدددددرل تركدددددل علددددددى المنتجدددددات التددددددي . التدددددي تدددددؤدي لتحقيددددددق ربحيدددددة عاليدددددة

تتميدددددل بالطلدددددإل الثابدددددت والمتوقددددد ، تاركدددددة للمنشددددد ت الصدددددةيرل انتددددداج المنتجدددددات التدددددي تكدددددون 
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وتفددددددتح بدددددداإل (. 0009العطيددددددة، )مبيعاتهددددددا بطيلددددددة وتتميددددددل بدرجددددددة عاليددددددة مددددددن المخدددددداطرل 

المجالفدددددددة والمةدددددددامرل للمشددددددداري  الصدددددددةيرل إليجددددددداد سدددددددل  جديددددددددل، األمدددددددر الدددددددذي قدددددددد يلحدددددددق 

الخسدددددارل بهدددددذه المشددددداري  قبدددددل  ن تحقدددددق نجاحهدددددا، وينبةدددددي اإلشدددددارل هندددددا إلدددددى  ن المشددددداري  

نتدددددداج وتحويددددددل األفكددددددار إلددددددى سددددددل  وخدددددددمات إذا الصددددددةيرل والناجحددددددة قددددددد تتددددددولى عمليددددددة اإل

امتلكدددددددت رؤوس األمدددددددوال الكافيدددددددة،  و تلجدددددددأ بالمقابدددددددل إلدددددددى بيعهدددددددا كبدددددددراتات إختدددددددراع إلدددددددى 

 (0007عفانة، و بو عيد، . )شركات كبيرل  خرق قادرل على اإلنتاج

وعلددددى ذلددددت فددددإن المنشدددد ت الصددددةيرل ومتوسددددطة الحجددددم تمتددددال بقدددددرل عاليددددة علددددى اإلبددددداع،  

ل الجهدددددددددود لتطدددددددددوير منتجدددددددددات جديددددددددددل  و تحسدددددددددين مدددددددددا هدددددددددو موجدددددددددود  و تطدددددددددوير إذ تبدددددددددذ

ويالحدددددددددظ  يضددددددددداا  ن اإلختراعدددددددددات سدددددددددم  مهمدددددددددة لةعمدددددددددال . السدددددددددتخدامات الجديددددددددددل لهدددددددددا

. الصدددددةيرل ومتوسدددددطة، والتدددددي تعبدددددر عدددددن ابتكدددددار لشددددد  جديدددددد غيدددددر موجدددددود فدددددي  ي مكدددددان

حسددددددين المسددددددتمر وكددددددذلت تلعددددددإل المنشدددددد ت الصددددددةيرل ومتوسددددددطة الحجددددددم دوراا مهمدددددداا فددددددي الت

. للمنتجدددات، وهدددو عبددددارل عدددن اإلنتقدددال مددددن حالدددة إلدددى حالددددة  فضدددل مدددن خددددالل ليدددادل القيمددددة

 (0009المهدلي، )

 

المتيددددددال هددددددو نظددددددام فعددددددال وهددددددو رخصددددددة تمددددددنح لصدددددداحبها حددددددق توليدددددد  : رواج االمتيااااااازات .4

السدددددل  والخددددددمات بشدددددكل انتقدددددالي مدددددن خدددددالل منافدددددذ يملكهدددددا صددددداحإل المتيدددددال، إذ يالحدددددظ 

عديدددددددد مدددددددن المنشددددددد ت القالمدددددددة علدددددددى  سددددددداس المتيدددددددال مثدددددددل منشددددددد ت المدددددددأكولت وجدددددددود ال

 .السريعة، والتي تعمل بموجإل امتيال من المشروعات الكبيرل
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إن معظدددددم الشدددددركات الكبيدددددرل الحاليدددددة قدددددد  سسدددددت بدددددرؤوس  مدددددوال : مااااان البااااادايات الصاااااغيرة .5

لمشددددداري  محددددددودل جدددددداا، فهدددددذا يوصدددددلنا إلدددددى  ن تطدددددور القتصددددداد للددددددول ندددددات  عدددددن جهدددددود ا

 (0009العطية، . )الصةيرل

الندددات  القدددومي يعندددي قيمدددة مجمدددوع السدددل  : رفاااع مساااتوى النااااتج القاااومي والااادخل القاااومي .6

والخددددددمات التدددددي ينتجهدددددا مجتمددددد  مدددددا فدددددي فتدددددرل لمنيدددددة معيندددددة، ونالحدددددظ مدددددن هدددددذا النتشدددددار 

الواسدددددد  والنشدددددداط الهالددددددل للمشددددددروعات الصددددددةيرل فددددددي كافددددددة المجددددددالت  نهددددددا تسددددددهم بشددددددكل 

ر وبنسددددبة عاليددددة مددددن النددددات  القددددومي اإلجمددددالي يفددددوق مسدددداهمة المشددددروعات الكبيددددرل فددددي كبيدددد

 حددددددد  هددددددم " الدددددددخل القددددددومي اإلجمددددددالي"ذلددددددت النددددددات  للدددددددول الناميددددددة والمتقدمددددددة والددددددذي يعددددددد 

وهدددددذا يتضدددددح مدددددن خدددددالل رفددددد  مسدددددتوق التوظيدددددف لعنصدددددر العمدددددل . عناصدددددر  جدددددور العمدددددال

مددددا يرفدددد  مددددن مسددددتوق الطلددددإل الكلددددي الفعددددال الددددذي هددددو  بددددرل عناصددددر اإلنتدددداج، وبالتددددالي م

فكلمدددددددا لاد التوظيدددددددف  دق ذلدددددددت إلدددددددى ليدددددددادل .... علدددددددى السدددددددل  السدددددددتهالكية والسدددددددتثمارية 

 (0000حسن، . )الدخل ألفراد المجتم 

وبشددددددكل عددددددام فددددددإن األعمددددددال الصددددددةيرل ور س المددددددال المسددددددتثمر فيهددددددا يددددددؤدي إلددددددى فددددددالص  

 (0009هدلي، الم)اقتصادي  فضل قياساا للمنش ت الكبيرل 

تسدددددهم المنشددددد ت الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم : اآلثاااااار االجتماعياااااة وتاااااوفير فااااار  العمااااال .7

، (0000حسددددددن، )بشددددددكل كبيددددددر فددددددي الحددددددد مددددددن البطالددددددة، والفقددددددر ورفدددددد  مسددددددتوق المعيشددددددة 

وذلدددددت ألنهدددددا مصددددددر مهددددددم للوظدددددالف الجديددددددل فدددددي القتصدددددداد وتسددددداعد الددددددول والحكومددددددات 
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المجتمدددددد   و األفددددددراد فددددددي المندددددداطق الناليددددددة  فددددددي حددددددل كثيددددددر مددددددن المشددددددكالت التددددددي تواجدددددد 

 (0009المهدلي، . )والريفية من خالل توفير اإلحتياجات الضرورية لهم

، وعلددددددى سددددددبيل   إن البدددددددت بأعمددددددال جديدددددددل بهددددددذا العدددددددد الكبيددددددر يددددددؤدي إلددددددى توظيددددددف عددددددال 

المثددددددددال فددددددددإن مدينددددددددة الريدددددددداص فددددددددي المملكددددددددة العربيددددددددة السددددددددعودية بلةددددددددت نسددددددددبة المصددددددددان  

مدددددددن %( 89)مددددددن مجمددددددوع المصددددددان ، كمددددددا  نهددددددا توظددددددف حددددددوالي %( 98)االصددددددةيرل فيهدددددد

 ( 0004العامري، والةالبي، . )القول العاملة في المدينة

وكمدددددا يمكدددددن للدولدددددة وخاصدددددة فدددددي الددددددول الناميدددددة  ن توجددددد  األنشدددددطة إلدددددى منددددداطق متهدفدددددة 

. لةددددرص تنميتهددددا  و ايقدددداف عمليددددات الهجددددرل إلدددددى المدددددن الملدحمددددة بالسددددكان  و غيددددر ذلدددددت

 (0006النجار، والعلي، )

فقدددددد يكدددددون هدددددذا اإلشدددددباع تحقيدددددق مدددددردود : اشاااااباع الحاجاااااات لفئاااااات المجتماااااع المختلفاااااة .8

و دات مددددال  بالنسددددبة لمددددالكي هددددذه األعمددددال مددددن الددددرواد  و اشددددباع حاجددددات اللبددددالن مددددن سددددل  

وخدددددمات  و اشددددباع رغبددددات بدددداقي فلددددات المجتمدددد  المتعدددداملين مباشددددرل  و غيددددر مباشددددرل مددددن 

 .لهذه األعما

إذ تسدددددددتطي  األعمدددددددال الصدددددددةيرل ومتوسدددددددطة الحفددددددداظ علدددددددى خصوصدددددددية : التناااااااوع الثقاااااااافي .9

مثدددددددال علددددددى ذلدددددددت المحدددددددالت . األقليددددددات المتواجددددددددل فددددددي بلددددددددان  خددددددرق كدددددددالمهجر  و غيددددددره

التجاريدددددددة والمطددددددداعم العربيدددددددة واإلسدددددددالمية،  و المطددددددداعم اليابانيدددددددة  و الصدددددددينية التدددددددي تقددددددددم 

عدددددات العرقيدددددة فدددددي بلددددددان  خدددددرق، وهدددددذا يسدددددهم منتجدددددات  و خددددددمات تحتاجهدددددا هدددددذه المجمو 

كمددددددا  ن التنددددددوع الثقددددددافي فددددددي األعمددددددال الصددددددةيرل . فددددددي اشددددددباع حاجدددددداتهم الخاصددددددة المتميددددددلل
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ومتوسدددددطة تسدددددهم  يضددددداا فدددددي دفددددد  الشدددددركات األكبدددددر فدددددي قبدددددول واحتضدددددان التعدددددد د واحتدددددرام 

 .الختالف والتنوع في قول العمل لديها

طة الحجددددددم فددددددي األردن فدددددديالحظ  ن دورهددددددا فددددددي وفيمددددددا يتعلددددددق بالمنشدددددد ت الصددددددةيرل ومتوسدددددد

 :القتصاد الوطني يتمثل فيما يلي

تتميدددددل بأنهدددددا صدددددناعات تحويليددددددة فدددددي األغلدددددإل توجدددددد  لتلبيدددددة الطلدددددإل المحلددددددي،  -

 .مما يقلل من مشكالت التسويق الخارجي

لددددددددديها قدددددددددرل كبيددددددددرل علددددددددى التكيددددددددف مدددددددد  الظددددددددروف القتصددددددددادية والجتماعيددددددددة  -

عاإل العمالدددددة المحليدددددة األمدددددر الدددددذي يحدددددد مدددددن المحليدددددة ممدددددا يمكنهدددددا مدددددن اسدددددتي

 .الهجرل من الريف إلى المدينة

مدددددن قدددددول العمدددددل فدددددي األردن و حسدددددإل % 55إلدددددى % 25تسدددددتوعإل مدددددا يقدددددارإل  -

 .الحصاليات المذكورل سابقا

وفدددددي ختدددددام هدددددذه الفقدددددرل حدددددول  هميدددددة المنشددددد ت الصدددددةيرل ومتوسدددددطة فدددددي القتصددددداديات المعاصدددددرل، 

علددددددى األصددددددعدل القتصددددددادية والجتماعيددددددة، إذ العدالددددددة فددددددي توليدددددد  يبدددددددو  ن هددددددذه األهميددددددة تتجسددددددد 

الثددددر وات والقضددددات علددددى البطالدددددة كظدددداهرل اجتماعيددددة سددددلبية ويمكدددددن كددددذلت  ن تعددددلل هددددذه المنشددددد ت 

مسددددداهما األقليدددددات والمدددددر ل فدددددي العمدددددل واإلنتددددداج والمبدددددادرات وتعمدددددل علدددددى التنميدددددة المتوالندددددة والحدددددد 

. لمديندددددددة، وكدددددددذلت الهجدددددددرل الخارجيدددددددة إليجددددددداد فدددددددرص العمدددددددلمدددددددن الهجدددددددرل الداخليدددددددة بدددددددين الريدددددددف وا

وتلعددددددإل المنشدددددد ت الصددددددةيرل ومتوسددددددطة دوراا علددددددى الصددددددعيد التكنولددددددوجي مددددددن خددددددالل قدددددددرتها علددددددى 

 (0009المهدلي، . )اإلبداع والتحسين واإلختراع في مختلف األنشطة التي تتواجد فيها
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 :ةالقطاعات التي تتواجد فيها المنشآت الصغيرة ومتوسط 8 -2
 
الحجددددددم فددددددي  غلددددددإل  متوسددددددطةتواجددددددد المنشدددددد ت الصددددددةيرل و  إلددددددىتشددددددير البحددددددوث والدراسددددددات  

  والقطاعددددددات والمجددددددالت وينددددددددر وجددددددود قطاعددددددات ل توجدددددددد فيهددددددا هددددددذه المنشددددددد ت بشددددددكل مباشدددددددر 

جددددذباا لةعمددددال الصددددةيرل الجديدددددل، لكونهددددا واعدددددل فددددي نموهددددا   كثددددروهنددددات قطاعددددات . رغيددددر مباشدددد

 :الحجم هي متوسطةمجالت التي تعمل فيها المنش ت الصةيرل و وتطورها، ومن  هم هذه ال

 إذ توجدددددد المنشددددد ت الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم فدددددي القطددددداع : منشاااااآت اإلنتااااااج والتصااااانيع

الصددددددناعي إلنتدددددداج السددددددل  الملموسددددددة وايجدددددداد منفعددددددة لللبددددددالن والمجتمدددددد  واألعمددددددال هندددددداهي 

 ت دوراا مهمددددددداا فدددددددي وتلعدددددددإل هدددددددذه المنشددددددد. منشددددددد ت صدددددددناعية تندددددددت  سدددددددلعاا ماديدددددددة ملموسدددددددة

القتصددددداديات الصدددددناعية المتقدمدددددة،  مدددددا فدددددي الددددددول الناميدددددة فددددديالحظ قلدددددة  عدددددداد المنشددددد ت 

الصددددناعية الصددددةيرل بسددددبإل كددددون السددددتثمارات فددددي هددددذا القطدددداع تحتدددداج إلددددى رؤوس  مددددوال 

لدددددذلت فدددددإن الطددددداب  اإلنتددددداجي الحرفدددددي ( 0000المنصدددددور، وجدددددواد، )كبيدددددرل وخبدددددرات عاليدددددة 

سدددديط األولددددي يمكددددن  ن يكددددون هددددو السددددالد فددددي الدددددول العربيددددة، إضددددافةا إلددددى  و التصددددني  الب

وعدددددددددادل ماتخددددددددددم هدددددددددذه المنشددددددددد ت األعمدددددددددال . وجدددددددددود الصدددددددددناعات الفلوكلوريدددددددددة  و التراثيدددددددددة

 (0009المهدلي، .)والشركات الكبيرل وتتكامل بالعمل معها

 ندددوع مثدددل ويشدددمل هدددذاالنوع علدددى درجدددة كبيدددرل مدددن الخدددتالف والت :منشاااآت التوزياااع والنقااال

إن منشددددددد ت هدددددددذا القطددددددداع تركدددددددل . تجدددددددارل الجملدددددددة والتجللدددددددة وخددددددددمات النقدددددددل والمواصدددددددالت

وهددددذا . وبشددددكل عددددام علددددى حركددددة وانتقددددال السددددل  والخدددددمات مددددن المنتجددددين إلددددى المسددددتهلكين

المجدددددال مدددددن  وسددددد  المجدددددالت ألن الجهدددددات الحكوميدددددة ل يمكدددددن لهدددددا  ن تةطدددددي مثدددددل هدددددذه 



33 
 

لات مهمددددددة مددددددن السددددددوق تبقددددددى غيددددددر مةطددددددال وغيددددددر األعمددددددال لددددددذلت فددددددالفرص متاحددددددة و جدددددد

 (0004العامري والةالبي، .)مخدومة بما فيها الكفاية من قبل األعمال الكبيرل

 

 إن الةالبيددددددة العظمددددددى مددددددن األعمددددددال الصددددددةيرل توجددددددد فددددددي قطاعددددددات  :منشااااااآت الخاااااادمات

ويمكدددددن لمنشددددد ت . الخددددددمات، وهدددددي تضدددددم جميددددد   ندددددواع الخددددددمات علدددددى اخدددددتالف  نواعهدددددا

 ن تقدددددددددم خدددددددددماتها للشددددددددركات األخددددددددرق مددددددددثالا تقددددددددديم الخدددددددددمات المحاسددددددددبية  و الخدددددددددمات 

 (0000 بو ناعم، . )اإلستشارية  و تصليح  جهلل وغيرها

 توجددددددد العديددددددد مددددددن األعمددددددال الصددددددةيرل ومتوسددددددطة فددددددي هددددددذا  :منشااااااآت البناااااااء والتشااااااييد

ي القطدددددداع الحيددددددوي، وتعمددددددل هددددددذه المنشدددددد ت فددددددي مجددددددال المقددددددأولت والبنددددددات وتددددددرميم المبددددددان

قامددددددة المطددددددارات والطددددددرق والجسددددددور وغيرهددددددا وفددددددي دولنددددددا الناميددددددة تعمددددددل هددددددذه المنشدددددد ت . وا 

كمشدددددداري  مقددددددأولت  ساسددددددية  و مقددددددأولين فددددددرعيين، ولدددددددق  صددددددحابها خبددددددرات جدددددداتت بدايددددددة 

 (0009المهدلي، . )عملها م  منش ت في مجال األعمال األخرق

 

 :مميزات المشاريع الصغيرة في األردن 9 -2
 

 :كبر حجم هذه المشاريع الناشئة من مميزات و التي نذكر منهاو ألهمية و 
 

تتصدددددددف المشددددددداري  الصدددددددةيرل بصدددددددةر حجدددددددم ر س المدددددددال وصدددددددةر : رأس الماااااااال صاااااااغير .0

الحجددددددم ويمكددددددن ألعددددددداد كبيددددددرل مددددددن  فددددددراد المجتمدددددد  ممددددددن يملكددددددون مدددددددخرات بسدددددديطة  ن 

 .يكون لديهم مشروع صةير
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عالليددددددة فصدددددداحإل المشددددددروع يعمددددددل تأخددددددذ المشدددددداري  الصددددددةيرل صددددددفة الصددددددبةة ال :الملكيااااااة .0

 .في مشروع  هو ولوجت  و بناؤه

المشددددروع الصددددةير يسددددتعمل صلت بسدددديطة وقليلددددة التعقيددددد فددددإن : انخفااااال تكلفااااة العمالااااة .2

 .تكلفت  تكون بسيطة مقارنة بالمشاري  الكبيرل

إذ يقلدددددل ضددددد لة حجدددددم اإلنتددددداج مخددددداطر الحتفددددداظ بدددددالمخلون  :انخفاااااال حجااااام اإلنتااااااج .7

 .لمدل طويلة

إذ يمكددددن قيددددام المشدددداري   :تتطلاااام المشاااااريع الصااااغيرة بنيااااة تحتيااااة ذات حجاااام كبياااار ال .5

 .الصةيرل في األرياف والبادية والمناطق النالية

فسددددوق التددددد ول بالنسددددبة للمشدددداري  الصددددةيرل فددددي األردن يعددددد  :محدوديااااة سااااوق التعاماااال .6

 . محدوداا ل يتعد ق المنطقة التي يوجد فيها  حياناا 

 (0007، عفانة و بو عيد)

وكمددددددا ذبكددددددر سددددددابقاا  ن المشددددددروعات الصددددددةيرل تلعددددددإل دوراا مهمدددددداا فددددددي التنميددددددة القتصددددددادية وتحسددددددين 

بشددددكل كبيددددر فددددي تمكددددين المشددددروعات الكبيددددرل مددددن تحقيددددق  هدددددافها ودورهددددا  تسددددهمالدددددخل القددددومي، و 

الهدددددام فدددددي الحدددددد مدددددن البطالدددددة ومدددددا تجدددددره علدددددى المجتمددددد  مدددددن صثدددددار اقتصدددددادية واجتماعيدددددة سدددددلبية، 

مدددددا هدددددي عليددددد  ا ن مدددددن تقددددددم والدهدددددار، فكدددددل هدددددذه  إلدددددىرهدددددا فدددددي بلدددددوت المجتمعدددددات المتقدمدددددة ودو 

األسدددددباإل وغيرهدددددا جعدددددل الحكومدددددات تقدددددوم بتقدددددديم المسددددداعدات الاللمدددددة والكافيدددددة التدددددي تحتاجهدددددا هدددددذه 

سددددددتمرارية فددددددي لالمشددددددروعات الصددددددةيرل حتددددددى تسددددددتطي  تحقيددددددق  هدددددددافها اإلسددددددتراتيجية واألساسددددددية وا

 (0000، حسن. )ألرباحالعمل وتحقيق ا
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هنددددددات بعددددددص المنشدددددد ت التددددددي تقددددددوم بتمويددددددل هددددددذه المشدددددداري  الصددددددةيرل، منهددددددا منشدددددد ت  األردنففددددددي  

حكوميدددددددددة وشدددددددددب  حكوميدددددددددة، وهيلدددددددددات دوليدددددددددة و جنبيدددددددددة، و يضددددددددداا توجدددددددددد المنشددددددددد ت األهليدددددددددة غيدددددددددر 

 (0007عفانة و  بوعيد، .)الحكومية

 

