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 مستخلص

وحدات القطاع فعالية المراجعة والرقابة الداخلية في حوكمة  التعرف علىهدفت هذه الدراسة إلى 

الرقابة الداخلية التي تهدف إلى االستخدام األمثل للموارد المراجعة و، وذلك عن طريق دراسة أنظمة العام

 . تحقيق فعالية هذه األنظمة بكفاءة وفعالية كآلية مساعدة في لوحدات القطاع العامالمتاحة 

وقد استخدمت الباحثة منهج االستقرائي في جمع البيانات من المراجع والبحوث والمقاالت والرسائل 

، حيث تم جمع البيانات من خالل استبيان أعد خصيصا اإليجابيكما استخدمت الباحثة أيضا المنهج . العلمية

بقسم المحاسبة والمراجعة،  الحكومية من أكاديميي الجامعات مفردة 082وتكونت العينة من لهذا الغرض، 

والمراجعين الداخليين العاملين في القطاعات والهيئات والوزارات الحكومية، واستخدمت الباحثة برنامج 

 . في تحليل البيانات واإلجابة على أسئلة الدراسة( SPSS)التحليل اإلحصائي 

 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة تتوصل وقد

 بين إجابات أفراد العينة في ( 2020)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائي  وجود

ستخدام الموارد المتاحة بما يحقق األهداف التي تبرر نأةة وحدة الاألنظمة أن فعالية هذه  موافقتهم على

 .المراجعة والرقابة الداخلية

 أنظمة المراجعة فعالية  بين( 2020)القة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائي ع وجود

والرقابة الداخلية الستخدام الموارد المتاحة بما يحقق األهداف التي تبرر نأةة وحدة المراجعة والرقابة 

 . طاع العامالداخلية لتحقيق أهداف الحوكمة لوحدات الق والرقابة المراجعةبين فعالية الداخلية و

 بين متوسطات المؤهالت ( 2020)ة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة إحصائي عدم وجود

تحقيق لالداخلية والرقابة المراجعة  وبين فعاليةألفراد العينة والتخصص العلمي وسنوات الخبرة العلمية 

ابة الداخلية المطبقة في درجة وضوح أنظمة المراجعة والرق، وأهداف حوكمة وحدات القطاع العام

ستخدام الموارد المتاحة بما يحقق األهداف التي تبرر نأةة الاألنظمة العام، وفعالية وحدات القطاع 

 .وحدة المراجعة والرقابة الداخلية

 ستخدام الموارد المتاحة بما يحقق الأنظمة المراجعة والرقابة الداخلية فعالية  صدق اإلجابة عن كون

 .تبرر نأةة وحدة المراجعة والرقابة الداخليةاألهداف التي 

  تحقيق أهداف حوكمة وحدات القطاع العامفعالة لالمراجعة والرقابة الداخلية صدق اإلجابة عن كون. 

 :أهمها التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد

 الحوكمة تطبيقات دعم في والرقابة الداخلية  المراجعة وظيفةتفعيل دور  ضرورة. 

  في وحدات التركيز على الندوات المتخصصة والدورات التدريبية وإعادة التةهيل للمراجعين الداخليين

 .العام ودعم استقالليتهم القطاع 

 العامحوكمة وحدات القطاع في  الداخلية المراجعة معايير ريتطو متابعة على العمل. 
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Abstract 

This study aimed to measure the effectiveness of internal auditing and control in the 

governance of the public sector units through studying internal control and auditing systems, 

which aim to make optimum use of the available resources of the public sector units as a 

mechanism to help achieving the effectiveness use of these systems. 

The researcher used the inductive analysis approach in collecting data from the literature view,  

scientific researches, articles and dissertations. The researcher also used the descriptive 

analytical method to collect data through a questionnaire specifically prepared for this purpose. 

The sample of this study consists of 280 individuals working in academic universities, in the 

Department of Accounting and Auditing, and to the internal auditors working in the 

governmental organizations and ministries. The researcher used the statistical analysis program 

(SPSS) to analyze the data and answer the questions of the study. 

The study found a range of results, including: 

 There are statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the 

answers of the respondents approving that these regulations ensure the use of available 

resources in order to achieve the objectives that justify the creation of the internal control 

and auditing unit. 

 There is a statistically significant relationship at the level of significance (0.05) between the 

fact that the systems of control and auditing ensure the use of available resources in order to 

achieve the objectives that justify the creation of the control and auditing unit and the fact 

that the internal control and auditing unit ensure the achievement of the objectives of 

governance of public sector units. 

 There is no statistically significant differences at the level of significance (0.05) between the 

average of both academic qualifications, scientific specialization and years of experience of 

members of the sample and between the fact that the internal control and auditing unit 

ensure the achievement of the objectives of governance of public sector units, the 

clarification of systems of the internal control and auditing units in the public sector, and 

ensure that these systems use the resources available to achieve the objectives that justify the 

creation of internal control and auditing unit. 

 The hypothesis that “the internal control and auditing systems ensure the use of the 

resources available in order to achieve the objectives that justify the creation of the internal 

control and auditing unit” is true. 

 The hypothesis that “internal control and auditing ensure the achievement of the objectives 

of governance of the public sector units” is true. 

The study concluded with a set of recommendations, including: 

 The need of activating the auditing function in supporting governance applications. 

 Focusing on specialized seminars, training courses and internal auditors rehabilitation in the 

public sector units and support their independence. 

 Further development of internal auditing standards in the governance of public sector units. 


