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 ملخص:ال                                                         

الدراسةةةةةةا نور االحةةةةةةلا العد اا لخليا فا الدارخرا  ا اسةةةةةةمليارما اللنحةةةةةةفي  تلاخت  حةةةةةة خا الدراسةةةةةةا  ا  تناولت 
اللخاطي الما يل ن أن توا هها اللؤسةةتةةا   ا  الا ادت المنإؤ مرسةةمليارممها  ن مإا الليا    ليا تتةةفا  ي  

 فا الدارخرا  لاخح  ا إناري اللخاطي الدراسةةةةةةا للفي ا الدور الي  يل ن أن تتةةةةةةا   مح  االحةةةةةةلا العد اا لخليا
والدور العوكلا لخليا فا الدارخرا  ا اسمليارما اللنحفي  ت  اسمخدات اللنهجا االسمنباطا واالسمقيائا وكيلك 
اللنهج الوصةةةاا المعخ خا لمعخ ا نرالا  الدراسةةةا الل دالرا  توصةةةخت الدراسةةةا الا لمائج  نهال أن إناري الليا فا 

د   ا وضةةةةةة  الخلي والتةةةةةةراسةةةةةةا  لمعد د ا سةةةةةةمياترجرا اللمبفا  ا إناري اللخاطي  يقوت متةةةةةة  الدارخرا تتةةةةةةاا
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الليا فا الدارخرا مرممياح الوسةةائا والتةةإا واتلرا  اللناسةةبا لخمفا ا    أو ح اللخاطي اللخمخاا ملا يتةةا    ا 
 اسمليارما اللنحفي.

 لمراجعة الداخلية، استمرارية المنشأة.، اإدارة المخاطر، الدور الحوكميالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Modern Activities of Internal Audit and Its Role in the Continuity of 
Enterprise  

The study dealt with the role of modern activities of internal auditing in the continuity 
of enterprise. The problem of the study was the risks that institutions may face if 
their continuity is not predicted by the auditor, therefore, this study seeks to find out 
the role that modern activities of internal audit, represented in risk management, and 
the governance role of internal auditing in the continuity of the establishment can 
contribute. The deductive and inductive method was used as well as the descriptive 
analytical method to analyze the data of the field study. The study reached results, 
including: The internal audit department helps in developing plans and policies to 
determine the strategy used in risk management, the internal audit department 
proposes appropriate means, ways and mechanisms to deal with the various aspects 
of risks Which contributes to the continuity of the enterprise. 
Key words: Risk Management, The Governance Role , Internal Auditing, 
Enterprise Continuity 

 :مقدمة
لقد تلور  الليا فا الدارخرا  ا العقبا اار يي لمرجا التتاع المفا ا اللالا  لا  ملخب 
االطلئنان اخى سال ا اا وال اللتماليي أو اللتمخد ا االوي اخى  يا  رن المظات اللعاسإ ن 
والليا ف ن  ا ش ا  لعرا  ولقاما  راصا نه  أنى إلى لحوء واا  هنا كان  ن لمائجح اللحاكا 
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واا ور الما توا ح  هلا الليا فا الدارخرا  ومد ازنان  يا الملومي  ا اتولا اار يي مليمقا  تمليي 
  ث اتت   جال الخها وازنان  أ ل مها كلا تزا د االامياف ماائدتها  ن مإا ا نارا  الفخرا لخلنحاي 

لخليا فا الدارخرا وتلحرًا    ذلك ندأ الاكي اللعاسإا  ا البعث ان  جاال  و يص  د دي 
لخلتا لا  ا المغخب اخى اللحاكا والمعديا  القائلا الما توا ح اللنحآ   كلا تح ي  فا  ي الليا فا 
إلى أن الليا    تئول ان تق ر   ا إذا كالت  ناك   قدري لخلنحفي اخى االسمليار   ث يصدر 

  مبفها  ا الخرا الليا فا  و ن ثالليا     لح اخى اسمليارما اللنحفي  ن رالل ا  ياءا  الما  
تتفا  ي  الدراسا الا  في ا الدور الا يل ن أن تخعبح االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا  ا 

 اسمليارما اللنحفي
ل تملاا  ح خا الدراسا  ا  في ا الدور الي  يل ن أن تخعبح االحلا العد اا لخليا فا مشكلة الدراسة

  الدور العوكلا(  ا اسمليارما اللنحفي . و ن ث  يل ن صراغا  ح خا ) اناري اللخاطي الدارخرا
 الدراسا  ا المتاؤل ن المال  نل