 :ردنالمشكالت التي تواجهها المشاريع الصغيرة في األ  11 -2
 

ارتبدددددددددددداط المشدددددددددددداري  التمويليددددددددددددة فددددددددددددي  ذهددددددددددددان المجتمعددددددددددددات المحليددددددددددددة بمفهددددددددددددوم الهبددددددددددددات  .0

 .والمساعدات

 .ضعف التوج  والتجاه لدق المجتمعات المحلية نحو الستثمار واإلنتاج والعمل .0

 .ارتفاع المنافسة وضعف اإلمكانيات والقدرات التسويقية .2

 .اديق اإلقراصعدم المصداقية في تطبيق المشاري  الممولة من صن .7

قصددددددر فتددددددرل تمويددددددل المشدددددداري  بالمقارنددددددة مدددددد  الوقددددددت الدددددداللم لتأهيددددددل المجتمعددددددات المحليددددددة  .5

 .لتصبح قادرل على إدارل هذه المشاري  ذاتياا 

 .عدم وجود برام  اقراص مبرمجة قادرل على توفير فرص عمل كاملة ودخل كاف .6

ل المشدددداري  الصددددةيرل ضددددعف التنسدددديق بددددين المنشدددد ت األهليددددة والحكوميددددة العاملددددة فددددي مجددددا .4

 .في المنطقة الواحدل

 .ضعف الوصول إلى المجتمعات النالية .8

تعثدددددر بعدددددص المشددددداري  بسدددددبإل عددددددم وجدددددود دراسدددددات للجددددددوق القتصدددددادية  و حجدددددم وطدددددرق  .9

 .التسويق
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نظددددددرل المصددددددارف التجاريددددددة للمشدددددداري  الصددددددةيرل بأنهددددددا عاليددددددة المخدددددداطرل و ن نسددددددبة إمكانيددددددة  .00

 .لها تتردد في التعامل م   صحات المشاري  الصةيرلفشلها وتعثرها عالية، مما يجع

نقدددددص الخبدددددرل لددددددق المشددددداري  الصدددددةيرل فدددددي اساسددددديات المعدددددامالت المصدددددرفية ممدددددا يشدددددكل  .00

 .عقبة  مامهم في التوج  إلى المصارف التجاري ل قراص

الضدددددددةط الجتمددددددداعي الدددددددذي تواجهددددددد  المصدددددددارف التجاريدددددددة فدددددددي حالدددددددة تصدددددددفية المشددددددداري   .00

 . و عجلت عن السدادالصةيرل إذا تعثرت 

لجدددددوت بعدددددص المسدددددتفيدين إلدددددى تةييدددددر  هدددددداف القدددددرص، فهندددددات بعدددددص المسدددددتفيدين يقومدددددون  .02

بدددددالقتراص لفدددددتح مشدددددروع صدددددةير ولكدددددنهم بعدددددد الحصدددددول علدددددى التمويدددددل يقومدددددون بتدددددلوي  

 (0007عفانة و بو عيد، .) بنالهم

 

 الحجم متوسطةاإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية للمنشآت الصغيرة و  11 -2

فدددي الممارسدددات   وومركليدددا سدددوات فدددي الفكدددر المحاسدددبي  همددداا مدورا   يلعدددإل مفهدددوم اإلفصددداح المناسدددإل

إذ يالقدي هدذا المفهدوم اهتمامدا واسدعا مدن قبدل عددل جهدات منهدا الجمعيدات المهنيدة المحاسدبية . المهنية

دارات البورصات العالمية وكذلت الباحثين خصوصا المهتمين منهم ببحث الجوانإل المختلفة لفرضدية  وا 

راق الماليددة فددي  سددواق و ل وتقلبددات  سددعار األ و واثددر انعكاسدداتها علددى حركددة تددد السددوق المددالي الكفددؤ 

 (0998مطر والسويطي،) .المال
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طبيعدة البندود التدي  إذيدد حددود ومسدتوق اإلفصداح المناسدإل وذلدت سدوات مدن تحد  ويختلف الباحثون فدي 

. مسدتوق الددم  المناسدإل لتلدت البندود إذفدي تفاصديل تلدت البندود مدن   وليدة، يتم عرضها في القوالم الما

يد حدود ومسدتوق هدذا اإلفصداح يجدإل  ن يدتم عدادل فدي تحد  لكن يوجد ما يشب  اإلجماع بينهم على  ن 

د تحدد  ضوت الةرص الرليسي لمستخدم البيانات المحاسبية من جهة ثم في ضوت تكلفة المعلومات التدي 

  .ر مبد  الجدوق القتصادية من جهة  خرقعادل في إطا

 (Zingales, 2004 .) 

 

بندددات لمدددا تقدددددم يطدددرح البدددداحثون فدددي مجددددال اإلفصددداح عددددن المعلومدددات المحاسددددبية للمنشددد ت الصددددةيرل 

 :مينمهالحجم سؤالين  متوسطةو 

وهدي معظمهدا شدركات خاصدة  ن تنشدر بياندات  متوسدطةهل يتوجإل علدى المنشد ت الصدةيرل و : لهما و 

 قوالم مالية على غرار المنش ت الكبيرل التي هي في العادل منش ت مساهمة عامة ؟  و

ذا ما قامت هذه المنش ت بنشر بياناتها : ثانيهما اإلفصداح  نقوالمها المالية هل يتوجإل عليهدا بشدأ  ووا 

 ذا الشأن؟ ن تطبق في إعداد هذه البيانات المبادئ والمعايير نفسها التي تطبقها المنش ت الكبيرل في ه

ل  ي بخصوص مسألة نشر البيانات يوجد مدا يشدب  اإلجمداع بدين و السؤال األ عنفي اإلجابة 

الباحثين على إعفات الشركات الخاصة مدن شدرط النشدر اإلللامدي المطلدوإل مدن الشدركات الكبيدرل وذلدت 

 (Greenstone & Paul, 2006): لعدل  سباإل  همها ما يلي

بتكداليف   وية مرتفعة نسبيا سوات فيمدا يتعلدق بإعدداد تلدت البياندات إن تكلفة نشر البيانات المال .6

النشددددر نفسددددها، وهددددو مددددا ل يددددتالتم مدددد  اإلمكانددددات الماديددددة والقتصددددادية للمنشدددد ت الصددددةيرل 

 .متوسطةو 
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تكدددون عدددادل محددددودل بدددالمالت  متوسدددطةإن األطدددراف المسدددتخدمة لبياندددات المنشددد ت الصدددةيرل و  .0

تدي يطلبهدا مدنهم ممولدو تلدت المنشد ت فديمكن حينلدذ إعدداد بياندات والموردين  ما في األحيان ال

 .مالية خاصة لهذه األغراص تقدم لهم مباشرل دون نشر

ل يتمشى م  ( وهي في معظمها عاللية) متوسطةإن نشر البيانات المالية للمنش ت الصةيرل و  .3

 نشددطتهم  طدداب  الخصوصددية التددي يسددعي إليهددا مددالكو تلددت المنشدد ت حرصددا مددنهم علددى سددرية

 .القتصادية

 ما بخصوص السؤال الثاني والمتعلق بمسألة حدود ومسدتوق اإلفصداح عدن المعلومدات المطلدوإل مدن 

ن  ثدددار هدددذا السدددؤال جددددل واسدددعا بدددين البددداحثين ومندددذ فتدددرل  ، فقدددد سدددبق و متوسدددطةالمنشددد ت الصدددةيرل و 

للمحاسددددبين القددددانونيين الثمانينيددددات، لددددذا وفددددي سددددياق البحددددث عددددن إجابددددة لدددد  شددددكل المعهددددد األمريكددددي 

(6086, AICPA) مشكلة في ضوت عنصرين رليسين همالجنة خاصة قامت بدراسة ال: 

دور المحاسددددبة كنظددددام للمعلومددددات، ومددددن ثددددم هددددل  ن مسددددتخدمي البيانددددات الماليددددة للمنشدددد ت  .6

الصدددةيرل يحتددداجون فدددي اتخددداذ قدددراراتهم المعلومدددات نفسدددها التدددي يحتاجهدددا مسدددتخدمو المنشددد ت 

 كبيرل؟المالية ال

 كلفة المعلومات وذلت في ضوت المبادئ والمفاهيم المستمدل من النظريدة الحديثدة للمعلومدات و .0

 بعددد هاالتددي تددنص علددى  ن للمعلومددات المحاسددبية مثلهددا مثددل  ي معلومددات  خددرق كلفددة ماليددة 

ل كلفددددة هددددذا أو ل تتجدددد إذيددددد مسددددتوق اإلفصدددداح المناسددددإل بددددتحد  سددددلعة لهددددا ثمددددن، وعليدددد  يجددددإل 

 (0998مطر و نور،).الفالدل المحققة من  لمستخدم البيانات المالية المنشورلاإلفصاح 
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 الدراسات السابقة 12 - 2

 الدراسات العربية 1 –12 -2

التغييرات المحاسبية والتشريعية والدولية والعالمية " بعنوان  (2118أبوزر, )دراسة . 9
 "ومتناهية الصغر المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إلىفي ظل اتساع النظرة 

لبحث في التغييرات المحاسبية والتشريعية والدولية والعالمية في ظل اتساع اإلى وهدفت هذه الدراسة 

ان و توصلت ه ه الدراسة إلى . المنش ت الصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر إلىالنظرة 

مستخدمي البيانات المالية  ان احتياجات إاالبيانات ومتطلبات المحاسبة ينبغي ان تكون مبسطة، 

الحجم ليست معقدة كما في البيانات المالية حسب المعايير الدولية لالبالغ  متوسطةللمنش ت الصغيرة و

مناسبة في ضوء احتياجات المستخدمين  تعد  يالت التي تعد  م  االخ  بعين االعتبار ال. المالي الكاملة

 .واعتبارات التكاليف والمناف 

 

كانت المعايير الدولية لالبالغ المالي مالئمة بشكل كامل للجمي ، فمن المؤكد ان معايير وأخيرا، ااا 

الحجم  متوسطةمبسطة ستكون مناسبة وبشكل افضل لمستخدمي البيانات المالية للمنش ت الصغيرة و

 .ومتناهية الصغر
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في  أهمية الحسابات القانونية"، بعنوان (2118نة والعبادي أوالقط)دراسة . 2

 "المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم

 ددي  متوسددطةأهميددة الحسددابات النانونيددة علدد  المنشدد ت الصددغيرة وو هددد ت هددلد الدراسددة الدد  بيددان 

 .طرينة الفحص والتصنيف لغايات التندير الضريبي الية الهاشمية من األردنالمملكة 

خدلل تحنيدق األهدداف الماليدة  بينت الدراسة أن مسك حسدابات قانونيدة يسدهم  دي تحنيدق الرقابدة مدن

يد المركز المالي والندرة عل  التحندق مدن اريدراد واكتشداف األخطداغ والغد  تحد  المختلفة من خلل 

وغيرها من األهداف لات الصلة والتي تسهم  ي مساعدة المستخدمين المختلفدين  دي اتخدال الندرارات 

 .االقتصادية

بمسك حسابات قانونية  متوسطةزام المنش ت الصغيرة وصت الدراسة بأن يكون هنالك توسع  ي الأو

حجدم اريدرادات كمدا هدو وراد  دي أغلدب  أورأس المدال  أووأن ال ينتصر للك عل  الشدكل الندانوني 

يكون األصل يتمثل  دي مسدك الحسدابات النانونيدة واالسدتثناغ و دي  إلالتشريعات السائدة  ي المملكة ب

صت الدراسدة بضدرورة اجدراغ العديدد مدن أوبات قانونية، كما بعض الحاالت الضينة لعدم مسك حسا

 ي بناغ االقتصاد الوطني ودراسة األثر  متوسطةالدراسات التي تبين أهمية دور المنش ت الصغيرة و

 الد تعثر العديد من هلد المنش ت بسبب عدم مسك حسدابات قانونيدة ممدا يد دي  أواللي يحدثه ا لس 

من الممكن تل يها  ي ما لو أنه كان يوجد هنالك طرف خارجي يحكم ضياع بعض الحنوق التي كان 

علددد  عدالدددة البياندددات الماليدددة ممدددا يمكدددن  المسدددتخدمين المختلفدددين مدددن التعامدددل مدددع بياندددات تتمتدددع 

 .بالموضوعية واالستنللية
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طبيعة وحدود اإلفصاح عن المعلومات في البيانات "بعنوان  2118دراسة مطر و نور . 3
 "ية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجمالمال

 
 :هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األغرال أهمها

تعريدددددف المنشددددد ت الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم وتحد يدددددد المعدددددايير المتعدددددارف عليهدددددا فدددددي تمييدددددل 

لددددى إبددددرال  هميددددة الدددددور الددددذي تلعبدددد  المنشدددد ت الصددددةيرل  تلددددت المنشدددد ت عددددن المنشدددد ت الكبيددددرل، وا 

باإلضددددددددافة إلددددددددى تحد يددددددددد طبيعددددددددة وحدددددددددود . حجددددددددم فددددددددي بنددددددددات القتصدددددددداد األردندددددددديومتوسددددددددطة ال

اإلفصدددداح عددددن المعلومددددات التددددي يتوجددددإل عرضددددها فددددي البيانددددات الماليددددة الصددددادرل عددددن المنشدددد ت 

الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم وذلدددددت بالمقارنددددددة مددددد  مدددددا هدددددو عليدددددد  الحدددددال فدددددي البياندددددات الماليددددددة 

ذلددددددددددددددت دراسددددددددددددددة مدددددددددددددددق الحاجددددددددددددددة إلددددددددددددددى  لى الصادرل عن المنش ت كبيرل الحجم، ليترتإل ع

 .وض  معايير خاصة باإلفصاح عن المعلومات للمنش ت الصةيرل ومتوسطة الحجم

 :وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي
تلعإل المنشد ت الصدةيرل ومتوسدطة الحجدم دوراا محوريداا فدي النشداط األردندي إذ تظهدر البياندات  .1

بأن عدد هذه المنشد ت يصدل إلدى مدا  0006ات العامة األردنية عام الصادرل عن دالرل اإلحص

من إجمالي عدد المنشد ت القتصدادية العاملدة فدي % 90منشأل وبما يعادل  050000يقارإل 

األردن، وتتولع هذه المنش ت على جمي  المحافظات األردنية وفقاا للكثافة السكانية بما يسداعد 

 .لعمالة فيما بين تلت المحافظاتفي تحقيق بعص التوالن في تولي  ا

مددددددن قددددددول العمددددددل األردنيددددددة، % 06توظددددددف المنشدددددد ت الصددددددةيرل ومتوسددددددطة الحجددددددم حددددددوالي  .2

مليدددددددون دينددددددددار، وتبلدددددددأل القيمددددددددة  680ويبلدددددددأل حجدددددددم األمددددددددوال المسدددددددتثمرل فيهدددددددا مددددددددا يقدددددددارإل 

 .من قيمة النات  المحلي اإلجمالي% 8.2المضافة لها ما يعادل 
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توسطة سمة الملكية العاللية إذ يهيمن فيها على جمي  نواحي تةلإل على المنش ت الصةيرل وم .3
النشاط الرليسية ولذا يسودها نمط اإلدارل المركلية الذي يقلص من فاعلية نظم الحاكمية 

 .المؤسسية فيها
كما تتسم  يضاا وبشكل عام بضعف النظم المحاسبية وكذلت نظم الرقابة الداخلية المطبقة فيها  .4

منش ت بيانات حسابية ختامية ذلت ما ل يتفق م  متطلبات الشفافية إذ ل تنشر تلت ال
 .واإلفصاح بنوعي  اإلللامي والختياري

فيما عدا حالت استثنالية كشفت الدراسة الميدانية عن تفأوت ملحوظ في تقييم األهمية  .5
ومتوسطة النسبية ل فصاح المطلوإل توفيره في القوالم المالية الصادرل عن المنش ت الصةيرل 

الحجم مقابل اإلفصاح المطلوإل توفيره في تلت الصادرل عن المنش ت الكبيرل الحجم وذلت 
سواتا إذا ما  خذت كل قالمة من هذه القوالم بعد ها وحدل واحدل  و على مستوق تفاصيل البنود 

 .التي تعرضها كل من هذه القوالم
تقريباا تؤيد وض  معايير خاصة %( 46)وبناتا علي  فإن الةالبية العظمى من عينة الدراسة  .6

تحكم اإلفصاح عن المعلومات في البيانات المالية الصادرل عن المنش ت الصةيرل ومتوسطة 
 ما في حالة تعذر وض  مثل تلت المعايير وذلت مراعال اإلفصاح عن المعلومات . الحجم

علومات بالنسبة التي ستتحمل  المنش ت الصةيرل ومتوسطة الحجم وكذلت لخصوصية تلت الم
لهذا النوع من المنش ت يتوجإل  ن تطبق عليها صورل مخففة من قواعد اإلفصاح المنصوص 
عليها في المعايير الدولية للتقارير المالية وذلت عن طريق توسي  مجال اإلفصاح الختياري 

 .على حساإل اإلفصاح اإلللامي
 

معايير التدقيق والمحاسبة الدولية في مشاكل االلتزام ب" بعنوان ( 2118عألونة, )دراسة  . 4
 "دراسة استكشافية   –حالة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 
التعدددددرف علدددددى طبيعدددددة المشددددداري  الصدددددةيرل ودورهدددددا فدددددي التنميدددددة  إلدددددىهددددددفت هدددددذه الدراسدددددة  

المحاسددددددبية التددددددي تعتددددددرص المشدددددداري  الصددددددةيرل فددددددي فلسددددددطين مددددددن  المشددددددكالتالقتصددددددادية، وعلددددددى 
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وكدددددذلت هددددددفت . ابها والتدددددي تعيدددددق تطبيدددددق معدددددايير المحاسدددددبة والتددددددقيق الدوليدددددةوجهدددددة نظدددددر  صدددددح

فددددي  يسددددهمالتمويليددددة والمحاسددددبية األمددددر الددددذي  المشددددكالتمعرفددددة السددددبل الكفيلددددة بإلالددددة  إلددددىالدراسددددة 

تهيلدددددة المنددددداخ السدددددتثماري العدددددام بشدددددكل يددددددعم القددددددرل التنافسدددددية لالقتصددددداد الفلسدددددطيني علدددددى جدددددذإل 

 .ةالستثمارات الخاص

 ن المشدددددداري  الصددددددةيرل فددددددي فلسددددددطين تعدددددداني مددددددن مشدددددداكل محاسددددددبية،  إلددددددىوقددددددد توصددددددلت الدراسددددددة 

تلعددددإل دوراا ل بدددددأس بدددد  فدددددي النشددددداط القتصددددادي فدددددي فلسددددطين فإنددددد  مددددن الددددداللم البحدددددث   نهددددداوبمددددا 

مدددددددة، لعددددددن طدددددددرق وسددددددبل لتفعيدددددددل وتنشدددددديط المشددددددداري  القالمدددددددة منهددددددا، وتدددددددوفير وسددددددالل تمويليدددددددة مال

ر محاسددددبية تددددتالتم مدددد  طبيعددددة هددددذه المشدددداري  الخاصددددة، فضددددالا عددددن تشددددجي  و سددددس تدددددقيق ومعددددايي

  .قيام منش ت جديدل

 
مدى مالءمة تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي الخا  "بعنوان ( 2118عطية, )دراسة . 5

 "الحجم متوسطةبالمنشآت الصغيرة و 

جليدددددددلي ومشدددددددروع التعدددددددرف علدددددددى  دبيدددددددات المحاسدددددددبة والمعيدددددددار اإلن إلدددددددىهددددددددفت هدددددددذه الدراسدددددددة 

الحجددددددم ومناقشددددددة ا رات حددددددول  متوسددددددطةمعيددددددار اإلبددددددالت المددددددالي الدددددددولي للمنشدددددد ت الصددددددةيرل و 

إصددددددار  إلدددددىإصددددددار معدددددايير خاصدددددة بهدددددذه المنشددددد ت، وشدددددرح األسدددددباإل والمبدددددررات التدددددي  دت 

متدددد  لهدددددذه تيالتددددد  ومحتوياتدددد  والمنشدددد ت المؤهلدددددة لتطبيقدددد  وكددددذلت فوالدددددده ومالتعد  هددددذا المعيددددار و 

اهتمددددددددام المجلددددددددس الدددددددددولي لمعددددددددايير المحاسددددددددبة بهددددددددذا  إلددددددددى، واألسددددددددباإل التددددددددي  دت المنشدددددددد ت

المعيددددددار وغيددددددر ذلددددددت مددددددن المناقشددددددات التددددددي تمددددددت   ن تطبددددددقالمعيددددددار والمنشدددددد ت التددددددي يمكددددددن 
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علدددددى مسددددددودل هددددددذا المعيددددددار المقتددددددرح، وشددددددرح مدددددددق مالتمددددددة هددددددذا المعيددددددار للمنشدددددد ت الصددددددةيرل 

 .األردنوفي الحجم وفالدل هذا المعيار دولياا  متوسطةو 

 :ومن النتال  التي توصل إليها الباحث هي ما يلي

تصددددبح المنشدددد ت الصدددددةيرل ومتوسددددطة الحجددددم فدددددي األردن قددددادرل علددددى تطبيدددددق هددددذا المعيدددددار  .0

بأقددددل تكلفددددة وحسددددإل حاجددددات المسددددتفيدين مددددن القددددوالم الماليددددة ممددددا يددددؤدي إلددددى إعددددداد قددددوالم 

 .التدفقات النقديةمالية تظهر بعدالة المركل المالي ونتيجة األعمال و 

تددددددددتمكن هددددددددذه المنشدددددددد ت مددددددددن اإلفصدددددددداح عددددددددن المعلومددددددددات المحاسددددددددبية الضددددددددرورية حسددددددددإل  .0

