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األردنية: أثر نظام الرقابة الداخلية على األداء المالي للمحاكم النظامية  معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 

استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، ولجمع البيانات الالزمة  ، وقددراسة تطبيقية على محاكم عمان النظامية

جميع ( فردا يمثلون 125)من التي تكونت الدراسة الختبار الفرضيات، تم استخدام استبانة وزعت على عينة 

 .اكم النظامية الواقعة في محافظة العاصمةالعاملين في وحدة الرقابة الداخلية والمحاسبين في المح

أنشطة الرقابة،  بيئة الرقابة،) نظام الرقابة الداخلية بمقوماتهتأثير لوجود  إلىوخلصت نتائج الدراسة 

 . على األداء المالي للمحاكم بدرجة متوسطةمجتمعة ومنفردة  (تقدير المخاطر، التقييم المعلومات واالتصال،

االهتمام ببذل وزارة العدل االردنية  على التأكيدأبرزها  تقدمت الدراسة بعدة توصيات النتائج،وفي ضوء 

لما لها أثر  في المحاكم النظامية االردنيةوانشاء قسم ادارة مخاطر الكافي والمستمر بجميع مقومات الرقابة 

 ووضع دليل ارشادي كتابي لألنشطة الرقابية. على االداء المالي
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Abstract 

This study aims to know the impact of the internal control system over the 

financial performance in the Jordanian Civil Courts: An Empirical Study of Amman 

Civil Courts, where I have used descriptive and analytical approaches. In order to 

collect the required data to test the assumptions, a questionnaire was used and 

distributed over the study sample composed of (125) respondents who represent all 

employees in the Internal Control Unit and the accountants in the civil courts located 

in Amman Governorate.  

The results of the study have conclude the existence of the internal control 

system effect with its components (control environment, control activities, 



information and communication, risk estimation and assessment) collectively and 

individually on the financial performance for the courts at medium degree. 

In light of these results, the study has made several recommendations, notably 

the emphasis on the Jordanian Ministry of Justice to exert adequate and continuous 

attention to all the control components, to establish a risk management department 

in the Jordanian civil courts for its impact on the financial performance and to 

develop a heuristic guidebook for the supervisory activities.  

 