  ا و نور إناري اللخاطي كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا  ا اسمليارما اللنحفي ؟ -1
  ا ا  تا لا الدور العوكلا كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا  ا اسمليارما اللنحفي ؟ -2

  د ت الدراسا الا تعق ق  ا خال لالدراسةأهداف 
  في ا ونراسا االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا. -1
  في ا ونراسا اسمليارما اللنحفي. -2
  في ا ونراسا نور إناري اللخاطي كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا  ا اسمليارما اللنحفي. -3
ا ا فا الدارخرا  ا اسمليارمنراسا و في ا كرفرا  تا لا الدور العوكلا كنحاط  د ث لخلي  -4

 اللنحفي.                   
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 تملاا ا لرا الدراسا فرلا  خالل أهمية الدراسة
 اا لرا الفخلرال 

تملاا اا لرا الفخلرا  ا اللوضوع الي  تمناولح الدراسا   ث تناولت  وضوع  ات و د ث  .1
والعوكلا يفمإي  ن االحلا  ا  جال الليا فا   ث أن  درا الليا فا وبعتب اللخاطي 

 العد اا الو ًا.
 إثياء الل مبا الفخلرا نبعوث تيبي الجالب النظي  مالفخلا  ا ن ئا الفلا. .2
اسمكلال الجهون الفخلرا اللإيولا  ا نراسا االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا و ا  هون  .3

  مزا دي و تمليي.
 اا لرا الفلخرال 

قوااد الما يل ن أن يتميشد نها الليا فون الدارخ ون اند قرا ه  تو ي الدراسا  جلواا  ن ال .1
مالليا فا ملا يل نه   ن تعد د  دى مدري اللنحفي اخى االسمليار وتعق ق أ دا ها  ا ضوء 

 اللخاطي الما يل ن أن تمفيض لها.
 اا و تكمتب  ي  الدراسا أ ل مها الفلخرا  ن  تا يي اال ملا ا  العالرا لخلنظلا  اللهنرا  .2

 ي  البعوث يل ن أن تقدت إرشانا    دي لماف ا نور الليا فا الدارخرا  ا المنإؤ مرسمليارما 
 اللنحفي.

  ا ضوء  ح خا وأ داف الدراسا تتفا الدراسا الا إرمبار الايض م ن المال م نل لفرضيات الدراسة
الدارخرا و  تو د االما ذا  ناللا إ صائرا ن ن إناري اللخاطي كنحاط  د ث لخليا فا .1

 اسمليارما اللنحفي.
تو د االما ذا  ناللا إ صائرا ن ن الدور العوكلا كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا  .2

 واسمليارما اللنحفي.
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  ل تملاا فرلا  خالحدود الدراسة
 العدون الل الرال شيكا الت ي التونالرا اللعدوني.

 ت2021العدون الز الرال  
  العد اا لخليا فا الدارخرا) اناري اللخاطي  الدور العوكلا(العدون اللوضوعرال االحلا 

 اسمليارما اللنحفي .
ا لرا الدور الي  تخعبح الليا فا الدارخرا  أ م  البا اون  ا ااواسي اللهنرا  الدراسات السابقة:

منواا    ندراسا نور الليا فا الدارخرا  هنالك نراسا  ركز  اخى نور الليا فا الدارخرا  ا اتجا ا 
  و ا كلا  خال واخرح  رن  ي  الدراسا  تناولت  يا اللوضوع  ن زاوما  خمخاا

تل  د ت الدراسا إلىل إظهار أ لرا العوكلا كضيوري    ات اليماما 2009نراسا اللنمصي   -
اللعاسإرا وا نارما مالحيكا  اللتا لا  لضلان مقاء ا واسمليارممها  مد ت الدراسا رالصا  ا 
صوري توصرا  و ال المفكد اخى ضيوري تاف ا  وان القالون الخاص مضيوري و ون ألظلا  الرا 

ارما وشئون اللوظا ن ولظات س ي الفلا وهر ا إنار  واضح  تجفا  ن ا طار المحيمفا وإن
لخخق ن ئا رماما نارخرا ماادي  ا ا لخعوكلا. ضيوري تاف ا وتفك د الفالما ن ن لجان الليا فا 
الدارخرا والعوكلا لي   كااءي و فالرا  لارسا الوظائف ا نارما وذلك لخعد  ن الاجوي ن ن  جخس 