متطلبدددددددددات المعيدددددددددار دون الحاجددددددددددة إلدددددددددى التفصدددددددددديالت غيدددددددددر الضددددددددددرورية والمعقددددددددددل لهددددددددددذا 

المنشددددد ت والدددددواردل فدددددي معدددددايير اإلبدددددالت الماليدددددة الدوليدددددة الكاملدددددة ممدددددا يحقدددددق منفعدددددة  كبدددددر 

 .هذه المنش ت من التكلفة ويخفف العإلت على

تدددددددتمكن المنشدددددددد ت الصدددددددةيرل ومتوسددددددددطة الحجددددددددم فدددددددي األردن وعلددددددددى ضدددددددوت هددددددددذا المعيددددددددار  .2

الجديدددددد مدددددن تبسددددديط نظامهدددددا المحاسدددددبي وتطبيقددددد  مدددددن قبدددددل المحاسدددددبين الدددددذين يعملدددددون فدددددي 

داخدددددددل المنشدددددددأل ول يحتددددددداجون إلدددددددى مدددددددؤهالت ذات تكلفدددددددة عاليدددددددة ويجندددددددإل هدددددددذه المنشددددددد ت 

منشددددددأل يقلدددددل مددددددن تكلفددددددة تطبيددددددق  نظمددددددة محاسددددددبية العتمددددداد علددددددى المهددددددارات مددددددن خددددددارج ال

 .معقولة وفعالة

يعدددددددد  معيدددددددار المحاسدددددددبة الددددددددولي الخددددددداص بالمنشددددددد ت الصدددددددةيرل ومتوسدددددددطة الحجدددددددم ماللمددددددداا  .7

وكدددددددي تدددددددنجح المنشددددددد ت . لتطبيقددددددد  فدددددددي األردن ألنددددددد  يسددددددداعد علدددددددى نجددددددداح هدددددددذه المنشددددددد ت

ل وحتدددددى ل الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم فدددددي األردن يجدددددإل  ن تقددددددم منتجدددددات وخددددددمات جيدددددد
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تقددددد  فدددددي مشدددددكالت ماليدددددة يجدددددإل  ن تطبدددددق معدددددايير محاسدددددبة خاصدددددة بهدددددا و ن يكدددددون لدددددديها 

 .سجالت ماللمة وصحيحة

انعكاسات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الخاصة " بعنوان ( 2118صيام, )دراسة .  6
 "على البيئة المحاسبية في األردن  (SMEs)بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 
التعدددددرف علدددددى انعكاسدددددات تطبيدددددق المعدددددايير المحاسدددددبية الدوليدددددة الخاصدددددة  إلدددددىدفت هدددددذه الدراسدددددة هددددد

ودرجدددددة تأييدددددد . األردنفدددددي   (SMEs)بالتقدددددارير الماليدددددة للمشددددداري  الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم 

المحاسدددددبين فدددددي المشددددداري  الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم لاللتدددددلام بتطبيدددددق هدددددذه المعدددددايير والمعوقدددددات 

: عددددددد مدددددن النتدددددال   همهدددددا وقدددددد توصدددددلت الدراسدددددة إلدددددى .مدددددن هدددددذا اللتدددددلام تحدددددد  تدددددي ال( الصدددددعوبات)

لاللتددددددلام  األردنارتفدددددداع درجددددددة تأييددددددد المحاسددددددبين فددددددي المشدددددداري  الصددددددةيرل ومتوسددددددطة الحجددددددم فددددددي 

بتطبيددددددق المعددددددايير المحاسددددددبية الدوليددددددة الخاصددددددة بالتقددددددارير الماليددددددة فددددددي تلددددددت المشدددددداري ، وقندددددداعتهم 

ة مددددددن المتوقدددددد  تحققهددددددا فددددددي حددددددال اللتددددددلام بتطبيددددددق تلددددددت المعددددددايير، مدددددد  بوجددددددود انعكاسددددددات إيجابيدددددد

 .من تطبيق تلت المعايير تحد  التي ( الصعوبات)التأكيد على وجود عدد من المعوقات 

 

 
قراءة في معايير التقارير المالية الدولية القادمة " بعنوان ( 2118السعافين, )دراسة   .7

 "الحجم  متوسطةللمنشآت الصغيرة و 
 

تسددددليط الضددددوت علددددى معددددايير التقددددارير الماليددددة الدوليددددة الخاصددددة بالمنشدددد ت  إلددددىفت هددددذه الدراسددددة هددددد

الحجددددددم والتددددددي مددددددن المتوقدددددد  صدددددددورها مددددددن قبددددددل مجلددددددس معددددددايير المحاسددددددبة  متوسددددددطةالصددددددةيرل و 
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لدددة قدددراتل مسدددودل هدددذه المعدددايير والتدددي تدددم نشدددرها أو الدوليدددة فدددي القريدددإل العاجدددل وذلدددت مدددن خدددالل مح

 .عليقات عليها تمهيداا إلصدار المعايير بشكلها النهاليألغراص جم  الت

 :ومن  هم النتال  التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

 Full)اعتمددد مجلددس معددايير المحاسددبة الدوليددة علددى معددايير التقددارير الماليددة الدوليددة الكاملددة  .0

IFRS) معند إصداره مسودل المعايير الخاصة بالمنش ت الصةيرل ومتوسطة الحج. 

تجاهدددددددات المعدددددددايير الدوليدددددددة الكاملدددددددة  .0 لدددددددم تخدددددددرج المعدددددددايير الجديددددددددل عدددددددن مبدددددددادئ و سدددددددس وا 

(Full IFRS) . 
نجدددددح مجلدددددس معدددددايير المحاسدددددبة الدوليدددددة بدددددالخروج مدددددن مدددددألق تعريدددددف المنشددددد ت الصدددددةيرل  .2

ومتوسددددطة الحجددددم وذلددددت باعتمدددداد تطبيددددق هددددذه المعددددايير الجديدددددل علددددى كافددددة المنشدددد ت التددددي 

 .امةليس عليها مسؤولية ع

مسدددودل المعدددايير كاندددت خاصدددة لتعدددد يالت تمدددت علدددى معدددايير التقدددارير الماليدددة الدوليدددة الكاملدددة        .7

(Full IFRS)  إذ تددم حددذف المواضددي  غيددر الماللمددة لطبيعددة المنشدد ت الصددةيرل ومتوسددطة

 .الحجم وتبسيط طرق العتراف والقياس

وبشكل خاص  IFRS for SMEsو  IFRSحسإل ر ي الباحث فإن اختالف المعالجات بين  .5

المتعلقددة بمجموعددات الموجددودات الماليددة ل يوجددد مددا يبددرره بقددول فلدديس مددن المعقددول  ن تظهددر 

منشددأل عليهددا مسددؤولية عامددة اسددتثماراتها فددي الموجددودات الماليددة فددي  ربدد  مجموعددات وتظهرهددا 

 .شركة  خرق ل يوجد عليها مسؤولية عامة نفس الستثمارات ضمن مجموعتين فقط
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قياس مدى مالءمة تطبيق معايير التدقيق " بعنوان ( 2118جمعة والرفاعي, )دراسة   .8
 "دراسة اختبارية لعينة من المحاسبين القانونيين األردنيين  –الدولية في المنشآت الصغيرة 

 
قيدددددداس مدددددددق تطبيددددددق معددددددايير التدددددددقيق الدوليددددددة فددددددي المنشدددددد ت الصددددددةيرل  إلددددددىهدددددددفت هددددددذه الدراسددددددة 

يدددددة، وبعدددددد عدددددرص اإلطدددددار المفددددداهيمي للدراسدددددة األردنعيندددددة مدددددن مكاتدددددإل التددددددقيق كدراسدددددة اختباريدددددة ل

وخاصدددددة المفدددددداهيم المختلفددددددة للمنشدددددد ت الصددددددةيرل علددددددى ضددددددوت كددددددل مددددددن الفكددددددر القتصددددددادي والفكددددددر 

ولندددد بيندددت نتدددائ  الدراسدددة النظريدددة أن المنشددد ت الصدددغيرة هدددي تلدددك المنشددد ت غيدددر المحاسدددبي، 

مددددة تطبيددددق غكمددددا بينددددت نتددددائ  الدراسددددة الميدانيددددة مل راق الماليددددة،والمسددددجلة  ددددي بورصددددة األ

-%65)ح مددددابين أومعددددايير التدددددقيق الدوليددددة  ددددي المنشدددد ت الصددددغيرة بشددددكل عددددام بمددددد  يتددددر

 185أي بمسدددددتو  ملئدددددم، وكاندددددت أعلددددد  درجدددددة ملئمدددددة لمعيدددددار التددددددقيق الددددددولي %( 85

 (.أدلة التدقيق) 155، وأقل مستو  ملئمة لمعيار التدقيق الدولي (اقرارات اردارة)
 

دور المنشآت الصغيرة ومتوسطة في التنمية االقتصادية "بعنوان ( 2118البراري, )دراسة   .9
 "والحد من البطالة
إلقددددددددات الضددددددددوت علددددددددى تعريددددددددف المنشدددددددد ت الصددددددددةيرل و هددددددددم المجددددددددالت  إلددددددددىهدددددددددفت هددددددددذه الدراسددددددددة 

تصددددددددادية، القتصددددددددادية التددددددددي تعمددددددددل بهددددددددا هددددددددذه المنشدددددددد ت وخصالصددددددددها ودورهددددددددا فددددددددي التنميددددددددة الق

تددددددؤثر منشدددددد ت األعمددددددال الصددددددةيرل مددددددن خددددددالل إتسدددددداع  إذوالمعوقددددددات التددددددي تواجدددددد  هددددددذه المنشدددددد ت 

الندددددات   إجمددددداليرقعدددددة مجدددددال  نشدددددطتها فدددددي المتةيدددددرات القتصدددددادية الكليدددددة األساسدددددية والمتمثلدددددة فدددددي 

 .الوطني والدخار والستثمار والستهالت والصادرات

 :ومن أهم النتائج في هذه الدراسة ما يلي
إحدددددداث جهدددددة عامدددددة ينددددداط بهدددددا مسدددددؤولية دعدددددم وتنميدددددة هدددددذه المنشددددد ت ومدددددن ثدددددم اإلشدددددراف  .0

 .على  نشطتها مما يتيح الفرص المناسبة لتكوين  كبر عدد منها
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صدددددددددياغة نظدددددددددام تمويدددددددددل لمسددددددددداعدل المنشددددددددد ت الصدددددددددةيرل مدددددددددن خدددددددددالل دعدددددددددم المصدددددددددارف  .0

 .المتخصصة وتطوير  نظمة اإلقراص لديها

ذل ذات الصددددددددفة البيروقراطيددددددددة التددددددددي تعرقددددددددل إجددددددددراتات اسددددددددتبدال جميدددددددد  التشددددددددريعات النافدددددددد .2

التدددددددددرخيص إلنشدددددددددات هدددددددددذه المنشددددددددد ت بتشدددددددددريعات  خدددددددددرق متطدددددددددورل تسددددددددداعد فدددددددددي تشدددددددددجي  

 .المواطنين على الستثمار في هذه المنش ت مهما كان حجم مدخراتهم

بدددددددإذ تقدددددددوم بتشدددددددجي  إحدددددددداث ( غرفدددددددة التجدددددددارل والصدددددددناعة)تطدددددددوير مهمدددددددات وصدددددددالحيات   .7

يرل ورعايتهددددددا وتقدددددديم الددددددعم لهدددددا ومسدددددداعدتها فدددددي حدددددل مشددددددكالتها منشددددد ت األعمدددددال الصدددددة

وتلويدددددددها بحاجاتهددددددا مددددددن المعلومددددددات والخبددددددرات والستشددددددارات، علددددددى  ن يددددددتم إيجدددددداد سددددددبل 

التواصدددددل بدددددين غرفدددددة التجدددددارل والصدددددناعة مدددددن جهدددددة وبدددددين الصدددددناعيين و صدددددحاإل منشددددد ت 

 .األعمال الصةيرل من جهة  خرق

 

مااااادى مالءماااااة متطلباااااات مساااااودة معياااااار االباااااالغ "ناااااوان بع( 2119المهااااادلي, )دراساااااة . 11

( المنشااااآت الخاصااااة)الحجاااام  متوسااااطةالمااااالي الاااادولي المقتاااارح الخااااا  بالمنشااااآت الصااااغيرة و 

 ."يةاألردنللتطبيق في بيئة المنشآت الخاصة 

 
المنشددد ت )الحجدددم  متوسدددطةهدددد ت هدددلد الدراسدددة وانطلقددداد مدددن أهميدددة ودور المنشددد ت الصدددغيرة و 

معر دددة مدددد  ملغمدددة متطلبدددات مسدددودة معيدددار اربدددل  المدددالي الددددولي  الددد  األردن دددي ( الخاصدددة

يدددد المعوقدددات التدددي تحدددول تحد  المنتدددرح الخددداص بهدددلا الندددوع مدددن المنشددد ت لتطبينددده  دددي بيئتهدددا و

 . دون للك
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 :مجموعة من النتائ  كان أبرزها ال وقد توصلت الدراسة  

مدددة للتطبيدددق  دددي بيئدددة هدددلا ئنتدددرح ملان متطلبدددات مسدددودة معيدددار المحاسدددبة الددددولي الم .1

 .النوع من المنش ت

وجددددود اخدددددتلف بددددين رراغ عيندددددة الدراسدددددة حددددول ملغمدددددة تلددددك المتطلبدددددات للتطبيدددددق،  .2

تدددددني المددددام المحاسددددبين العدددداملين  ددددي تلددددك المنشدددد ت بمعددددايير  الدددد وُيعددددز  السددددبب 

 .المحاسبة الدولية

لتطبيدددق مسدددودة معيدددار وجدددود اخدددتلف بدددين رراغ عيندددة الدراسدددة حدددول وجدددود معوقدددات  .3

 الالحجددددم،  متوسددددطةاربددددل  المددددالي الدددددولي المنتددددرح الخدددداص بالمنشدددد ت الصددددغيرة و

حاسددددبون عكددددس للددددك، ومددددرة مأن هندددداك معوقددددات بينمددددا رأ  ال الدددد أشددددار المدددددقنون 

 .تدني خبرة المحاسبين الفعلية بهلا المضمار ال هلا ارختلف   أخر  ُيعز

كانيدددة تطبيدددق مسدددودة معيدددار اربدددل  المدددالي الددددولي وجدددود عددددد مدددن المعوقدددات تواجددده ام .4

 دددددي اردارة، وعددددددم رغبدددددتهم  المنشدددددأةتددددددخل أصدددددحاب )المنتدددددرح يمكدددددن حصدددددرها ب

بار صددداح عدددن دخدددل منشددد تهم الحنيندددي، وتددددني رواتدددب اردارة، وعددددم وجدددود أنظمدددة 

الددددولي رقابيددة داخليدددة، وقلددة خبدددرة اردارة الماليدددة لتلددك المنشددد ت بمعيدددار اربددل  المدددالي 

 .المنترح، وأخيراد عدم اقتناع اصحاب تلك المنش ت بأهمية التطبيق لهلا المعيار

مدددن عددددم وجدددود أنظمدددة  األردنالحجدددم  دددي  متوسدددطةتعددداني بعدددض المنشددد ت الصدددغيرة و .5

 .محاسبية متكاملة
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 الدراسات األجنبية 2 –12– 2
 

 Status of SMEs of Ya’an in “، بعنوان  (Xiao, 2011) دراسة   .1

the Internal Control” 

إلددددى دراسددددة مدددددق تددددأثير البيلددددة الداخليددددة و البيلددددة الخارجيددددة للمنشدددد ت   وووودتت  وووو ه الدراسووووت

 .الصةيرل و متوسطة الحجم على تطبيق  نظمة رقابة فاعلة

و خلصدددددت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى  ن المنشددددد ت الصدددددةيرل و متوسدددددطة تركدددددل علدددددى البيلدددددة الخارجيدددددة 

الداخليدددددددة التدددددددي تحدددددددد  مدددددددن التدددددددأثير علدددددددى عالقاتهدددددددا الخارجيدددددددة مثدددددددل و تطبدددددددق  نظمدددددددة الرقابدددددددة 

المنشدددددد ت يمكددددددن  ن تحسددددددن  باإلضددددددافة إلددددددى  ندددددد . المصددددددارف التجاريددددددة و المسددددددتثمرين وغيددددددرهم

 البيلدددددة الداخليدددددة و مدددددن خدددددالل  الرقابدددددة الداخليدددددة مدددددن خدددددالل فاعليدددددة الصدددددةيرل و متوسدددددطة الحجدددددم

المعلومددددددددددات اإللكترونيددددددددددة وتنظدددددددددديم مددددددددددوظفي التوليدددددددددد  الفعددددددددددال للمسددددددددددؤوليات، باسددددددددددتخدام  دوات 

تطدددددددوير مهدددددددارات المدددددددوظفين  من خدددددددالل،المنشدددددددألالدددددددذين يدددددددديرون  يرينالتددددددددقيق الدددددددداخلي والمدددددددد

الرليسدددددددددي وغيرهدددددددددا مدددددددددن  و نظدددددددددام المسددددددددداتلةوتطدددددددددوير الحدددددددددوافل ،وتددددددددددريبهم لتعليدددددددددل جدددددددددودتهم 

 .التدابير
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 Internal Control“، بعنوان (Shanmugam, et.al, 2012)  دراسة .  2

and Fraud Prevention Measures in SMEs” 

:هدِتهذهالدراسة

الصددددددةيرل ومتوسددددددطة  المنشدددددد تالرقابددددددة الداخليددددددة وتدددددددابير الوقايددددددة مددددددن الحتيددددددال علددددددى  دات دراسددددددة 

التددددددابير الوقاليدددددة الكافيدددددة  إلددددىيرجددددد  سددددبإل انخفددددداص معددددددل الحتيددددال المبلدددددأل عنددددد   و هدددددل ،الحجددددم

ألن  صددددددحاإل المؤسسدددددات يتدددددرددون فدددددي الكشدددددف عددددددن   وحاليددددداا  المنشددددد تالتدددددي يطبقهدددددا  صدددددحاإل 

 (دراسة على سوق ماليليا) .الحقيقة من  جل إظهار الكفاتل والفعالية في إدارل  عمالهم

ل يدددددلال مسدددددتوق حددددددوث احتيدددددال حسدددددإل مدددددا  بلدددددأل عنددددد   صدددددحاإل  وخلصدددددت هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى  نددددد 

لال التكلفددددددة الكليدددددة التددددددي تددددددم تددددد بمسددددددتوق مدددددنخفص للةايددددددة ولالمنشددددد ت الصددددددةيرل و متوسدددددطةالحجم 

ضددددمن المتوقدددد  ونأمددددل بددددأن تكشددددف األبحدددداث المسددددتقبلية فددددي هددددذا  مددددن قبددددل هددددذه المنشدددد ت تكبدددددها

الصدددددةيرل ومتوسدددددطة الحجدددددم  المنشددددد تالجاندددددإل عدددددن العالقدددددة مدددددا بدددددين فعاليدددددة الرقابدددددة الداخليدددددة فدددددي 

الحتيدددددال داخدددددل فدددددي منددددد   هدددددذه المنشددددد ت و ن تقددددديس مددددددق كفايدددددة التددددددابير التدددددي يتخدددددذها  صدددددحاإل

ويتوقددددد  بدددددأن تسددددداعد كفددددداتل الرقابدددددة الداخليدددددة ووجدددددود تددددددابير مناسدددددبة للوقايدددددة مدددددن عمليدددددات . ماليليدددددا

 .الحتيال في تحسين  دات هذه المؤسسات

 

 :عن الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة   92 -2

لمعالجدددة كاندددت نددددرة الدراسدددات  أحدددد محدددددات  هدددلد الدراسدددة بالفعدددل والتدددي جددداغت جميعهدددا 

المنشددد ت الصدددغيرة و متوسدددطة الحجدددم مدددن عددددة جواندددب مدددن ال التمويدددل أو االثدددار الضدددريبية أو 

دورهدددا  دددي االقتصددداد أو  دددي تصدددنيف هدددلد المنشددد ت، و دددي األوندددة األخيدددرة تدددم البددددغ  دددي بحددد  
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ودراسدددة المعدددايير الدوليدددة العدددداد التندددارير للمنشددد ت الصدددغيرة ومتوسدددطة الحجدددم والتدددي صددددرت 

و منارنتهددا مددع المعددايير الدوليددة العددداد التنددارير الماليددة الكاملددة ومددد  ملغمدددة  2559 ددي عددام 

 .هلد المعايير ألعمال هلد المنش ت

 

و مدددن هندددا تميدددزت هدددلد الدراسدددة عدددن بددداقي الدراسدددات بدراسدددة مدددد   اعليدددة أنظمدددة الرقابدددة 

 توليدددة كمدددا تمدددالداخليدددة للمنشددد ت الصدددغيرة و متوسدددطة الحجدددم و مدددد  التزامهدددا بالمعدددايير الد

،كمدددا تمدددت دراسدددة مدددد  تدددأثير دراسدددة مكوندددات و عناصدددر أنظمدددة الرقابدددة داخدددل هدددلد المنشددد ت 

 علدددد  سددددلمة البيانددددات الماليددددة  الصددددادرة عددددن هددددلد المنشدددد ت   اعليددددة أنظمددددة الرقابددددة الداخليددددة

ومدددد  تأثيرهدددلد األنظمدددةعل  سدددلمة اجدددراغات العمدددل  دددي هدددلد المنشددد ت، بارضدددا ة الددد  البحددد  

