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الصناعية المساهمة هدفت الدراسة إلى قياس أثر نظام الرقابة الداخلية على أداء المدقق الخارجي في الشركات 

( فقرة تقيس 41العامة في األردن، إذ اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومستخدمًة استبانة مكونة من )

جراءاتها، وتقييم المخاطر، ونظام المعلومات  مدى تأثير الرقابة الداخلية بمجاالتها )بيئة الرقابة، وأنشطتها، وا 

( شركة صناعية مساهمة عامة أردنية، وحيث 23دراسة على عينة مكونة من )واالتصال( كأداة لها؛ إذ طبقت ال

( من موظفي تلك الشركات موزعين حسب المسمى 232وزعت االستبانة على وحدة المعاينة والمكونة من )

الوظيفي )مديرين ماليين، ومحاسبين، ومدققين ماليين، وموظفي الرقابة الداخلية(، وأظهرت نتائج التحليل 

حصائي إلجابات أفراد وحدة المعاينة وجود أثر ذي داللة إحصائية لمجاالت الرقابة الداخلية على أداء المدقق اإل

( لصالح المتغير المستقل )الرقابة الداخلية( على المتغير التابع 10.279للفروق ) (t)الخارجي، إذ بلغت قيمة 

 (.α ≤ 0.05)( عند مستوى الداللة 105.633) (F))أداء المدقق الخارجي(، وبلغت قيمة الحرية اإلحصائية 



 وبناًء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها:

ضرورة إطالع المدقق الخارجي على المراسالت والمذكرات الداخلية بين الرقابة الداخلية ومجلس  .1

 اإلدارة.

سنوية، وذلك لتوفير الوقت والجهد ربع سنوية أو نصف يقترح الباحث بأن تقوم الشركات بعمل موازنة  .2

 في عملية التدقيق.

دعم اإلدارة العليا لجهاز الرقابة الداخلية في الشركات، من خالل سّن التشريعات يوصي الباحث ب .3

 .والقوانين الداعمة إلجراءات الرقابة
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The aims aimed to measure the effect of internal control over the performance of the 

external auditor in the public shareholding in Jordan's industrial companies system. 

With the study followed the descriptive analytical method, and used a questionnaire 

consisting of (41) items to measure the extent of the internal control and the impact of 

their areas (control environment, and activities, and procedures, and evaluation risks, 

the system of information communication) as a tool The study was applied to a sample 

of (23) General industrial companies in Jordan, and was distributed (232) employees 

of these companies according to employee titles (financial managers, accountants, 

auditors, and the staff of the internal control). The results of the statistical analysis 

reveal the existence of the effect of a statistically significant area of internal control 



over the performance of the external auditor, as the value of (t) of the differences 

(10.279) for the benefit of the independent variable (internal control) on the dependent 

variable (performance external auditor). With the statistical value of freedom (F) 

(105.633) at the significance level (α ≥ 0.05) 

Based on the results of the study, the researcher recommends a number of 

recommendations including: 

1. The need to inform the external auditor on correspondence and internal memos 

between the internal control and board of directors. 

2. Those companies do a quarterly or half-yearly budget, so as to save time and 

effort in the audit process. 

3. The need for the support of senior management of the internal control system 

in the companies. Through the enactment of legislation in support of control 

procedures and laws. 

 

 

 