 .لمعوقات التي تواجه هلد المنش ت و تحد  من تطبينها ألنظمة رقابة داخلية  اعلةقي ا
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جراءاتالطريقةواإل
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الفصلالثالث

جراءاتالطريقةواإل

 
 :المقدمة 3-1

 في الداخلية الرقابة  نظمة فاعلية مدق على التعرف هو الدراسة هذه من األساسي الهدف إن

  دال وتطوير تصميم تم الهدف هذا ولتحقيق األردن في حجمال متوسطة و الصةيرل المنش ت

 .الدراسة عينة  فراد صرات ستطالعل

 وتفاصيلها الدراسة  دال و الدراسة هذه إجرات في المطبقة المنهجية الفصل هذا في الباحث لأو تن

 .الدراسة وعينة الدراسة مجتم  وكذلت المستخدمة، اإلحصالية واألساليإل الدراسة  دال وثبات وصدق

 

 :الدراسة منهجية 3-2

 تحليل في التحليلي والمنه  البيانات، عرص في الوصفي المنه  ستخداما على الدراسة هذه قامت

  ستبانةلا إعداد مرحلة وخالل الباحث بأن علماا  الدراسة، عينة على توليعها تم التي الستبانة نتال 

 .المجال هذا في الكافية لخبرلا لديهم الذين المختصين من عدد  لستشار اب قام

 

 :وعينت  الدراسة مجتمع 3-3

صناعية، )في األردن  العاملة الحجم متوسطة و الصةيرل المنش ت جمي  من الدراسة مجتم  يتكون

المنش ت على فلتي المحاسبين و  من هذه القصدية العينة استخدام تم و ،...( تجارية، خدمية، 

 . كثر تأثراا و تأثيراا في  نظمة الرقابة الداخليةالمدققين الداخلين إذ إنهم األ
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م  العلم  ن تقدير العينة العشوالية يعتمد في بعص الحالت على نوع المجتم  قيد الدراسة إذ اذا 

 (0009النعيمي، . )كان المجتم  متجانس بشكل كبير يمكن اإلكتفات بعينة صةيرل

 

 :الدراسة أداة 3-4

 ذات السابقة والدراسات األدبيات العتبارب األخذ م  ستبانةا وتطوير إعداد تم الدراسة  هداف لتحقيق

باإلضافة إلى  المجال هذه في والخبرل الختصاص ذوي من عدد ستشارلاو  بموضوع الدراسة الصلة

 (.COSO)الرجوع إلى عدل مراج  عربية و  جنبية  تتفق كليا م  مفهوم 

 

 :المعلومات على الحصول مصادر 3-5

 :وهما الدراسة لهذه الاللمة المعلومات على للحصول المصادر من نوعين على اإلعتماد تم

 :ليةو األ المعلومات مصادر -

 لهذه الاللمة والمعلومات البيانات لجم  تطويرها تم التي الرليسية القياس  دال وهي اإلستبانة،

 عن مدق  العينة  فراد إجابات على التعرف بهدف الدراسة عينة  فراد على توليعها تم إذ الدراسة،

و عن حجم المعوقات التي  الحجم متوسطة و الصةيرل المنش ت في الداخلية الرقابة  نظمة فاعلية

 شخصي، بشكل الدراسة عينة على ستباناتلا بتولي  الباحث قام إذ ،تحد  من تطبيق هذه األنظمة

 و ن الدراسة هذه من الهدف توضيحل المنش ت في الستبانة بتعبلة المعني الشخص م  واللقات

 .فقط العلمي البحث ولةايات تامة بسرية تعامل سوف جمعها يتم التي المعلومات
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 :الثانوية المعلومات مصادر -

 والتقارير العلمية والدوريات والمراج  الكتإل على بالعتماد النظري اإلطار يدتحد   تم

 .بالموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات

 

(االستبانة)االِتباراتالخاصةبأداةالقياس 3-6

:صدقالمحتوى

لقد قام الباحث بصياغة االستبانة بمساعدة وتوجيه من المشر  وعرضت على عد  من المتخصصرين  

ومن لهم باع طويل في البحث العلمي وقد تم األخ  بمالحظاتهم وتعرد يل االسرتبانة إلرى أن وصرلت إلرى 

 .شكلها النهائي

 

:ألداةثباتا

للتحقق من موثوقية النترائم إا إنره يعتمرد علرى اتسراق أ اء  Cronbach's Alphaلقد تم تطبيق مقياس 

الفر  من فقرة إلى أخرى وال ي يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقيراس أضرف إلرى الرك 

 .الفصل الراب و نتائم ه ا المقياس معروضة في . فإن معامل ألفا يزو  بتقدير جيد للثبات

 

 :المعالجة اإلحصائية 3-7

القيام بإحصراءات وصرفية لكرل سرؤال إليجرا  الوسرط الحسرابي وكر لك االنحررا  المعيراري و رجرة .1

 :األهمية إا استخدم المقياس التالي العتما   رجة األهمية
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 (1-7-3)جدول 

 مقياس األهمية

  رجة األهمية الفترة

 منخفضة 2.99 – 1.55

 متوسطة 3.74 – 3.55

 مرتفعة 4.49 – 3.71

 مرتفعة جدا 1.55 – 4.15

  

 

لمقارنة الوسط الحسابي لكل مجموعة من إجابات األسئلة م   t-test  One sampleتطبيق اختبار. 2

وترم . الجدوليرة (t)المحسروبة مر     (t)، باإلضرافة إلرى مقارنرة(3)الوسط االفتراضري لججابرات وهرو 

 .بار للفرضيتين األولى و الثانيةاستخدام ه ا االخت

لعمرررل االختبرررارات اإلحصرررائية   Kruskal-Wallisو Mann-Whitneyتطبيرررق اختبرررارات . 3

 .وتم استخدام ه ين االختبارين للفرضية الثالثة.الخاصة بالخلفية الشخصية للمستجيبين
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الفصلالرابع

نتائجالدراسةواِتبارالفرضيات



:المقدمة:4-9



 ا الفصل إلى عرض نتائم التحليل اإلحصائي للدراسة التي تم التوصل إليهرا، وسرو  يرتم فري يهد  ه

هرر ا الفصررل وصررف لخصررائص أفرررا  عينررة الدراسررة وعرررض ألسررئلة الدراسررة واختبررار لفرضرريات 

 .الدراسة

:وصفِصائصعينةالدراسة:4-2

البيانرات الشخصرية لعينرة الدراسررة ل مررن االسرتبانة الخرا  بويظهرر تحليرل النترائم المتعلرق برالجزء األ

فيما يتعلق بالعمر فقد ترم ( 15، 9، 8 ،7،  6،  1،  4،  3،  2، 1-2- 4) ل رقم أووالموضحة في الجد

 أكثررفئات مختلفة الحجم بناء  على أن المسرتجيبين مرن الفئرات العمريرة األصرغر  إلىتقسيم ه ا المتغير 

الحجم تحتوي على عد  أكبر مرن المحاسربين و المردققين  عد ا  والك ألن المنش ت الصغيرة و متوسطة

الرك أن  إلرىأضرف . سنا وخبرة كثرالداخليين من الفئات العمرية األصغر سنا واألقل خبرة مقارنة باأل

 أكثررأن الشرخص المسرتجيب فري الفئرات العمريرة األصرغر  إلىي الفئات العمرية طوال يعو  آوعدم تس

  .خبرة كثرص المستجيب في الفئات العمرية األكبر سنا واألاحتماال لتغيير رأيه من الشخ

 

(9-2-4)جدولرقم

 توزيعالعينةحسبالعمر

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

%26 18 سنة 21أقل من  العمر

 35و  21بين 

 سنة
19 27% 

 45و  31بين 

 سنة
23 33%
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 15و  41بين 

 سنة
10 14% 

 %5 5 سنة 15أكثر من 

 %70155 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع

 
 

أن عرد  المسرتجيبين مرن الفئرة العمريرة األقرل مرن  (1-2-4)لقد أظهرت النتائم المعروضة في الجدول 

سنة  35و  21في حين بلغ عد  المستجيبين من الفئة العمرية بين %  26مستجيبا  وبنسبة  18سنة  21

 23سررنة  45و  31بينمررا بلررغ عررد  المسررتجيبين مررن الفئررة العمريررة بررين  % 27مسررتجيبا  وبنسرربة  19

مسرتجيبين فقرط 10سرنة 15و  41أما عد  المستجيبين من الفئرة العمريرة برين %  33مستجيبا  وبنسبة 

 .سنة 15في حين لم يكن هنالك أي مستجيب من الفئة العمرية أكثر من %  14وبنسبة مئوية 

أن  إلرىسنة هي األكبر و قد يعو  الك من وجهة نظر الباحث  45و  31بين  و يالحظ أن الفئة العمرية

أنهرم  إا‘ خبرة و إستقرارا م  قدرة عاليرة علرى التكيرف مر  أعبراء و ضرغط العمرل كثره ه الفئة هي األ

 . نضوجا و ما مالوا في سن الشباب أكثر

(2-2-4)جدولرقم

 الدورالوظيفيتوزيعالعينةحسب

النسبةالمئويةالتكرارفئةالالمتغير

 %81 57 المالية و المحاسبة  الدور الوظيفي

 %19 13 التدقيق الداخلي

%70155 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  




أن عررد   (2-2-4)أمررا فرري مررا يتعلررق بالرردور الرروظيفي لقررد أظهرررت النتررائم المعروضررة فرري الجرردول 

في حين بلغ عد  المسرتجيبين %  81مستجيبا  وبنسبة  17لية والمحاسبة المستجيبين من فئة الدائرة الما

 %. 19مستجيبا  وبنسبة  13من فئة التدقيق الداخلي 

ويالحظ هنا مدى صغر نسبة المدققين الداخليين مما يعطي مؤشرا  واضحا على قلة تروفر قسرم للتردقيق 

 .الداخلي في المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم
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(3-2-4)جدولرقم  

الرتبةالوظيفيةتوزيعالعينةحسب  

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

 %33 23 موظف مبتدىء الرتبة الوظيفية

 %33 23 موظف رئيسي

 %16 11 مسؤول قسم

 %18 13  مدير  ائرة

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  
 

 

أن عررد    (3-2-4)المعروضررة فرري الجرردول  فلقررد أظهرررت النتررائم أمررا فيمررا يتعلررق بالرتبررة الوظيفيررة

أمرا مرن فئرة موظرف رئيسري فلقرد بلرغ %  33مسرتجيبا  وبنسربة  23موظف مبتدىء المستجيبين من فئة 

 16مسرتجيبا  وبنسربة  11أما مرن فئرة مسرؤول قسرم %  33مستجيبا  وبنسبة مئوية  23عد  المستجيبين 

 % . 18مستجيبا  وبنسبة  13من فئة مدير  ائرة في حين بلغ عد  المستجيبين % 

ومن الطبيعي أنه كلما انخفضت الرتبة الوظيفية ما  عد  األفرا  ضمن ه ه الرتبة وكلمرا ما ت الرتبرة 

تمثرل رترب وظيفيرة % 77الوظيفية انخفض عد  األفرا  ضمن ه ه الرتبة، كما أنه يالحظ أن ما نسبته 

 .متقدمة نوعا ما




 

(4-2-4)جدولرقم  

التخصصالعلميتوزيعالعينةحسب  

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

التخصص 

 العلمي

 %87 61 محاسبة 

علوم / تمويل

 مصرفية
3 4% 

 %9 6 ا ارة أعمال

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  


 

أن عررد    (4-2-4)ضررة فرري الجرردول المعرو أمررا فيمررا يتعلررق بالتخصررص العلمرري فلقررد أظهرررت النتررائم

علروم /أما من فئة تخصص التمويل%  87مستجيبا  وبنسبة  61المحاسبة المستجيبين من فئة تخصص 



64 
 

أما من فئة تخصرص إ ارة األعمرال %  4مستجيبن وبنسبة مئوية  3مصرفية فلقد بلغ عد  المستجيبين 

 %. 9مستجيبين وبنسبة  6

األكبرر مرن المسرتجيبين مرن تخصرص المحاسربة إا أنره التخصرص  و من الطبيعي جدا أن تكون النسربة

األساسي لوظيفتي المحاسبة و التدقيق الداخلي م  صعوبة تمكن أصحاب التخصصات األخرى بالقيرام 

 .به ه المهمات إلى في حاالت قليلة

 



(5-2-4)جدولرقم

 توزيعالعينةحسبالمؤهلالعلمي

ئويةالنسبةالمالتكرارالفئةالمتغير

 %13 9  بلوم كلية مجتم  المؤهل العلمي

 %64 45 بكالوريوس

 بلوم  راسات 

 عليا
1 2% 

 %21 15 ماجستير

 %5 5  كتوراه

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  


  

أن عررد    (1-2-4)المعروضررة فرري الجرردول  أمررا فيمررا يتعلررق بالمؤهررل العلمرري فلقررد أظهرررت النتررائم

أمررا عررد  المسررتجيبين مررن فئررة %  13مسررتجيبين وبنسرربة  9سررتجيبين مررن فئررة  بلرروم كليررة مجتمرر  الم

أما من فئة  بلوم  راسات عليا فكان هناك مستجيب واحد فقط %  64مستجيب وبنسبة  41بكالوريوس 

%  21مسرتجيبا  وبنسربة مئويرة  11تقريبا أما من فئة ماجستير فلقد بلغ عد  المسرتجيبين %   2وبنسبة 

 .مستجيب من فئة الدكتوراهأي في حين لم يكن هناك 

تظهر النتائم أن نسبة من يحملون  رجة البكالوريوس تفوقت على بقية النسب ممن يحملرون الردرجات 

و المردقق الرداخلي الر ي / العلمية األخرى والك كما يظن الباحث أن السبب يعو  إلى كون المحاسب أو

تحصيال علميا وكفاءة من ال ي يحمل  رجة  بلوم كلية المجتم  وبنفس  يحمل  رجة البكالوريوس أكثر
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الوقت أقل تكلفة من ال ي يحمل الدرجات العلمية األعلى أي أنه الشخص المناسب ال ي يؤ ي الغرض 

وتكلفررة أقررل نسرربيا إضررافة إلررى اهتمررام المنشرر ت بالشررها ات المهنيررة أكثررر مررن اهتمامهررا  أعلررىبكفرراءة 

 .ية العليابالدرجات العلم

(6-2-4)جدولرقم

 توزيعالعينةحسبسنواتالخبرة

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

 40% 28 سنوات 1أقل من  سنوات الخبرة

 15و  1بين 

 سنوات
23 %33 

 11و  11بين 

 سنة
12 %17 

 25و  16بين 

 سنة
7 %10 

 %5 5 سنة 25من  أكثر

 155% 75 ــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــــ
 

 

أن عرررد    (6-2-4)المعروضررة فرري الجرردول  أمررا فيمررا يتعلررق بسرررنوات الخبرررة فلقررد أظهرررت النترررائم

 15و  1أمررا مرن الفئررة بررين %  40مسرتجيبا  وبنسرربة  28المسرتجيبين مررن فئرة األقررل مررن خمرس سررنوات 

 مستجيبا   12سنة  11و  11ن بينما بلغ عد  المستجيبين من الفئة بي%  33مستجيبا  وبنسبة  23سنوات 

فري حرين لرم يكرن هنالرك %  15مسرتجيبين وبنسربة  7سرنة  25و  16أما مرن الفئرة برين %  17وبنسبة 

 .سنة 25استجابة من الفئة أكثر من 

تظهر النتائم أن النسبة األكبر لمن يمتلكون خبرة أقل من خمس سنوات وه ا متوق  لكثرة نسبة هؤالء 

هم أكثر خبرة إا أنهم أقل تكلفة على المنشر ت، كمرا يالحرظ مرن النسرب أعراله  في المنش ت مقارنة بمن

 (. الرتبة الوظيفية)و ( العمر)أنها تتوافق بشكل كبير جدا م  متغيري 
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(7-2-4)جدولرقم

 توزيعالعينةحسبالشهاداتالمهنية

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

 17% 12 نعم الشها ات المهنية

 83% 58 ال

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  

 

أن عررد    (7-2-4)المعروضررة فرري الجرردول  أمررا فيمررا يتعلررق بالشررها ات المهنيررة فلقررد أظهرررت النتررائم

مستجيبا  18 البينما بلغ عد  المستجيبين من الفئة %  17مستجيبا وبنسبة  12 نعمالمستجيبين من الفئة 

 . ما يظهر تفآوتا  كبيرا  بين عد  من يحملون الشها ات المهنية ومن ال يحملونها م%   83وبنسبة 

تظهر النتائم أن نسربة مرن ال يحملرون الشرها ات المهنيرة أكبرر بكثيرر مرن نسربة مرن يحملرون الشرها ات 

المهنية ويعو  الك من وجهة نظر الباحرث إلرى أن الحصرول علرى هر ه الشرها ات المهنيرة مكلرف نسربيا 

/ لك يحتاج إلى المزيد من الوقت والتفرغ العلمي أضف إلى الك أن قسرما  كبيررا  مرن المحاسربين و وك 

أوالمرردققين الررداخليين غيررر مررؤهلين التآهيررل الكررافي للحصررول علررى مثررل هرر ه الشررها ات المهنيررة عاليررة 

 .المستوى

 

 
 

(8-2-4)جدولرقم

 توزيعالعينةحسبتصنيفالمشآة

النسبةالمئويةرارالتكالفئةالمتغير

صرررررررررررررررررررغيرة و  تصنيف المنشآة

 متوسطة محلية
26 %37 

صرررررررررررررررررررغيرة و 

 متوسطة اجنبية
44 %63 

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  
 
  

أن عررد    (8-2-4)المعروضررة فرري الجرردول  أمررا فيمررا يتعلررق بتصررنيف المنشرر ة فلقررد أظهرررت النتررائم

بينمررا بلررغ عررد  %  37مسررتجيبا  وبنسرربة  26و متوسررطة محليررة  المسررتجيبين مررن فئررة منشررآة صررغيرة

 %.   63مستجيبا  وبنسبة  44المستجيبين من فئة منشآة صغيرة ومتوسطة أجنبية 
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ويالحظ هنا حجرم المنشر ت األجنبيرة فري السروق األر نري و قرد يعرو الرك مرن وجهرة نظرر الباحرث إلرى 

يررة  ون الضرررورة إلررى تسررجيلها علررى أنهررا أجنبيررة إعتبررار المنشرر ت أجنبيررة كونهررا فروعررا لمنشرر ت أجنب

 .بالكامل، باإلضافة إلى أنه  ليل على تطور سوق األعمال في األر ن

 

 

(1-2-4)جدولرقم  

عددموظفينالمشآةتوزيعالعينةحسب  

النسبةالمئويةالتكرارالفئةالمتغير

عد  موظفين 

 المنشآة

11 – 49 26 %37 

15 -249 44 %63 

 5 5 215ثر من أك

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  


 

أن عرررد    (9-2-4)المعروضرررة فررري الجررردول  عرررد  المررروظفين فلقرررد أظهررررت النترررائمبأمرررا فيمرررا يتعلرررق 

فلقرد بلرغ عرد   (249 – 15)أما مرن فئرة %  37مستجيب وبنسبة  26(  49 – 11)المستجيبين من فئة 

 .215في حين لم يكن هنالك استجابة من فئة أكثر من %  63سبة مئوية مستجيب وبن 44المستجيبين 

و يالحظ هنا و بشكل غيرر مباشرر أن نسربة المنشر ت متوسرطة الحجرم كانرت أكبرر مرن  نسربة المنشر ت 

 .صغيرة الحجم بالنسة إلفرا  العينة طبعا  

 



(91-2-4)جدولرقم  

نوعالمنشأةتوزيعالعينةحسب  

النسبةالمئويةتكرارالالفئةالمتغير

 32% 22 فر ية نوع المنشآة

اات مسؤولية 

 محدو ة
40 %57 

 4% 3 تضامن

 7% 5  غير الك

%155 75 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع  
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أن عرررد    (15-2-4)المعروضرررة فررري الجررردول  أمرررا فيمرررا يتعلرررق بنررروع المنشرررآة فلقرررد أظهررررت النترررائم

أما من فئة شرركة اات مسرؤولية محردو ة  %  32مستجيبا  وبنسبة  22ركة فر ية شالمستجيبين من فئة 

مسرتجيبين  3أمرا مرن فئرة شرركة تضرامن  %  17مستجيبا  وبنسربة مئويرة  45فلقد بلغ عد  المستجيبين 

 % . 7مستجيبين وبنسبة  1في حين بلغ عد  المستجيبين من فئة غير الك %  4وبنسبة 

لنسبة األكبر كانت للمنش ت من نوع اات مسؤولية محدو ة و قد يعو  الرك مرن أظهرت النتائم هنا أن ا

وجهرة نظرر الباحرث إلرى أن النروع اات مسرؤولية محردو ة هرو األكثرر مرونرة  و تنوعرا  برإا يلبري أغلررب 

 .اإلحتياجات بالنسبة لمالك ه ه المنش ت

 

:استعراضنتائجالدراسة:4-3


ن كررل قسررم سرريعرض نتيجررة جررزء مررن االسررتبانة إ إاسررتبانة فيمررا يلرري يررتم اسررتعراض نتررائم اال

مررن خرررالل عررررض المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة والتعليرررق علرررى النترررائم التررري 

 .تم الحصول عليها

تحترررروي علررررى مجموعررررة أسررررئلة غيررررر (2-3-4)و  (هررررـ/1-3-4 ←أ /1-3-4)ل مررررن أوإن الجررررد

ترررم اختيرررار هررر ه  إا. ت الرقابرررة الداخليرررةلكرررل جررردول وهررري مرررن أهرررم عناصرررر مكونرررا ةمتشرررابه

 رجررررة  إلررررىبشرررركل معقررررول و تشررررير  أنهرررراكمررررا  (COSO)الموضرررروعات حسررررب تصررررنيف 

إن مرررن .  األر نتطبيرررق هررر ه المكونرررات مرررن قبرررل المنشررر ت الصرررغيرة و متوسرررطة الحجرررم فررري 

القرراء  هررو الفصررل بررين مكونررات الرقابررة الداخليررة مررن خررالل مجموعررة أسررئلة مختلفررة هرر ا شررآن

 إلررررى باإلضررررافة ةعلررررى حررررد ل  علررررى تطبيررررق هرررر ه المكونررررات كرررر أكثررررر  قررررةضرررروء و بشرررركل ال

 .المعوقات التي من الممكن أن تواجهها عملية التطبيق ه ه
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:ِاعليةتطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسطةالحجمألنظمةالرقابةالداِلية4-3-9

ةالرقابمةالداِليمةِيمماتطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسطةالحجممألنظمم ِاعلية أ/4-3-9

:يتعلقببيئةالرقابة

تطبيق المنش ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم أنظمرة الرقابرة الداخليرة بفاعليرة فيمرا يتعلرق لوصف مدى 

نترائم  (أ/1-3-4)ببيئة الرقابة تم سؤال أفرا  العينة عن بعض العناصر له ا المكون، ويلخص الجدول 

 .ه ه األسئلة

 (أ/1-3-4)جدول رقم 

عند تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة 
 .يتعلق ببيلة الرقابة

ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالرقم

الفقرة

درجة

األهمية

 إجرررراءاتتوجرررد سياسرررات و  1

 . عمل مكتوبة و واضحة 
 متوسطة 4 1.347 3.56

يوجررد وصررف عمررل واضررح  2

 . المنشآةلكافة الوظائف في 
 متوسطة 3 1.313 3.59

يوجرررد نظررررام واضررررح لتقيرررريم  3

 .اال اء
 متوسطة 7 1.376 3.14

يوجد هيكرل تنظيمري مكتروب  4

 .المنشآةو مطبق في 
 متوسطة 1 1.248 3.53

و مررنح  المهمرراتيررتم توميرر   1

الصررالحيات مررن قبررل اال ارة 

برررررة و العليرررررا بطريقرررررة مكتو

 .واضحة

 متوسطة 6 1.271 3.47

 للمنشرررآةيوجرررد نظرررام  اخلررري  6

مرررررثال ) مكتررررروب و واضرررررح 

سياسررررة التعررررين و الترقيررررة و 

 الخ...االجامات و العقوبات 

.) 

 مرتفعة 1 1.354 3.81

وجرو  تسلسررل ا اري يوضررح  7

خطروط السرلطة و المسرؤولية 

يررد المسررؤولية تحد  يمكررن  إابرر

مخالفررات  أوعررن اي اخطرراء 

 .ثحد  تقد 

 متوسطة 2 1.228 3.64

 متوسطة  1.020 3.13 المتوسط الحسابي للمجموعة 
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لقد أظهرت النتائم الموضحة في الجدول السابق بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية فيما يتعلق ببيئة الرقابة 

علررى المرتبررة األولررى وبمتوسررط " يوجررد نظررام  اخلرري للشررركة مكترروب وواضررح(" 6)حصررول الفقرررة 

" يوجرد نظرام واضرح لتقيريم اال اء( "3)بينما حصرلت الفقررة  1.314وانحرا  معياري  3.81ي حساب

 .1.376وانحرا  معياري  3.14على المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي 

وربما يعو  الك اللزامية المنش ت غير الفر ية بتقديم نظام  اخلي واضح و مكتوب لردى ومارة العمرل  

 . ني  وفقا لقانون العمل األر

يالحظ انخفاض معدل االلتزام بجمي  الموضوعات الوار ة في الجردول السرابق بتطبيرق أنظمرة الرقابرة 

الداخلية بإا كان االلتزام متوسطا تقريبا مما يدل على أن المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم ال تطبق 

 .أنظمة الرقابة الداخلية بالقدر الكافي فيما يخص بيئة الرقابة

 

تطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسطةالحجمألنظمةالرقابةالداِليةِيما ِاعلية ب/3-9- 4

:يتعلقبتقييمالمخاطر

تطبيق المنش ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم أنظمرة الرقابرة الداخليرة بفاعليرة فيمرا يتعلرق لوصف مدى 

 (ب/1-3-4)خرص الجردول تم سؤال أفرا  العينة عن بعض العناصر له ا المكون ، ويل بتقييم المخاطر

  .نتائم ه ه األسئلة

 (ب/1-3-4)جدول رقم 

عند تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة 
 .يتعلق بتقييم المخاطر

ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالرقم

الفقرة

درجة

األهمية

8 

 وحسراباتها المنشرآة تعمليرا

 اسررتخدام بكثرررة تتصررف

 الشخصرررررية األحكرررررام

 .والتقديرات

 منخفضة 6 1.357 2.89
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9 

يوجرد نظرام مرالي و محاسربي 

يضرررررمن موثوقيرررررة و عدالرررررة 

 .القوائم المالية 

 مرتفعة 1 871. 4.37

15 

 علرى المنشرآة إ ارة تشرر 

 إجررراءات تطبيررق مرردى

 وإمكانيررة الداخليررة الرقابررة

 .تطويرها

 مرتفعة 2 1.081 3.86

11 

بتحليررررل  المنشررررآةقيررررام ا ارة 

يرد تحد  االخطار و تصنيفها و 

احتماليرررررررة حررررررردوثها وفقرررررررا 

للمبررررررررررررا يء المحاسرررررررررررربية 

 .المتعار  عليها

 متوسطة 3 1.134 3.40

12 

توفر ضروابط رقابيرة مختلفرة 

تستخدم فري حالرة الطرواريء 

 .تضمن عدم التوقف

 متوسطة 1 1.246 3.20

13 

من خالل  منشآةالتدار أعمال 

افرا  قليلين لهرم  أوفر  واحد 

حيات تمكرنهم سلطات و صال

الرقابرة  إجرراءاتم آومن تجر

 .الداخلية

 متوسطة 4 1.545 3.30

 متوسطة  623. 3.15 المتوسط الحسابي للمجموعة 

 

 

م لقد أظهررت النترائم الموضرحة فري الجردول أعراله بتطبيرق أنظمرة الرقابرة الداخليرة فيمرا يتعلرق تقيري

" يوجد نظام مالي و محاسبي يضمن موثوقية و عدالة القوائم المالية ( " 9)المخاطر حصول الفقرة 

 ( "8)بينمرا حصرلت الفقررة  871.وانحررا  معيراري4.37على المرتبة األولى وبمتوسرط حسرابي 

 علرى المرتبرة"  والتقرديرات الشخصرية األحكرام اسرتخدام بكثررة تتصرف وحسراباتها المنشرآة عمليات

 .1.357وانحرا  معياري  2.89األخيرة وبمتوسط حسابي 

وربما يعو  الك ألن معظم المنش ت الصغيرة ومتوسطة الحجم هي من نوع اات مسؤولية محردو ة 

وبالتالي الزام ه ه المنش ت و بموجب قانون الشركات األر ني بتقديم ميزانيات مدققة من قبل مدقق 
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نش ت من امتالك نظام مالي و محاسربي موثروق باإلضرافة إلرى قانوني مرخص، وعليه البد له ه الم

 .أن يكون متطورا نوعا ما

يالحررظ انخفرراض معرردل االلتررزام بجميرر  الموضرروعات الرروار ة فرري الجرردول السررابق بتطبيررق أنظمررة 

الرقابة الداخليرة برإا كران االلترزام متوسرطا تقريبرا ممرا يردل علرى أن المنشر ت الصرغيرة و متوسرطة 

 .طبق أنظمة الرقابة الداخلية بالقدر الكافي فيما يخص تقييم المخاطرالحجم ال ت

 
 

 

تطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسطةالحجمألنظمةالرقابةالداِليمةِيمما ِاعلية ج/4-3-9 

:يتعلقبأنشطةالرقابة

تعلرق تطبيق المنش ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم أنظمرة الرقابرة الداخليرة بفاعليرة فيمرا يلوصف مدى 

 (ج/1-3-4)بآنشطة الرقابة تم سؤال أفرا  العينة عن بعض العناصر له ا المكرون ، ويلخرص الجردول 

  .نتائم ه ه األسئلة

 

 (ج/1-3-4)جدول رقم 

عند تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة 
 .يتعلق بأنشطة الرقابة

ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيلفقرةاالرقم

الفقرة

درجة

األهمية

14 

يوجررد فصررل تنظيمرري للمهررام 

 المهمررراتمرررن خرررالل توميررر  

 . بين أفرا  مختلفين

 مرتفعة 4 1.171 3.86

11 

يررررررررتم مررررررررنح الصررررررررالحيات 

للموظفين بشركل يتناسرب مر  

 .الموكلة لهم المهمات

 مرتفعة 3 1.062 3.94

16 

ما يررررة علررررى  توجررررد رقابررررة

مررررثال االحتفرررراظ ) االصررررول 

بالنقديررررررة بقاصررررررة حديرررررردة، 

االحتفرررررررررراض بررررررررررالمخزون 

بمسرررررررررتو عات مناسررررررررربة و 

 مرتفعة 2 984. 4.40
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 (الخ... مراقبة، 

17 

يرررتم عمرررل تسرررويات  وريرررة  

مررررثال ) لحسررررابات األصررررول 

تسررررررررروية البنرررررررررك، جرررررررررر  

 (الخ...المخزون، 

 مرتفعة 1 775. 4.47

18 

يث السياسرررررات و تحرررررد  يرررررتم 

بشرررررركل  وري  جررررررراءاتاإل

وتكررون موثقررة ويررتم ايصررالها 

 .المنشآةلجمي  الموظفين في 

 متوسطة 1 1.267 3.60

19 

يتم التواصل برين المسرتويات 

 و وناال ارية بشكل مسرتمر 

 .عوائق 

 مرتفعة 3 991. 3.94

 مرتفعة  718. 4.53 المتوسط الحسابي للمجموعة 

 

 

ل أعاله بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية فيمرا يتعلرق بآنشرطة لقد أظهرت النتائم الموضحة في الجدو

مرثال تسروية البنرك، ) يتم عمل تسرويات  وريرة  لحسرابات األصرول ( " 17)الرقابة حصول الفقرة 

775.وانحررا  معيراري4.47علرى المرتبرة األولرى وبمتوسرط حسرابي "  (الخ...جر  المخزون، 

بشركل  وري وتكرون موثقرة ويرتم  جرراءاتالسياسات و اإليث تحد  يتم  ( "18)بينما حصلت الفقرة 

وانحررا  3.60علرى المرتبرة األخيررة وبمتوسرط حسرابي "  المنشرآةايصالها لجمي  الموظفين في 

 .1.267معياري 

وربما يعو  الك ألن أصحاب المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم يهمهم بالدرجرة األولرى الحفراظ 

النقدية من االالت و معردات و مخرزون وغيرهرا و مرن قبرل مروظفين  على ممتلكاتهم النقدية و غير

أمنرراء، ويررتم ترجمررة هرر ا اإلهتمررام مررن خررالل إجررراءات و أنشررطة تطبررق علررى أرض الواقرر  بشرركل 

 .مستمر و قيق
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يالحظ ارتفاع معدل االلتزام بجمي  الموضوعات الوار ة في الجدول السابق بتطبيق أنظمرة الرقابرة 

االلتزام مرتفعا تقريبا مما يدل على أن المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجرم تطبرق  الداخلية بإا كان

 .و بشكل معقول أنظمة الرقابة الداخلية فيما يخص أنشطة الرقابة

 

تطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسمطةالحجممألنظممةالرقابمةالداِليمةِيممايتعلمق ِاعلية د/3-9- 4

:بالمعلوماتواالتصال

تطبيق المنش ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم أنظمرة الرقابرة الداخليرة بفاعليرة فيمرا يتعلرق لوصف مدى 

-4)تم سؤال أفرا  العينة عن بعض العناصر لهر ا المكرون ، ويلخرص الجردول  بالمعلومات و االتصال

  .نتائم ه ه األسئلة ( /3-1

 ( /1-3-4)جدول رقم 

عند تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما فراد العينة المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  
 .يتعلق بالمعلومات و التصال

ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالرقم

الفقرة

درجة

األهمية

25 

توفر معلومات لمتخر  القررار 

مررن خررالل  تقررارير للعمليررات 

التشرررغيلية و البيانرررات الماليرررة  

 .و التزام  القانوني 

 مرتفعة 3 977. 3.87

21 

امكانيررررررررة التواصررررررررل مرررررررر  

مرررثال ) االطررررا  الخارجيرررة 

التواصرررررررل مررررررر  المررررررردققين 

الخررررارجين يمكررررن أن يررررزو  

اال ارة بمعلومات هامة حول 

 (نظام الرقابة الداخلية

 مرتفعة 4 1.094 3.86

22 

وجرو  مجموعررة متكاملرة مررن 

الررردفاتر والسررررجالت و  ليررررل 

مبوب للحسرابات و مجموعرة 

لمسرررررررررتندات تفررررررررري مرررررررررن ا

 أويرردويا  المنشررآةباحتياجررات 

 مرتفعة 2 880. 4.47
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تطبيررق أنظمررة الرقابررة الداخليررة فيمررا يتعلررق لقررد أظهرررت النتررائم الموضررحة فرري الجرردول أعرراله ب

فرري الفترررة  بتسررجيل كافررة العمليررات المنشررآةقيررام ( " 23)بالمعلومررات و االتصررال حصررول الفقرررة 

863.وانحرررا  معيرراري4.54علررى المرتبررة األولررى وبمتوسررط حسررابي " المحاسرربية الخاصررة بهررا

مثال التواصل م  المردققين ) لخارجية مكانية التواصل م  االطرا  اإ ( "21)بينما حصلت الفقرة 

علررى المرتبررة " (مررة حررول نظررام الرقابررة الداخليررةمهالخررارجين يمكررن أن يررزو  اال ارة بمعلومررات 

 .1.094وانحرا  معياري 3.86األخيرة وبمتوسط حسابي 

وربمررا يعررو  الررك لعرردم امكانيررة ترروفير بيانررات ماليررة موثوقررة و الررتمكن مررن الحفرراظ  علررى اصررول 

 ت و التررري ور ت فررري العوامرررل السرررابقة  ون  تررروفر البنرررو  المررر كورة أعررراله فيمرررا يخرررص المنشررر

 .المعلومات و االتصال

يالحظ ارتفاع معدل االلتزام بجمي  الموضوعات الوار ة في الجدول السابق بتطبيق أنظمرة الرقابرة 

ة الحجرم تطبرق و الداخلية برإا كران االلترزام مرتفعرا ممرا يردل علرى أن المنشر ت الصرغيرة و متوسرط

 .بشكل معقول أنظمة الرقابة الداخلية فيما يخص المعلومات و االتصال

 

 

 
  

 

 .الكترونيا

23 

بتسرررجيل كافرررة  المنشرررآةقيرررام 

العمليرررررررررات فررررررررري الفتررررررررررة 

 .المحاسبية الخاصة بها

4.54 .863 1 
 مرتفعة

 جدا  

 مرتفعة  764. 4.18 المتوسط الحسابي للمجموعة 
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تطبيقالمنشآتالصغيرةومتوسطةالحجمألنظمةالرقابةالداِليةِيما ِاعلية  هـ/4-3-9

:يتعلقبالمراقبة

فاعليرة فيمرا يتعلرق تطبيق المنش ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم أنظمرة الرقابرة الداخليرة بلوصف مدى 

نترائم  (هرـ/1-3-4)تم سؤال أفرا  العينة عن بعض العناصر له ا المكون ، ويلخص الجردول  بالمراقبة

 .ه ه األسئلة

 (هـ/1-3-4)جدول رقم 

عند تطبيق  نظمة الرقابة الداخلية فيما المتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة 
 .يتعلق بالمراقبة

ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةمالرق

الفقرة

درجة

األهمية

24 
يوجد قسم تدقيق  اخلي في 

 .المنشآة
 مرتفعة 2 1.519 3.80

21 

وجرررررو  مراقبرررررة مسرررررتمرة 

خررالل العمليررات االعتيا يررة 

 . للشركة

 مرتفعة 1 1.183 3.86

26 

تزويرررررد اال ارة بالتقرررررارير 

حررول أي خلررل يطرررأ علررى 

 .الرقابة الداخليةنظام 

 متوسطة 6 1.201 3.53

27 

 جرررررررررررراءاتمراقبرررررررررررة اإل

التصرررررحيحية للتآكرررررد مرررررن 

 .سالمة تطبيقها

 متوسطة 4 1.161 3.69

28 

و بمسرررراعدة  المنشررررآةقيررررام 

قسم التدقيق الرداخلي بعمرل 

تفتيش فري الوقرت المناسرب 

في الحاالت التي تستدعيها 

 .طبيعة بعض االصول

 متوسطة 7 1.342 3.37

29 

تقررررررررررروم اال ارة العليررررررررررررا 

بمراجعررررررة اال اء الفعلرررررري 

 .مقارنة بالخطط التقديرية

 متوسطة 1 1.299 3.63

35 

وجرررو  اسرررتجابة مرررن قبرررل 

لتقارير نظرام  المنشآةا ارة 

الرقابة الداخلية التي يعردها 

المررردقق الرررداخلي و العمرررل 

بهررا لتصررويب االنحرافررات 

 . ان وجدت

 متوسطة 3 1.408 3.70
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بي المتوسرررررررررررط الحسرررررررررررا 

 للمجموعة
 متوسطة  1.062 3.61

 

لقد أظهرت النتائم الموضحة فري الجردول أعراله بتطبيرق أنظمرة الرقابرة الداخليرة فيمرا يتعلرق بالمرقابرة 

على المرتبة األولرى "  وجو  مراقبة مستمرة خالل العمليات االعتيا ية للشركة( " 21)حصول الفقرة 

و بمساعدة  المنشآةقيام  ( "28)بينما حصلت الفقرة 1.183وانحرا  معياري3.86وبمتوسط حسابي 

 قسم التدقيق الداخلي بعمل تفتيش في الوقت المناسب في الحاالت التي تستدعيها طبيعة بعض االصرول

 .1.342وانحرا  معياري  3.37على المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي " 

ر من المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجرم وربما يعو  الك لعدم توفر  ائرة تدقيق  اخلي فاعلة في كثي

 .و قد تكون منعدمة في المنش ت صغيرة الحجم

يالحظ معدل االلتزام بجمي  الموضوعات الوار ة فري الجردول السرابق بتطبيرق أنظمرة الرقابرة الداخليرة 

مرة بإا كان االلتزام متوسطا تقريبا مما يدل على أن المنش ت الصغيرة و متوسرطة الحجرم ال تطبرق أنظ

 .الرقابة الداخلية بالقدر الكافي فيما يخص المراقبة

 
 
 

 

المعوقاتالتيتحّدمنتطبيقأنظمةرقابةداِليةِاعلةِيالمنشآتالصغيرةومتوسطة 4-3-2

:الحجم



التري مرن الممكرن أن تحرد  مرن تطبيرق أنظمرة رقابرة  اخليرة فاعلرة فري  المقترحة  حجم المعوقاتلوصف 

ة و متوسطة الحجم  تم سؤال أفررا  العينرة عنهرا وقرد كانرت إجابراتهم كمرا فري الجردول المنش ت الصغير

(4-3-2)  
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 (2-3-4)جدول رقم 

 لوصف حجم المعوقات المقترحةالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري إلجابات  فراد العينة 
ترتيباالنحرافالمعياريالمتوسطالحسابيالفقرةالرقم

الفقرة

درجة

ميةاأله

31 

عررررردم خضررررروع المررررروظفين 

لتررررررردريب مسرررررررتمر حرررررررول 

الرقابررة  إجررراءاتسياسررات و 

 .المنشآةالداخلية في 

 متوسطة 4 1.261 3.34

32 
عردم وعرري المروظفين بآهميررة 

 .الرقابة الداخلية
 متوسطة 1 1.270 3.54

33 

عررررررردم إلترررررررزام المررررررروظفين 

بالسياسررررات المتعلقررررة بنظررررام 

 .الرقابة الداخلية

 توسطةم 2 1.509 3.43

34 
تطور األساليب المستخدة في 

 .عمليات االحتيال و تنوعها
 متوسطة 1 1.555 3.24

31 

عرررردم إهتمررررام و عررررم اإل ارة 

العليا ألنشطة الرقابة الداخلية 

. 

 متوسطة 3 1.527 3.40

36 
 إجررراءاتإرتفرراع كلفررة تنفيرر  

 .الرقابة الداخلية 
 متوسطة 7 1.361 3.13

37 

 آةالمنشررعردم وضرروح اهرردا  

و استراتيجيتها مما يجعل من 

الصعب ترجمة ه ه االهدا  

و االستراتيجيات  فري انظمرة 

الرقابررررررة الداخليررررررة القابلررررررة 

 .المنشآةللتطبيق في 

 متوسطة 6 1.480 3.20

38 

تتعلررررررررق  معوقرررررررراتهنرررررررراك 

بالتسرررهيالت الفنيرررة و التقنيرررة 

لتطبيرررررررق أنظمرررررررة الرقابرررررررة 

 .المنشآةالداخلية في 

 متوسطة 8 1.401 3.09

 متوسطة 1.161 3.29 المتوسط الحسابي للمجموعة 

 

و فيما يتعلق بمعوقات تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية فلقد أظهرت النتائم الموضرحة فري الجردول أعراله 

علرى المرتبرة األولرى وبمتوسرط " عدم وعي المروظفين بآهميرة الرقابرة الداخليرة ( "32)حصول الفقرة 

تتعلق بالتسهيالت  معوقاتهناك  ( "38)بينما حصلت الفقرة 1.270وانحرا  معياري 3.54حسابي 
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علرى المرتبرة األخيرررة وبمتوسرط حسررابي " المنشررآةالفنيرة و التقنيرة لتطبيررق أنظمرة الرقابرة الداخليررة فري 

 .1.401وانحرا  معياري 3.09

 

اات أهميررة ويبرردو مررن الجرردول السررابق أن أفرررا  العينررة يرررون أن األمررور الرروار ة فرري الجرردول هرري 

متوسطة، مما يدل على وجو  معوقات نوعرا مرا و تحرد  هر ه المعوقرات  إلرى حرد مرا مرن تطبيرق أنظمرة 

 . الرقابة الداخلية بفاعلية في المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم

 
 
 

 

:اِتبارِرضياتالدراسة:4-4



 :األولييناِتبارِرضياتالدراسةاالثنتين4-4-9
 

التطبق المنشآت الصغير و متوسطة الحجم أنظمة الرقابة :HO1لىوالفرضية الرئيسة األ

 :, ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التاليةالداخلية بفاعلية

التطبق المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلق  (1

  .ببيئة الرقابة

حجم أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلق التطبق المنشآت الصغيرة و متوسطة ال (2

 .بتقييم المخاطر

التطبق المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلق  (3

 .بأنشطة الرقابة

التطبق المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلق  (4

 .البالمعلومات و االتص
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التطبق المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلق  (5

 .بالمراقبة

 

التوجد معوقات تحّد من تطبياق أنظماة رقاباة داخلياة فاعلاة  :HO2الفرضية الرئيسة الثانية

 .في المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم

 

، قرررام الباحرررث بعمرررل اختبرررار األوليرررينثنترررين رفرررض فرضررريات الدراسرررة اال أوو الختبرررار مررردى قبرررول 

( One sample t-test ) لفرضرريات الدراسررة الرئيسررة والفرعيررة مررن خررالل اسررتخدام اختبررار

المحسررروبة أكبرررر مرررن قيمتهرررا الجدوليرررة ، و إاا  tأنررره تررررفض الفرضرررية العدميرررة إاا كانرررت قيمرررة  إا

ارنررة متوسررط إجابررات كررل فرضررية وقررد تررم فرري جميرر  هرر ه االختبررارات مق.  5.51 ≤كانررت الداللررة 

نترررائم اختبرررار  (1-4-4)ويوضرررح الجررردول (. 3)فرعيرررة مررر  المتوسرررط االفتراضررري لججابرررات وهرررو 

 .بالفرضية الرئيسة األولى إضافة  إلى الفرضية الرئيسة الثانيةالفرضيات الفرعية الملحقة 
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(9-4-4)جدولرقم

One sample t-testنتائجاِتبار

الوسط  البيـــــــــــــــــــــــان رضيةاسم الف

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

t 

 المحسوبة

t 
 *الجدولية

p

value 

 النتيجة

 1الرئيسية

 1الفرعية

ق أنظمة الرقابة الداخلية يتطب

بفاعليررررة فيمررررا يتعلررررق ببيئررررة 

 الرقابة

 رفض 5.55 1.996 4.383 1.020 3.53

 1الرئيسية

 2الفرعية

ابة الداخلية ق أنظمة الرقيتطب

بفاعليرررة فيمرررا يتعلرررق بتقيررريم 

 المخاطر

 رفض 5.55 1.996 6.737 623. 3.50

 1الرئيسية

 3الفرعية

ق أنظمة الرقابة الداخلية يتطب

بفاعليررة فيمررا يتعلررق بآنشررطة 

 الرقابة

 رفض 5.55 1.996 12.563 718. 4.03

 1الرئيسية

 4الفرعية

ق أنظمة الرقابة الداخلية يتطب

تعلرررررررررق بفاعليرررررررررة فيمرررررررررا ي

 بالمعلومات و االتصال

 رفض 5.55 1.996 12.971 764. 4.18

 1الرئيسية

 1الفرعية

ق أنظمة الرقابة الداخلية يتطب

 بفاعلية فيما يتعلق بالمراقبة
 رفض 5.55 1.996 1.142 1.062 3.65

 2الرئيسية

مررررن  الترررري تحررررد  معوقررررات ال

تطبيررق أنظمررة رقابررة  اخليررة 

 ةفاعلة فري المنشر ت الصرغير

 سطة الحجمو متو

 رفض 5.36 1.996 2.131 1.161 3.29

 (Lind, Marchal, & Wathen  (2010))68=2–71الجدوليةعنددرجاتالحريةtتماعتماد*

 
  
 

 

كران  إا) لرى تررفض وفرإن الفرضرية العدميرة الرئيسرة األ (1-4-4)بناء علرى مرا ور  فري الجردول رقرم 

بما معناه أن المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم ( تعلقة بها هناك رفض لجمي  الفرضيات الفرعية الم

 .حد ما  أنظمة الرقابة الداخلية  إلىتطبق 
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تررفض  بمرا معنراه أن المنشر ت  الصرغيرة ومتوسرطة  آنهراوبالنسبة للفرضرية العدميرة الرئيسرة الثانيرة ف

 .علة  في ه ه المنش تمن تطبيقها ألنظمة رقابة  اخلية فا تحد  حد ما معوقات  إلىالحجم تواجه 

 
 
 
 

 :اختبار فرضية الدراسة الثالثة 4-4-2

إحصائية:HO3الثالثة الفرضية الرئيسة  ِروقاتذاتداللة بين إجابات أفراد عينة التوجد

الدراسة تعود للخلفية الشخصية  و طبيعة المنشأة لكل منهم ويتفرع عن هذه الفرضية 

 :الفرضيات الفرعية التالية

 .ِروقاتذاتداللةإحصائيةبينإجاباتأِرادالعينةتبعاًلعمرالمستجيبالتوجد (9

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًللمممدورالممموظيفي (2

 .للمستجيب

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًللرتبمممةالوظيفيمممة (3

 .للمستجيب

وقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًللتخصمممصالعلمممميالتوجمممدِر (4

 .للمستجيب

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًللمؤهممملالعلممممي (5

 .للمستجيب

التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممرادالعينممممةتبعمممماًلعممممددسممممنوات (6

 .الخبرةللمستجيب

توجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًللحصمممولعلمممىال (7

 .شهادةمهنيةبالنسبةللمستجيب

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممةتبعممماًلتصمممنيفالمنشمممأة (8

 .التييعملبهاالمستجيب



83 
 

لعينممممةتبعمممماًلعممممددممممموظفيالتوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممرادا (1

 .المنشأةالتييعملبهاالمستجيب

لنممموعالمنشممممأةتبعمممماًالتوجمممدِروقممماتذاتداللممممةإحصمممائيةبممممينإجابممماتأِممممرادالعينمممة (91

.لمستجيبالتييعملِيهاا

والرك  Mann-WhitneyوKruskal-Wallis الختبار ه ه الفرضيات ترم اسرتخدام اختبراري 

يُسررتخدم اختبررار  إافئررات المختلفررة فرري متغيرررات الخلفيررة الشخصررية لمقارنررة متوسررطات إجابررات ال

Kruskal-Wallisواختبرار  آكثرعند المقارنة بين ثرالث فئرات فرMann-Whitney  للمقارنرة

 مم بعض الفئات معا بسربب انخفراض تكررارات بعرض الفئرات  إلىوقد اضطر الباحث . بين فئتين

 . كورةبشكل كبير مما يعيق تنفي  االختبارات الم

لعمرتبعاًالتوجدِروقاتذاتداللةإحصائيةبينإجاباتأِرادالعينة:لىو الفرضية الفرعية األ 

 .المستجيب

والررك مررن أجررل التحقررق مررن  Kruskal-Wallis الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 يرق هر ه األنظمرةتبعا  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تطبالفروقات في 

لقلرة عرد   (سرنة 15أكثرر مرن )والفئة  ( سنة 15 – 41)للعمر ولقد قام الباحث بدمم فئات األعمار 

ويوضح الجدول  كما.( 2-4-4) أفرا  العينة  نسبيا في ه ه الفئات كما هو موضح في الجدول رقم 

ظهرر االختبرار أنره يوجرد فيهرا المتوسط الحسابي لكل فئة من فئات متغير العمر والك للجمل التري أ

الجمرل  ءوقد عمل الباحرث علرى اسرتثنا 5.51فروق اات  اللة إحصائية مهمة عند مستوى معنوية 

التي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم والك لعدم أهمية عرضها وحجم المعلومات الكبير ال ي سيتم 

 .عرضه إن لم تستثن



84 
 

 

 (أ/2-4-4)جدول رقم 

طبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه تالتحقق من الفروق في 

 .األنظمةتبعا  للعمر
 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

أقل من  الجملة

 سنة 21

21 - 

 سنة 35

31 – 

 سنة 45

 أكثر

 45من 

 سنة

 

P 

value 

من خالل فر   المنشآةتدار أعمال (ب/4-3-1) 13

افرا  قليلين لهم سلطات  أوواحد 

م آوحيات تمكنهم من تجو صال

.الرقابة الداخلية إجراءات

2.723.163.354.50.036 

 

الوار ة فيه هي التي وجد فيها اخرتال  مهرم  ةفإن الجمل (أ/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

رت أظهرر ة واحرردةالعمررر ويظهررر الجرردول السررابق بآنرره فقررط  جملرر إلررىإحصررائيا بررين أفرررا  العينررة تعررو  

العمر وعليه  إلىفروقات اات أهمية إحصائية وأن الغالبية لم ينتم عنها اختالفات إحصائية مهمة تعو  

 .ال ترفض الفرضية العدمية

 

 

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممة :الفرضممميةالفرعيمممةالثانيمممة

.تبعاًللدورالوظيفيللمستجيب

 اتالتحقرق مرن الفروقروالرك مرن أجرل   Mann-Whitneyتم استخدام اختبار الفرضية  لختبار هذه

. تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه األنظمةتبعا  للدور الروظيفيفي 
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ال وعليره  الردور الروظيفي إلرىلم ينتم عنها اختالفات إحصائية مهمة تعرو  و قد لوحظ أن جمي  الجمل 

 .الفرضية العدمية ترفض

التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممة:الفرضممميةالفرعيمممةالثالثمممة

 .للرتبةالوظيفيةللمستجيبتبعاً

والررك مررن أجررل التحقررق مررن  Kruskal-Wallis الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 عوقات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المالفروقات في 

لقلرة عرد  أفررا  العينرة   (مدير  ائرة)م  ( مسؤول قسم)ولقد قام الباحث بدمم فئات  للرتبة الوظيفية

ويوضرح الجردول المتوسرط  كمرا.(ب/2-4-4)نسبيا في ه ه الفئات كما هو موضح في الجدول رقم 

والك للجمل التي أظهرر االختبرار أنره يوجرد فيهرا  ظيفيةالرتبة الوالحسابي لكل فئة من فئات متغير 

الجمرل  ءوقد عمل الباحرث علرى اسرتثنا 5.51فروق اات  اللة إحصائية مهمة عند مستوى معنوية 

 .التي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم 

 (ب/2-4-4)جدول رقم 

حد  من تطبيق ه ه تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تالتحقق من الفروق في 

 .األنظمةتبعا  للرتبة الوظيفية

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

موظف  الجملة

 مبتدىء

موظف 

 رئيسي

رئيس 

 قسم 

مدير 

  ائرة

P 

value 

مرن خرالل فرر  واحرد  المنشرآةتدار أعمال (أ/4-3-1) 13

افرررا  قليلررين لهررم سررلطات و صررلحيات  أو

الرقابرررة  إجرررراءاتم آوتمكرررنهم مرررن تجررر

.ةالداخلي

2.743.004.13.004 
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 تالوار ة فيه هري التري وجرد فيهرا اختالفرا ةفإن الجمل (ب/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

 ة واحردةويظهر الجدول السابق بآنه فقط  جمل الرتبة الوظيفية إلىمهمة إحصائيا بين أفرا  العينة تعو  

 إلرىة لرم ينرتم عنهرا اختالفرات إحصرائية مهمرة تعرو  أظهرت فروقات اات أهمية إحصرائية وأن الغالبير

 .وعليه ال ترفض الفرضية العدمية، الرتبة الوظيفية

 

 

التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد:الرابعممممةالفرضمممميةالفرعيممممة

.للتخصصالعلميللمستجيبتبعاًالعينة

والررك مررن أجررل التحقررق مررن  Mann-Whitney الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  الفروقات في 

 (إ ارة األعمال)م  ( علوم مالية و مصرفية/تمويل) ولقد قام الباحث بدمم فئات للتخصص العلمي

 كمررا.(ج/2-4-4)وضررح فرري الجرردول رقررم لقلررة عررد  أفرررا  العينررة  نسرربيا فرري هرر ه الفئررات كمررا هررو م

والرك للجمرل التري  الرتبرة الوظيفيرةويوضح الجدول المتوسرط الحسرابي لكرل فئرة مرن فئرات متغيرر 

وقد عمل  5.51أظهر االختبار أنه يوجد فيها فروق اات  اللة إحصائية مهمة عند مستوى معنوية 

 .هم الجمل التي ال ينتم عنها فرق إحصائي م ءالباحث على استثنا
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 (ج/2-4-4)جدول رقم 

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه التحقق من الفروق في 

 .األنظمةتبعا  للتخصص العلمي للمستجيب

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

علوم /تمويل محاسبة الجملة

 مصرفية

ا ارة 

 أعمال

P 

value 

ي للشركة مكتوب و يوجد نظام  اخل(أ/4-3-1) 6

ن و الترقية و يمثال سياسة التعي) واضح 

( الخ...االجامات و العقوبات 

3.972.78.031 

  

 تالوار ة فيره هري التري وجرد فيهرا اختالفرا ةفإن الجمل (ج/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

ة ول السرابق بآنره فقرط  جملرويظهرر الجرد التخصرص العلمري إلرىمهمة إحصائيا بين أفرا  العينرة تعرو  

فروقات اات أهمية إحصائية وأن الغالبية لم ينتم عنها اختالفات إحصائية مهمرة تعرو   تأظهرواحدة  

 .الفرضية العدمية ال ترفضوعليه  ، التخصص العلمي إلى

 
 

التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد :الخامسممممةالفرضمممميةالفرعيممممة

.للمؤهلالعلميللمستجيبالعينةتبعاً

والررك مررن أجررل التحقررق مررن  Kruskal-Wallis الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  الفروقات في 

لقلرة (  كتروراة)و  (ماجستير)م  (  بلوم  راسات عليا) ولقد قام الباحث بدمم فئات للمؤهل العلمي

 ويوضح  كما.( /2-4-4)عد  أفرا  العينة  نسبيا في ه ه الفئات كما هو موضح في الجدول رقم 
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والررك للجمررل الترري أظهررر  الرتبررة الوظيفيررةالجرردول المتوسررط الحسررابي لكررل فئررة مررن فئررات متغيررر 

وقررد عمررل  5.51نويررة االختبررار أنرره يوجررد فيهررا فررروق اات  اللررة إحصررائية مهمررة عنررد مسررتوى مع

 .الجمل التي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم  ءالباحث على استثنا

 

 ( /2-4-4)جدول رقم 

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه التحقق من الفروق في 

 .األنظمةتبعا  للمؤهل العلمي للمستجيب

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

لوم  ب الجملة

كلية 

 مجتم 

 بلوم  بكالوريوس

عالي 

 ماجستير

P 

value 

بشكل  جراءاتيث السياسات و اإلتحد  يتم (أ/4-3-1) 18

 وري وتكون موثقة ويتم ايصالها لجمي  

المنشآةالموظفين في 

2.16 3.87 3.44 .027 

 

 تد فيهرا اختالفراالروار ة فيره هري التري وجر ةفإن الجملر ( /2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

ة واحردة  ويظهر الجدول السابق بآنه فقط  جملر المؤهل العلمي إلىمهمة إحصائيا بين أفرا  العينة تعو  

 إلرىفروقات اات أهمية إحصرائية وأن الغالبيرة لرم ينرتم عنهرا اختالفرات إحصرائية مهمرة تعرو   تأظهر

 .الفرضية العدمية ال ترفضوعليه  ، التخصص العلمي
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التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد:السادسممممةيةالفرعيممممةالفرضمممم

.عددسنواتالخبرةللمستجيبتبعاًالعينة

والررك مررن أجررل التحقررق مررن   Kruskal-Wallis الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 طبيرق هر ه األنظمرةتبعا  تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تالفروقات في 

لقلرة  (سرنة 25أكثرر مرن ) و( سرنة 25و  16برين )ولقد قام الباحث بدمم فئرات  لعد  سنوات الخبرة

ويوضرح كمرا . (هـ/2-4-4)عد  أفرا  العينة  نسبيا في ه ه الفئات كما هو موضح في الجدول رقم 

الررك للجمررل الترري أظهررر و الرتبررة الوظيفيررةالجرردول المتوسررط الحسررابي لكررل فئررة مررن فئررات متغيررر 

وقررد عمررل  5.51االختبررار أنرره يوجررد فيهررا فررروق اات  اللررة إحصررائية مهمررة عنررد مسررتوى معنويررة 

 .الجمل التي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم  ءالباحث على استثنا

 

 (هـ/2-4-4)جدول رقم 

ن تطبيق ه ه تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  مالتحقق من الفروق في 

 .األنظمةتبعا  لعد  سنوات الخبرة للمستجيب

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

 ون  الجملة

خمس 

 سنوات

-1بين 

15 

 سنوات

 11بين 

 11و 

 سنة

أكثر من 

 سنة 16

P 

value 

يوجررد وصررف عمررل واضررح لكافررة (أ/4-3-1) 2

 . المنشآةالوظائف في 
3.54 3.174.58 3.43 .016 

يكرررل تنظيمررري مكتررروب و يوجرررد ه (أ/4-3-1) 4

 .المنشآةمطبق في 
3.25 3.30 4.33 3.43 .044

بتحليل االخطار  المنشآةقيام ا ارة  (ب/4-3-1)11

يرررررد احتماليرررررة تحد  و تصرررررنيفها و 
3.14 3.26 4.25 3.43 .028 
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حدوثها وفقرا للمبرا يء المحاسربية 

.المتعار  عليها

من خالل فرر   المنشآةتدار أعمال  (ب/4-3-1)13

افرا  قليلرين لهرم سرلطات  أوحد وا

م آوو صرررلحيات تمكرررنهم مرررن تجررر

.الرقابة الداخلية إجراءات

2.64 3.43 3.75 4.71 .007 

يررررتم التواصررررل بررررين المسررررتويات  (ج/4-3-1)19

 و وناال اريرررررة بشررررركل مسرررررتمر 

.عوائق 

3.89 3.52 4.58 4.43 .010 

 
 
 

جمل الوار ة فيره هري التري وجرد فيهرا اختالفرات فإن ال (هـ/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

 لجمر 1ويظهر الجدول السابق بآنره فقرط   عد  سنوات الخبرة إلىمهمة إحصائيا بين أفرا  العينة تعو  

 إلرىفروقات اات أهمية إحصرائية وأن الغالبيرة لرم ينرتم عنهرا اختالفرات إحصرائية مهمرة تعرو   تأظهر

ات الحسرابية فري الجردول مومعرة بشركل شربه عشروائي برين ويالحرظ أن المتوسرط عرد  سرنوات الخبررة

 .الفرضية العدمية ال ترفضمجموعات األسئلة وعليه 

 
  

 

التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد :السممممابعةالفرضمممميةالفرعيممممة

.العينةتبعاًللحصولعلىالشهاداتالمهنيةللمستجيب

التحقق من الفرروق فري والك من أجل   Mann-Whitneyاختبار الفرضية تم استخدام  لختبار هدذه

تطبيق أنظمرة الرقابرة الداخليرة و فري المعوقرات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  للحصرول علرى 

 إلررىلررم ينررتم عنهررا اختالفررات إحصررائية مهمررة تعررو  و قررد لرروحظ أن جميرر  الجمررل . الشررها ات المهنيررة

 .الفرضية العدمية ال ترفضوعليه  الحصول على الشها ات المهنية
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التوجمممدِروقممماتذاتداللمممةإحصمممائيةبمممينإجابممماتأِمممرادالعينمممة:الثامنمممةالفرضممميةالفرعيمممة

.لتصنيفالمنشأةالتييعملبهاالمستجيبتبعاً

والررك مررن أجررل التحقررق مرررن   Mann-Whitneyالفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  تطبيق الفروقات في 

 تصرنيفالمتوسط الحسابي لكل فئة من فئات متغير  (و/2-4-4)ويوضح الجدول. لتصنيف المنشآة

والررك للجمررل الترري أظهررر االختبررار أنرره يوجررد فيهررا فررروق اات  اللررة إحصررائية مهمررة عنررد مسررتوى 

 .الجمل التي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم  ءالباحث على استثنا وقد عمل 5.51معنوية 

 

 (و/2-4-4)جدول رقم 

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه التحقق من الفروق في 

 األنظمةتبعا  لتصنيف المنشآة التي يعمل بها المستجيب

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

 P أجنبية محلية الجملة

value 

يوجد وصف عمل واضح لكافة  (هـ/4-3-1) 2

 . المنشآةالوظائف في 
3.42 4.12 .046 

005. 3.94 2.89 .يوجد نظام واضح لتقييم اال اء (هـ/4-3-1)3

يوجرررد هيكرررل تنظيمررري مكتررروب و  (هـ/4-3-1)4

 .المنشآةمطبق في 
3.28 4.29 .003 

ح و مرررررن المهمررررراتيرررررتم توميررررر   (هـ/4-3-1)5

الصالحيات من قبرل اال ارة العليرا 

 .بطريقة مكتوبة و واضحة

3.30 4.00 .045 

يوجد نظام  اخلي للشركة مكتروب  (هـ/4-3-1)6

مررثال سياسررة التعررين و ) و واضررح 

الترقيرررة و االجرررامات و العقوبرررات 

3.58 4.53 .003 
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 (. الخ...

وجررررررو  تسلسررررررل ا اري يوضررررررح  (هـ/4-3-1) 7

 إاية بررخطرروط السررلطة و المسررؤول

يرررد المسرررؤولية عرررن اي تحد  يمكرررن 

 .ثتحد  مخالفات قد  أواخطاء 

3.43 4.29 .017 

بتحليل االخطرار  المنشآةقيام ا ارة  (هـ/4-3-1) 11

يرررررد احتماليرررررة تحد  و تصرررررنيفها و 

حرردوثها وفقررا للمبررا يء المحاسرربية 

 .المتعار  عليها

3.23 3.94 .024 

يتم عمل تسويات  ورية   (هـ/4-3-1) 17

مثال تسوية ) ابات األصول لحس

 (الخ...البنك، جر  المخزون، 

4.36 4.82 .031 

يتم التواصل بين المستويات  (هـ/4-3-1) 19

 و وناال ارية بشكل مستمر 

 .عوائق 

3.77 4.47 .004 

وجررررو  مراقبررررة مسررررتمرة خررررالل  (هـ/4-3-1) 25

 . العمليات االعتيا ية للشركة
3.70 4.35 .049 

زويررد اال ارة بالتقررارير حررول أي ت (هـ/4-3-1) 26

خلرررل يطررررأ علرررى نظرررام الرقابرررة 

 .الداخلية

3.38 4.00 .046 

التصررررحيحية  جررررراءاتمراقبررررة اإل (هـ/4-3-1) 27

 .للتآكد من سالمة تطبيقها
3.51 4.24 .023 

و بمسررررراعدة قسرررررم  المنشرررررآةقيرررررام  (هـ/4-3-1) 28

الترردقيق الررداخلي بعمررل تفترريش فرري 

الت التري الوقت المناسرب فري الحرا

 .تستدعيها طبيعة بعض االصول

3.17 4.00 .020 

تقوم اال ارة العليا بمراجعرة اال اء  (هـ/4-3-1) 29

 .الفعلي مقارنة بالخطط التقديرية
3.42 4.29 .016 

  

فإن الجمرل الروار ة فيره هري التري وجرد فيهرا اختالفرات  (و/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

 لررةجم 14ويظهررر الجرردول السررابق بررآن   تصررنيف المنشررآة  إلررىن أفرررا  العينررة تعررو  مهمررة إحصررائيا برري

 إلىلم ينتم عنها اختالفات إحصائية مهمة تعو   باقي الجملفروقات اات أهمية إحصائية وأن  تأظهر

بين مجموعات  منتظمويالحظ أن المتوسطات الحسابية في الجدول مومعة بشكل شبه  تصنيف المنشآة

 .الفرضية العدمية ترفضوعليه ( المراقبة)و ( بيئة الرقابة)إا تركزت في مجموعتي  األسئلة 
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و يالحظ هنا أن المنش ت الصغيرة  و متوسطة الحجم األجنبية أكثرر فاعليرة فري تطبيرق أنظمرة الرقابرة 

نتيجرة   ، وتعد  ه ه النتيجة من وجهة نظر الباحرث(المراقبة)و ( بيئة الرقابة)الداخلية خاصة في مكوني 

طبيعية و منطقية إا أن ه ه المنش ت يوجد لها فروع في عدة  ول مختلفرة و هر ه الفرروع جميعهرا تتبر  

و التي تعرد  ( لبيئة الرقابة)لنفس اإل ارة و التي تمثل تصرفاتها و توجهاتها و فلسفتها العناصر الرئيسة 

إمرتالك هر ه المنشر ت جميعهرا  وائرر  القاعدة األساسية في نظام الرقابرة الداخليرة، أضرف إلرى الرك كلره

 (.المراقبة)تدقيق  اخلي فاعلة إا أن التدقيق الداخلي يعد  العنصر الرئيسي في عملية 

 

 

التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد:التاسممممعةالفرضمممميةالفرعيممممة

.عددموظفينالمنشأةالتييعملبهاالمستجيبتبعاًالعينة

والررك مررن أجررل التحقررق مررن   Mann-Whitney الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  ذهلختبددار هدد

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيرق هر ه األنظمرة تبعرا  الفروقات في 

لقلرة عرد  أفررا   (215أكثر من )و ( 249 – 15)ولقد قام الباحث بدمم فئات  لعد  موظفي المنشآة

ويوضرح الجردول  كمرا .(ي/2-4-4)يا في ه ه الفئات كما هرو موضرح فري الجردول رقرم العينة  نسب

والرك للجمرل التري أظهرر االختبرار  عد  موظفي المنشآةالمتوسط الحسابي لكل فئة من فئات متغير 

وقرد عمرل الباحرث علرى  5.51وجد فيها فروق اات  اللة إحصائية مهمة عند مستوى معنويرة تأنه 

 .تي ال ينتم عنها فرق إحصائي مهم الجمل ال ءاستثنا
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 (ي/2-4-4)جدول رقم 

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه التحقق من الفروق في 

 األنظمةتبعا  لعد  موظفي المنشآة التي يعمل بها  المستجيب

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

 49-11 الجملة

 موظف

15 -

249 

 موظف

P 

value 

يوجد هيكل تنظيمي مكتوب و  (أ/4-3-1) 4

 .المنشآةمطبق في 
3.04 3.82 .018

 021. 4.07 3.35 .المنشآةيوجد قسم تدقيق  اخلي في  (هـ/4-3-1) 24

تزويد اال ارة بالتقارير حول أي  (هـ/4-3-1) 26

خلل يطرأ على نظام الرقابة 

 .الداخلية

3.15 3.75 .038 

الموظفين لتدريب  عدم خضوع (4-3-2) 31

 إجراءاتمستمر حول سياسات و 

.المنشآةالرقابة الداخلية في 

2.92 3.59 .031 

عدم إلتزام الموظفين بالسياسات  (4-3-2) 33

 .المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية
2.81 3.80 .008 

تطور األساليب المستخدة في  (4-3-2) 34

 .عمليات االحتيال و تنوعها
2.50 3.68 .001 

عدم إهتمام و عم اإل ارة العليا  (4-3-2) 31

 .ألنشطة الرقابة الداخلية 
2.85 3.73 .013 

الرقابة  إجراءاتإرتفاع كلفة تنفي   (4-3-2) 37

 .الداخلية 
2.62 3.55 .009 

  

فإن الجمل الوار ة فيره هري التري وجرد فيهرا اختالفرات  (ي/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

 لجم 8ويظهر الجدول السابق بآنه فقط   عد  موظفي المنشآة إلىحصائيا بين أفرا  العينة تعو  مهمة إ

 إلرىفروقات اات أهمية إحصرائية وأن الغالبيرة لرم ينرتم عنهرا اختالفرات إحصرائية مهمرة تعرو   تأظهر

 مر  ويالحرظ أن المتوسرطات الحسرابية فري الجردول مومعرة بشركل شربه عشروائي عد  مروظفي المنشرآة

 .الفرضية العدمية ال ترفضبين مجموعات األسئلة وعليه  (المعوقات)تركز نوعا ما على مجموعة 
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التوجممممدِروقمممماتذاتداللممممةإحصممممائيةبممممينإجابمممماتأِممممراد:العاشممممرةالفرضمممميةالفرعيممممة

 .لنوعالمنشأةالتييعملبهاالمستجيبتبعاًالعينة

والررك مررن أجررل التحقررق مررن  Kruskal-Wallis الفرضررية تررم اسررتخدام اختبررار  لختبددار هددذه

 تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التري تحرد  مرن تطبيرق هر ه األنظمرةتبعا  الفروقات في 

لقلرة عرد  أفررا  العينرة  نسربيا فري  (أخررى)مر  ( تضامن)ولقد قام الباحث بدمم فئات  لنوع المنشآة

ويوضرح الجردول المتوسرط الحسرابي كما . (ك/2-4-4)ه ه الفئات كما هو موضح في الجدول رقم 

والك للجمرل التري أظهرر االختبرار أنره يوجرد فيهرا فرروق اات  نوع المنشآةلكل فئة من فئات متغير 

لتي ال ينرتم الجمل ا ءوقد عمل الباحث على استثنا 5.51 اللة إحصائية مهمة عند مستوى معنوية 

 .عنها فرق إحصائي مهم

 

 (ك/2-4-4)جدول رقم 

تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية و في المعوقات التي تحد  من تطبيق ه ه لتحقق من الفروق في ا

 األنظمةتبعا  لنوع المنشآة

 رقم

 الجملة





 رقم

 المجموعة

مسؤولية  فر ية الجملة

 محدو ة

تضامن 

و 

 أخرى

P 

value 

بتحليل االخطار و  المنشآةقيام ا ارة (ب/4-3-1)11

مالية حدوثها وفقا يد احتتحد  تصنيفها و 

.للمبا يء المحاسبية المتعار  عليها

3.773.054.13.008 
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الوار ة فيره هري التري وجرد فيهرا اختالفرات  ةفإن الجمل (ك/2-4-4)ما ور  في الجدول رقم  إلىبالنظر 

 ة واحردةويظهرر الجردول السرابق بآنره فقرط  جملر نروع المشر ة إلرىمهمة إحصائيا بين أفرا  العينة تعرو  

 إلرىأظهرت فروقات اات أهمية إحصرائية وأن الغالبيرة لرم ينرتم عنهرا اختالفرات إحصرائية مهمرة تعرو  

 .وعليه ال ترفض الفرضية العدمية نوع المنشآة

-:اِتبارموثوقيةالنتائج4-5

يبين نتائم كرونباخ ألفا ( 1-4)للتحقق من موثوقية النتائم تم إجراء اختبار كرونباخ ألفا، والجدول 

كمرا لررم تقررل ألي % 5.886ويتضرح مررن الجردول أن قيمررة كرونبراخ ألفررا لجمير  األسررئلة معرا كانررت 

وهرر ه األرقررام . (بتقيرريم المخرراطر)باسررتثناء المجموعررة المتعلقررة  5.775مجموعررة مررن األسررئلة عررن 

 .وبررر لك يمكرررن القرررول بموثوقيرررة نترررائم الدراسرررة  5.75أعلرررى مرررن الحرررد األ نرررى المقبرررول وهرررو 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2012) 

 

(5-4جدول)

 (اِتباركرونباخألفا)اِتبارموثوقيةالنتائج

 قيمكرونباخألفا البيــــــــــــــــــــــــــــــان

تطبيررق المنشرر ت الصررغيرة و متوسررطة الحجررم 

أنظمة الرقابة الداخلية بفاعليرة فيمرا يتعلرق ببيئرة 

 الرقابة

5.894 

صررغيرة و متوسررطة الحجررم تطبيررق المنشرر ت ال

أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية فيما يتعلرق بتقيريم 

 المخاطر

5.435 

 5.775تطبيررق المنشرر ت الصررغيرة و متوسررطة الحجررم 
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أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة بفاعليرررة فيمرررا يتعلرررق 

 بآنشطة الرقابة

تطبيررق المنشرر ت الصررغيرة و متوسررطة الحجررم 

مرررا يتعلرررق أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة بفاعليرررة في

 بالمعلومات و االتصال

5.815 

تطبيررق المنشرر ت الصررغيرة و متوسررطة الحجررم 

أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة بفاعليرررة فيمرررا يتعلرررق 

 بالمراقبة

5.914 

مررن تطبيررق أنظمررة رقابررة  تحررد  المعوقررات الترري 

 .فاعلة في الشركات الصغيرة و متوسطة الحجم

5.928 

0.886ـــــــــــــــــــئـلةجمي  األســــــــــــــــــــــــــ
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الفصلالخامس

 االستنتاجاتوالتوصيات
 
:المقدمة:5-9



تطبيرق المنشر ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم فري األر ن التعرر  علرى مردى  إلرىالدراسرة هر ه دفت ه

باإلضررافة إلررى البحررث فرري  المعوقررات الترري قررد تحررد  مررن تطبيررق هرر ه  ألنظمررة الرقابررة الداخليررة بفاعليررة

ة عررد إلررىمررن األسررئلة والفرضريات الترري تتعلررق بالدراسرة وتوصررل  ا  ، ولقررد وضرر  الباحرث عررد األنظمرة

 :في حل المشكلة واإلجابة عن أسئلة وفرضيات الدراسة، وكما يلي أسهمتاستنتاجات 

 

:االستنتاجات:5-2

المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم في األر ن تطبق إلى حرد مرا أظهرت نتائم التحليل اإلحصائي أن 

تواجه إلى حد ما معوقات  أظهرت نتائم التحليل أن ه ه المنش توك لك  أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية

الك عدم وجو  فروقات اات  اللة  إلىأضف  . تحد  من مقدرتها على تطبيق أنظمة رقابة  اخلية فاعلة

باسرتثناء  لكرل مرنهمو إلرى طبيعرة المنشرآة   إحصائية برين إجابرات أفررا  العينرة تعرو  للخلفيرة الشخصرية

برق أنظمرة الرقابرة الداخليرة بشركل أكثرر فاعليرة إا كانت المنشر ت األجنبيرة تط( تصنيف المنشآة)متغير 

مشرتتة نسربيا وال تتبر  لبراقي العوامرل ولقد كانت ه ه الفروقات  ( المراقبة)و ( ببيئة الرقابة)فيما يتعلق 

 .توجها معينا ومن هنا كانت النتيجة عدم وجو  فروقات مهمة

 

ها تطبق أنظمة الرقابة الداخلية بفاعلية أفرا  العينة يرون أن المنش ت التي يعملون بعلى الرغم من أن 

المتوسررطات الحسررابية و أن هرر ه المنشرر ت تواجرره معوقررات تحررد  مررن تطبيررق هرر ه األنظمررةإال أن معظررم 

باستثناء تطبيق أنظمرة الرقابرة الداخليرة فيمرا  3.61 – 3.29ح معظمها بين أوالصغيرة نسبيا والتي تتر
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تجعرل  4.18 – 4.53و التي كانت و على التوالي ( االتصال المعلومات و)و ( بآنشطة الرقابة) يتعلق 

ممرا يعطري و أن المعوقرات التري يواجههرا هر ا التطبيرق معوقرات نسربية   نسربيا  التطبيرق تطبيقرا  من ه ا 

 .االنطباع بوجو  مشكلة

 

طة التطبيق النسربي ألنظمرة الرقابرة الداخليرة بفاعليرة لردى المنشر ت الصرغيرة و متوسروقد تعو  أسباب 

الحجم لعدم اهتمام و  عم اال ارة في ه ه المنش ت ألنشرطة الرقابرة الداخليرة إا إن معظرم هر ه المنشر ت 

إما أن تكون عائلية و إمرا أن تكرون مبنيرة علرى عالقرات اجتماعيرة  أو صرداقة برين مالكهرا و اإل ارات 

ترردخال  فرري خصوصررياتهم العليررا فيهررا، كمررا أن أنظمررة الرقابررة هرر ه تعررد  مررن وجهررة نظررر مررالك المنشرر ت 

 .باإلضافة إلى أنها تمثل مركزا  للتكلفة و ون أي عائد ربحي على المنشآة

أضف إلى الك قلة و ضعف التشريعات القانونية التي تلزم ه ه المنش ت بامتالك  أنظمة رقابرة  اخليرة 

ات عمل واضحة فاعلة و انعكاس الك على سير العمل في تلك المنش ت، إا ال تتوفر سياسات و إجراء

و مكتوبة و مرا يتبعهرا مرن تومير  مهمرات و مرنح صرالحيات مرن قبرل اال ارة و بطريقرة غيرر واضرحة 

ناهيك عن أن عد ا  كبيرا  من ه ه المنش ت تدار من قبل فر  واحد أو أفرا  قليلرين لهرم سرلطات و .أيضا  

ر قسم تدقيق  اخلي في كثير صالحيات تمكنهم من تجآوم إجراءات الرقابة الداخلية،و في ظل عدم توف

 .منها ال بل قد يكون منعدم الوجو  في المنش ت الصغيرة

 

من قبل الباحرث معوقرات نسربية فمرن الممكرن أن يعرو  الرك إلرى عردم وعري المقترحة  المعوقات عد  أما 

الموظفين بآهمية الرقابة الداخلية بالشكل الكافي بسبب عدم خضوعهم لتدريب مستمر حول سياسات و 

إجراءات الرقابة الداخلية، باإلضافة إلى عدم وضوح أهدا  المنش ت و اسرتراتيجياتها ممرا يجعرل مرن 

 .الصعب ترجمة ه ه األهدا   واالستراتيجيات بالنسبة إلى العاملين في ه ه المنش ت
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:التوصيات:5-3

ت الدراسرة بالتوصريات نتائم التحليل اإلحصائي واالستنتاجات التي تم التوصل إليهرا خرجر إلىاستنا ا 

 :التالية

ضرورة العمل على توفير قسم تردقيق  اخلري فري المنشر ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم  و بمرا  (1

يتناسب م  حجرم نشراط المنشرآة وعرد  موظفيهرا ،مر  اسرتمرارية تردريب و تآهيرل مروظفي هر ه 

 .األقسام

 

و القوانين التي مرن شرآنها أن  أن تقوم الجهات الرقابية و التشريعية بتطوير و ميا ة التشريعات (2

 .تزيد من التزام المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم بتطبيق أنظمة رقابة  اخلية فاعلة

 

ضرررورة اعررا ة النظررر فرري قررانوني ضررريبة  خررل الشررركات وضررريبة المبيعررات لتشررجي  هرر ه  (3

 .المنش ت على تقديم ميزانياتها

 

القانونيين بزيا ة الرقابة علرى مكاترب التردقيق أن تقوم الجهات المختصة مثل جمعية المحاسبين  (4

للتآكد من جو ة التدقيق علرى المنشر ت الصرغيرة  و متوسرطة الحجرم باإلضرافة إلرى قيراس مردى 

 .التزام ه ه المكاتب بمتطلبات معايير التدقيق الدولية

 

ارير المالية قيام المنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم بتبني متطلبات المعايير الدولية إلعدا  التق (1

 .و العمل بما جاء في ه ه المعايير 2559للمنش ت الصغيرة و متوسطة الحجم و الصا رة عام 
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المنشرر ت الصررغيرة و متوسررطة الحجررم علررى تآهيررل و ترردريب جميرر  موظفيهررا بشرركل أن تعمررل  (6

مسررتمر و خاصررة مرروظفي قسررمي التجهيررزات و المحاسرربة وربررط التقيرريم السررنوي والزيررا ت و 

 . بمدى تطور الموظف الترقيات

 

العمل على إعرا ة النظرر فري الخطرط الدراسرية  فري الجامعرات بمرا يتناسرب مر  متطلبرات سروق  (7

العمل بإا تصبح أكثر تخصصا  وبما يتالءم م  طبيعة المنشر ت الصرغيرة و متوسرطة الحجرم إا 

 .من مجمل عد  المنش ت المسجلة في األر ن% 99.6إن ه ه المنش ت تمثل ما نسبته 
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 :المراجع قائمة

 
 :ل المراج  العربية و 
 
 – 2515اصدارات المعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد وقواعد أخلقيات المهنة  -9

 .ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين النانونيين 

ياااة فاااي ظااال ناألردواقاااع الصاااناعات الصاااغيرة ومتوساااطة الحجااام , (.099), إسدددماعيل، احمدددد -2

 .00-60، ص ص(0) 33، مجلة علوم إنسانية التوجهات الحديثة,

 دار الفجدر للنشدر و التوليد ،, ادارة المشاروعات الصاغيرة,(0990) بوناعم، عبدالحميد مصدطفى، -3

 .مصر القاهرل،

التغييارات المحاسابية والتشاريعية والدولياة والعالمياة فاي "  ،(0008) ،عفرا  إسرحق  بولر، -4

مدي لالمد تمر الع, "رالمنشاآت الصاغيرة ومتوساطة الحجام ومتناهياة الصاغ إلىظرة ظل اتساع الن

 يددددددددددددديناألردنالددددددددددددددولي الثدددددددددددددامن لجمعيدددددددددددددة المحاسدددددددددددددبين الندددددددددددددانونيين المهندددددددددددددي 

المنشد ت الصدغيرة ومتوسدطة الحجدم بدين المحاسدبة "تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 ."والتدقيق والدور االقتصادي

 

لحقوق المفقودة في المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم بين تسلط ا، (2558)البشير،محمد  -5

الدولي الثامن لجمعية المحاسبين النانونيين المهني مي لالم تمر الع، االدارة و ثغرات التشريع

 ييناألردن

المنش ت الصغيرة ومتوسطة الحجم بين المحاسبة "تحت عنوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 ."اديوالتدقيق والدور االقتص
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دور المنشآت الصغيرة ومتوسطة في التنمية االقتصادية والحد مان " ،(0008(مصطفىالبراري،  -6

 يددديناألردنالددددولي الثدددامن لجمعيدددة المحاسدددبين الندددانونيين المهندددي مدددي لالمددد تمر الع, "البطالاااة

المنشد ت الصدغيرة ومتوسدطة الحجدم بدين المحاسدبة "تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 ."ق والدور االقتصاديوالتدقي

 

يات وآفااق جديادة تحادّ تمويل المشااريع الصاغيرة ومتوساطة الحجام, , (.099)التميمي، يونس،  -7

المنعقددددل فددي معهدددد  متوسددطة، نددددول إدارل تمويددل الصدددناعات الصددةيرل و فااي السياساااات االئتمانيااة

للبنددت اإلسددالمي بتنظدديم مددن المعهددد اإلسددالمي للبحددوث والتدددريإل  األردنالدراسددات المصددرفية فددي 

 ..099/./60-60للتنمية في المملكة العربية السعودية من 

 

قيااس مادى مالءماة تطبياق معاايير " ,  (0008)،غالرب عروض،والرفداعي ،أحمد حلمي،جمعة -8

دراسااة اختباريااة لعينااة ماان المحاساابين القااانونيين  –التاادقيق الدوليااة فااي المنشااآت الصااغيرة 

 يدديناألردنالدددولي الثددامن لجمعيددة المحاسددبين النددانونيين المهنددي مددي لالمدد تمر الع, "األردنيااين 

المنشد ت الصدغيرة ومتوسدطة الحجدم بدين المحاسدبة "تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 ."والتدقيق والدور االقتصادي

 

دور البناااوا والماسساااات المالياااة فاااي تمويااال المشاااروعات الصاااغيرة , (0990)ر، أو حدددداد، منددد -9

قى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصةيرل ومتوسطة في الددول العربيدة، الملت" ومتوسطة

 .نيسان 68-.6الجلالر للفترل ما بين 
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، دار الصددفات "إدارل األعمددال التجاريددة الصددةيرل"، (0990)حسددن،توفيق عبدددالرحمن يوسددف،   -11

 .للنشر و التولي ، عمان

 

 .2116ة اإلحصائية لعام , النشر (0990)ية، األردندالرل اإلحصاتات العامة  -11

 

قااراءة فااي معااايير التقااارير الماليااة الدوليااة القادمااة للمنشااآت "  ,(0008) هيددثم السددعافين، -92

الدولي الثامن لجمعيدة المحاسدبين الندانونيين المهني مي لالم تمر الع, "الحجم  متوسطةالصغيرة و 

متوسدطة الحجدم بدين المنشد ت الصدغيرة و"تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 19-18 ييناألردن

 ."المحاسبة والتدقيق والدور االقتصادي

 

أثر التمويل و الضرراب  علرا المنشرآت الصرغيرة و متوسرطة  ،(2558)الشطي، عبدالسلم، -93

 يدددديناألردنالدددددولي الثددددامن لجمعيددددة المحاسددددبين النددددانونيين المهنددددي مددددي لالمدددد تمر الع ،الحجررررم

صدغيرة ومتوسدطة الحجدم بدين المحاسدبة المنشد ت ال"تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 . "والتدقيق والدور االقتصادي

انعكاساااات تطبياااق المعاااايير المحاسااابية الدولياااة الخاصاااة " , (0008)وليرررد مكريررراصدديام، -94

المد تمر  ,"علاى البيئاة المحاسابية فاي األردن  (SMEs)بالمنشآت الصغيرة ومتوساطة الحجام 

 يددددددددديناألردنمحاسدددددددددبين الندددددددددانونيين الددددددددددولي الثدددددددددامن لجمعيدددددددددة الالمهندددددددددي مدددددددددي لالع

المنشد ت الصدغيرة ومتوسدطة الحجدم بدين المحاسدبة "تحدت عندوان  2558ل وتشرين األ 18-19

 . "والتدقيق والدور االقتصادي

 

دار المسيرة للنشر و التوزيع، ، إدارة المشاريع الصغيرة ،(2559)العطية، ماجدة، -95

 .األردنعمان،
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دار والل للنشر و , االدارة و األعمال, (.099)هرحسن،العامري، صالح مهدي و الةالبي، طا -96

 .األردنالتولي ،عمان،

دار اليالوري , إدارة المشاريع الصغيرة,(0993)عفانة، جهاد عبداهلل و  بوعيد، قاسم موسى، -17

 .األردنالعلمية للنشر و التولي ،عمان،

لي الخاااا  مااادى مالءماااة تطبياااق معياااار اإلباااالغ الماااالي الااادو " ،(0008) سرررليمانعطيدددة، -98

الددولي الثدامن لجمعيدة المحاسدبين المهندي مدي لالم تمر الع ,بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجام

المنشدد ت الصددغيرة ومتوسددطة "تحددت عنددوان  2558ل وتشددرين األ 19-18 يدديناألردنالنددانونيين 

 ."الحجم بين المحاسبة والتدقيق والدور االقتصادي

 

ام بمعااايير التاادقيق والمحاساابة الدوليااة فااي حالااة مشاااكل االلتااز " , (0008( سددعيد نددة،و عة -91

الدددولي المهنددي مددي لالمدد تمر الع ,"دراسااة استكشااافية   –المنشااآت الصااغيرة ومتوسااطة الحجاام 

تحدددت عندددوان  2558ل وتشدددرين األ 19-18 يددديناألردنالثدددامن لجمعيدددة المحاسدددبين الندددانونيين 

 ."والدور االقتصادي المنش ت الصغيرة ومتوسطة الحجم بين المحاسبة والتدقيق"

 

 .2112إحصائيات  ,(0960),األردنغرفة صناعة  -21

 .2117, نشرة إحصائية لعام (.099)غرفة تجارل عمان ،  -29

أهمية الحسابات "بعنوان  ،(0998) هيثم ممدوح ،والعبادي ،نة، عادل محمدأو القط -22

ولي الثامن الدالمهني مي لالم تمر الع ،"القانونية في المنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم
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المنش ت "تحت عنوان  2558ل وتشرين األ 19-18 ييناألردنلجمعية المحاسبين النانونيين 

 ."الصغيرة ومتوسطة الحجم بين المحاسبة والتدقيق والدور االقتصادي

 

 .الدار اللامييت: ، اتس سدريتالتطورات الحديثة في المراجعة ،(2007)،لافت، أمين السيد -23

 

ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين  2511رعداد التنارير المالية المعايير الدولية  -24

  .النانونيين

دورة تدريبيددة للمعددايير الدوليددة رعددداد ، م سسددة المعددايير الدوليددة رعددداد التنددارير الماليددة -25
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قائمةالمالحق





(9)ملحقرقم نموذجاالستبانة:أوالً

2)أسماءمحكمياالستبانةملحقرقم:ثانيا

(3)ملحق One sample t-testالتحليلاإلحصائي:ثالثا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سطوجامعة الشرق األ
 كلية األعمال 
 قسم المحاسبة

 
 المحترمة/السيدة المستجيب المحترم/السيد

 تحية طيبة،

 

اسرررتكماال  عاااامر صاااالح العرمااا طيالمرفقرررة هررري جرررزء مرررن بحرررث يقررروم بررره الباحرررث  االسرررتبانة

يتنرررآول . لمتطلبرررات الحصرررول علرررى  رجرررة الماجسرررتير فررري المحاسررربة مرررن جامعرررة الشررررق األوسرررط 

 .مت سطةالرقابة الداخلية في الشركات الصغيرة وأنظمة  مدى فاعلية البحث 

موعرررة مرررن المحاسررربين والمررردققين الرررداخليين الررر ين يتميرررزون بدرجرررة لقرررد ترررم اختيرررارك ضرررمن مج

عاليرررة مرررن التآهيرررل العلمررري والمهنررري للمشررراركة فررري هررر ه االسرررتبانة، و يرجرررو الباحرررث أن تتكررررم 

بمنحررره بعضرررا مرررن وقترررك الثمرررين للمشررراركة بتعبئرررة هررر ه االسرررتبانة مؤكررردا لكرررم برررآن جميررر  البيانرررات 

سرررو  تعامرررل  ت الدراسرررة والبحرررث العلمررري فقرررط وأنهررراالتررري سرررتدلون بهرررا سرررو  تسرررتعمل لغايرررا

 عامررةتقديمرره فرري مررؤتمر علمرري سررتكون النتررائم المرر كورة  أووفرري حالررة نشررر البحررث . بسرررية تامررة

 .ابعينه شركة أومحد   بشخصوال تتعلق 

هررر ه االسرررتبانة تطررررح مجموعرررة مرررن األسرررئلة المتعلقرررة برررالخبرة المهنيرررة للمسرررتجيب، ثرررم مجموعرررة 

 .التي تهد  لمعرفة مدى فاعلية الرقابة الداخليةمن األسئلة 

 

فررري حرررال رغبرررت فررري االستفسرررار عرررن أي شررريء ور  فررري االسرررتبانة رجررراء ال تترررر   فررري االتصرررال 

 ( 1716792223) بالباحث على الرقم التالي

 

 .وشكرا لكم حسن تعآونكم

 الباحث                                                                                            
 عامر صالح العرم طي
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 -:البيانات الشخصية -:ال أو

 -:عند االختيار المناسب( ×)أرجو منكم التكرم بوض  إشارة * 

 -: العمر( 1

□سنة     45أقل  - 31 -ج       □سنة    35أقل  - 21 -ب      □سنة     21أقل من  -أ       

□سنة     15من  أكثر -ـه□سنة     15أقل  - 41 -        

 

 -:المنشأةالحاليِي الدورالوظيفي( 2     

رقابرة وال التردقيق-ب □  Accounting & Financial Management المحاسربة واإل ارة الماليرة  -أ

 ------------اخرى الرجاء اكرها  -      □   Internal Audit & Control اخلية

 

 -:الرتبةالوظيفية( 3     

□Chiefمسؤول قسم   -ج  □  Seniorموظف رئيسي -ب□   Juniorموظف مبتدئ   -أ      

 -------------------اخرى الرجاء اكرها  -هـ□   Managerمدير  ائرة  -      

 

 -:التخصصالعلمي( 4

□األعمال   إ ارة  -ج    □علوم مالية ومصرفية   /تمويل -ب□محاسبة    -أ

 

  -:المؤهلالعلمي( 1     

  □ بلوم  راسات عليا    -ج□بكالوريوس     -ب    □ بلوم كلية مجتم  فآقل   -أ

□ كتوراه    -ه    □ماجستير    - 

 

 :عددسنواتالخبرةِيمجالعملك( 6

  □سنة   11و  11بين  -ج     □سنوات    15و  1بين  -ب    □سنوات    1 ون  -أ

□سنة    25من  أكثر -ه□سنة    25و  16بين  - 

 

 :( CPA, CMA, CIAمثال)الحصولعلىالشهاداتالمهنية( 7

 □ال    -ب    □نعم   -أ

 :المنشآةمعلومات خاصة ب -:ثانيا 

 :أنهاتصنفالمشآةعلى (1

 □شركة أجنبية صغيرة و متوسطة   -ب□شركة محلية صغيرة و متوسطة  - أ

 

 :التيتعمللديهاحالياالمنشأةلموظفينِيعددا( 2

 □  155من  أكثر -ج   □موظف   155 إلى 11من  -ب □موظف    15 ون  -أ

 :المنشأةنوع( 3

 أخرى الرجاء اكرها  - □تضامن    -ج   □مسؤولية محدو ة    -ب  □فر ية    -أ
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لكلمنالعواملالتاليةوالتيقدتتوِرِيشركتكميرجى.بةالداِليةالعواملالتاليةهيمكوناتنظامالرقا -:ثالثا

لمعرِةأثرمنشآتكممدى فعالية مكونات الرقابة الداخلية الم كورة أ ناه في والتيتوضح(X)اإلشارةبوضععالمة

.العاملالمشارإليه

 :( The Control Environment)بييت الرمابت : مواألاليامم  -

التت تي   التوله الياع لددارة اليريا حوم الرمابت الدالريت  لراءاتييت الرمابت األحداث والسياسات واإلتتضمن ب

 .، و البييت التت السكااات الرمابيت تيهالرمسككةوأ ميتها 

رقم

السؤال
البيان

غير

ةمتوِر

غير

ِعالة

بشكل

كبير

غير

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

كبير

.عملمكتوبةوواضحةإجراءاتتوجدسياساتو9

.المنشأةيوجدوصفعملواضحلكاِةالوظائفِي2

.يوجدنظامواضحلتقييماالداء3

.المنشأةيوجدهيكلتنظيميمكتوبومطبقِي4

5
ومنحالصالحياتمنقبلاالدارةالمهماتيتمتوزيع

.يقةمكتوبةوواضحةالعليابطر


6

 واضح و مكتوب للشركة داِلي نظام يوجد مثال)

 الخ...سياسةالتعينوالترقيةواالجازاتوالعقوبات

.)









7

و السلطة ِطوط يوضح اداري تسلسل وجود

يدالمسؤوليةعناياِطاءتحدّيمكنإذالمسؤوليةب

.ثتحدّمخالفاتقدأو



 

  (:Risk Assessment)توييع الملاار : استثلاليامم ا -

يد ملاار األعمام المرتبات تت الووايع الماليت سواءع  است من مصادر لارليت تحد   ت عمريت تووع بها اإلدارة ل

 .يد اتستلابات المساسبت له ه الملاار وستايج   ه اتستلاباتتحد  دالريت و لك ل أو

رقم

السؤال
البيان

غير

ةمتوِر

غير

ِعالة

بشكل

كبير

غير

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

كبير

8
 استخدام بكثرة تتصف اوحساباته المنشأة عمليات
.والتقديرات الشخصية األحكام



1
يوجدنظامماليومحاسبييضمنموثوقيةوعدالة

.القوائمالمالية


91
 إجراءات تطبيق مدى على المنشأة إدارة تشرف
.تطويرها وإمكانية الداِلية الرقابة



99

 ادارة والمنشأةقيام تصنيفها و االِطار بتحليل

المحاسبيةتحدّ للمباديء وِقا حدوثها احتمالية يد

.المتعارفعليها



حالة92 ِي تستخدم مختلفة رقابية ضوابط توِر
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.الطواريءتضمنعدمالتوقف

93

 أعمال المنشأةتدار واحد ِرد ِالل اِرادأومن

تج من تمكنهم صلحيات و سلطات لهم زأوقليلين

.الرقابةالداِليةإجراءات



 

 (:Control Activities)أسكات الرمابت : اليامم الثالث -
 تصمع أسكات الرمابت من ألم تحويا أ دار الرمابت وتلفيض الملاار المحددة من مبم اإلدارة و ت عبارة عن

 .المسككةومواسين يتع وضيها وتسفي  ا من ألم تحويا أ دار  الراءاتسياسات و

رقم

السؤال
البيان

غير

ةمتوِر

غير

ِعالة

بشكل

كبير

غير

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

كبير

94
المهماتيوجدِصلتنظيميللمهاممنِاللتوزيع

.بينأِرادمختلفين


95
م معيتم يتناسب بشكل للموظفين الصالحيات نح

.الموكلةلهمالمهمات


96

 االصول على مادية رقابة توجد االحتفاظ) مثال

بالمخزون االحتفاض حديدة، بقاصة بالنقدية

(الخ...بمستودعاتمناسبةومراقبة،



97
 لحساباتاألصول  تسوياتدورية عمل يتم مثال)

(الخ...المخزون،تسويةالبنك،جرد


98

 اإلتحدّيتم و السياسات دوريجراءاتيث بشكل

ِي الموظفين لجميع ايصالها ويتم موثقة وتكون

.المنشأة



91
بشكلمستمر بينالمستوياتاالدارية التواصل يتم

.عوائقودون


 

 (:Information and Communication)الميرومات و اتتصام : الرابواليامم  -

، ان اتتصام تت سفاع المسككةاتكلا  الميسين تت  ال توتير ميرومات  اتيت وماليمت تت الومت المساست 

 .الكل  المساست تت الومت المساست ال يد الميرومات المهمت وايصالها تحد  الرمابت الدالريت ييست 

رقم

السؤال
البيان

غير

ةمتوِر

غير

ِعالة

بشكل

كبير

غير

ِعالة

كلبش

قليل

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

كبير

21

تقارير  ِالل من القرار لمتخذ معلومات توِر

التزام و  المالية البيانات و التشغيلية للعمليات

.القانوني



29

 الخارجية االطراف مع التواصل امكانية مثال)

يزود أن يمكن الخارجين المدققين مع التواصل

(هامةحولنظامالرقابةالداِليةاالدارةبمعلومات



22
و والسجالت الدِاتر من متكاملة مجموعة وجود

المستندات من مجموعة و للحسابات مبوب دليل
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.الكترونياأويدوياالمنشأةتفيباحتياجات

23
 الفترةالمنشأةقيام ِي العمليات كاِة بتسجيل

.المحاسبيةالخاصةبها


 

 (:Monitoring)المرامبت : اللام اليامم  -

اليت ي ت عبارة عن عمريت ُتصمع لتوي داء سفاع الرمابت الدالريت وتتضمن توييع  م من  تصميع وتسفي  الرمابت أع تي 

 .يم عر  السفاع ا ا  ان توييع الرمابت الدالريت غير ليدتيد  تصحيحه و الراءاتتت الومت المساست وعمم 

رقم

السؤال
البيان

غير

ةمتوِر

غير

ِعالة

بشكل

كبير

غير

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

قليل

ِعالة

بشكل

كبير

.المنشأةيوجدقسمتدقيقداِليِي24

25
االعتيادية العمليات ِالل مستمرة مراقبة وجود

.للشركة


26
تزويداالدارةبالتقاريرحولأيِلليطرأعلىنظام

.الرقابةالداِلية


27
اإل سالمةجراءاتمراقبة من للتأكد التصحيحية

.تطبيقها


28

وبمساعدةقسمالتدقيقالداِليبعملالمنشأةقيام

التي الحاالت ِي المناسب الوقت ِي تفتيش

.تستدعيهاطبيعةبعضاالصول



21
مقارنة الفعلي االداء بمراجعة العليا االدارة تقوم

.بالخططالتقديرية


31

 ادارة منقبل استجابة نظامالمنشأةوجود لتقارير

الرقابةالداِليةالتييعدهاالمدققالداِليوالعمل

.بهالتصويباالنحراِاتانوجدت



 

يات التت تؤثر عر  تفييم سفاع الرمابت الدالريت ،ل م من تحد  ال أومد تواله الكر ات اليديد من الميومات  -:رابعا

والتت توضح مد  أثر   ا ( X)لميومات التاليت والتت مد تتيرض لها كر ت ع يرل  اإلكارة بوضو عالمت ا

 .الرمابت الدالريت الراءاتالميوا عر  

رقم

السؤال
المعوقات

غير

مؤثر

غير

مؤثر

بشكل

كبير

غير

مؤثر

بشكل

قليل

مؤثر

بشكل

قليل

مؤثر

بشكل

كبير

39
مستمرحولسياساتعدمِضوعالموظفينلتدريب

.المنشأةالرقابةالداِليةِيإجراءاتو


.عدموعيالموظفينبأهميةالرقابةالداِلية32

33
بنظام المتعلقة بالسياسات الموظفين إلتزام عدم

.الرقابةالداِلية


34
و االحتيال عمليات ِي المستخدة األساليب تطور

.تنوعها


إهت35 وعدم الرقابةمام ألنشطة العليا اإلدارة دعم
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.الداِلية

.الرقابةالداِليةإجراءاتإرتفاعكلفةتنفيذ36

37

واستراتيجيتهاممايجعلالمنشأةعدموضوحاهداف

منالصعبترجمةهذهاالهدافواالستراتيجياتِي

.المنشأةانظمةالرقابةالداِليةالقابلةللتطبيقِي
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 التقنيةمعوقاتهناك و الفنية بالتسهيالت تتعلق

.المنشأةلتطبيقأنظمةالرقابةالداِليةِي
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(2)ملحقرقم





 

 أسماء محكمي االستبانة


قام الباحث بتحكيم استبانه الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من اوي االختصا  والخبرة 

 :يلة في مجال البحث العلمي وهمالطو

 

 الجامعة الرتبة االسم

 

 الدكتور أسامة عمر

                    مضر عبداللطيف رالدكتو

 

 محاسبة/أستاا مشارك

 محاسبة/أستاا مشارك

 

 سطوجامعة الشرق األ

 سطوجامعة الشرق األ
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(3)ملحقرقم



 One sample t-testالتحليلاإلحصائي

 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Statistics 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Test 
 

  

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

H1_1 4.383 68 .000 .53469 .2914 .7780 

H1_2 6.737 68 .000 .50238 .3536 .6512 

H1_3 12.063 68 .000 1.03571 .8644 1.2070 

H1_4 12.975 68 .000 1.18571 1.0034 1.3680 

H1_5 5.142 68 .000 .65306 .3997 .9064 

H2 2.135 68 .036 .29643 .0194 .5734 

 

 

 

 

 

 

 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

H1_1 70 3.5347 1.02055 .12198 

H1_2 70 3.5024 .62393 .07457 

H1_3 70 4.0357 .71834 .08586 

H1_4 70 4.1857 .76458 .09138 

H1_5 70 3.6531 1.06254 .12700 

H2 70 3.2964 1.16177 .13886 
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:قال تعإلى  

 

ْير " َِ لَِكَِْليَْفَرُحواهَُو
َٰ
َِوبَِرْحَمتِِهَِبَِذ ايَْجَمُعونَقُْلبِفَْضِلهللاَّ  "ِممَّ

 

 صدق هللا العظيم

 

 ]58:رةيونسسو[

 

 