 ا ناري  ن  ها  و لخا ااسه  وأصعاب اللصالح ذا  الصخا نهي  اللنظلا .
تل تلاخت  ح خا الدراسا  ا أن  نالك  ا ا  خعا لمإنا  اهوت الليا فا 2013نراسا ياسي   -

الدارخرا اللإنرا اخى اللخاطي  ا القلاع الع و ا وراصا  ا اللنحآ  الفا ا ذا  الخصوصرا 
ا ن والد اع )وزاري الدارخرا  موا  الحفب اللتخعا   هاز اا ن والما يقصد نها ملاع ا

الوطنا(.  د ت الدراسا الال المفيف اخى  اهوت الليا فا الدارخرا اللإنرا اخى اللخاطي وتعد د 
أ    خاطي ااناء  ا اللنحآ   الفا ا ذا  الخصوصرا. تقدي   درا كف د الوسائا لمعت ن 

اخى اللخاطي ماللنحآ  الفا ا ذا  الخصوصرا. تعد د اللقو ا   الليا فا الدارخرا اللإنرا



 

6 

الالز ا لليا فا إناري اللخاطي. توصخت الدراسا الا لمائج  نهال يتا    درا الليا فا معتب 
اللخاطي  ا تعد د  ج   تموى اللخاطي الما يل ن أن  مفيض لها  حيوع التجا اللدلا  

 ا تعد د  ج  و تموى اللخاطي الما يل ن أن  مفيض لها تفمإي اسمياترجرا  ا ناري ذا  أثي 
 حيوع التجا اللدلا.اوصت الدراسا مضيوري االطالع اخى كا  ا  و  د د  ا الليا فا مصاا 

 اا ا والليا فا الدارخرا مصاا راصا و عاولا تعد د  دى  الئلمح لخملإ ق  ا اللنحآ 
اسا  ا   في ا اسمياترجرا الليا   الدارخا تل يل ن تعد د  ح خا  ي  الدر 2013نراسا أشيف   -

كف د آلرا  العوكلا  ا تفزمز إناري اللخاطي اتا تمفيض لها اللنحفي الصناعرا    د ت الدراسا 
إلى  نران  اهرا وأ لرا اللخاطي  ا  نحفي ااالال اللفاصيي واالممها مالليا فا الدارخرا اخى 

ج  نهال تلومي نور الليا   الدارخا  ن رالل أساس اللخاطي  توصخت  الدراسا  الا لمائ
إضا ا  هات  د دي تتااد  اخى اكمحاف و ن  المجاوزا  الما تعدث ملنحفي ااالال راصا 
مفد  حا الليا   الخار ا  ا اكمحاف  ي  اللخاطي الما تؤثي اخى تعق ق أ داف اللنحفي.  ن 

خى ا   و ا الحيكا  والما تيتكز اتوصرا  الدراسا ضيوري تو رح االظار إلى تلإ ق  نظو 
  جلواا  ن اللعاور الهان ا إلى ضلان سال ا واسمقيار  نحاي االالال.

تل تلاخت  ح خا الدراسا  ا اتتال  ا  نالك االما ن ن الملإ ق الفخلا 2016نراسا اانل   -
الك  ا  ن لخليا فا الدارخرا وااناء اللالا واللعاسإا  ا اللؤستا  اللالرا ملاع المف  ن؟

االما ن ن اللفوما  ااساسرا لخليا فا الدارخرا وااناء اللالا واللعاسإا  ا اللؤستا  اللالرا 
ملاع المف  ن؟  ا  ناك االما ن ن اللفوما  الانرا لخليااا الدارخرا وااناء اللالا واللعاسإا 

ل ن ى الدور الي  ي ا اللؤستا  اللالرا ملاع المف  ن؟  د ت الدراسا الا تتخري الضوء اخ
أن  خعبح الليا   الدارخا  ا  ياقبا وتعت ن ااناء  ا اللنحفي اللالرا ملاع المف  ن.  ن النمائج 
الما توصخت إل ها الدراسا ال  موا ي للوظاا الليا فا الدارخرا  ا اللؤستا  اللالرا ملاع 

ا تا ا  اوصت الدراسا مالفل المف  ن العلايا الكافرا  مى  مل ن  ن أناء أالاله  ماسمغاللرا
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اخى تو  ي االسمقالل الكا ا لخليا فا الدارخرا  مى تمل ن  ن القرات ندور ا اللموم   نها  ا 
 تقوم  ااناء اللالا ندون ضغوطا . 

تل تلت صراغا  ح خا الدراسا  ا المتاؤال  المالرال  ا  نالك االما ن ن 2018نراسا سخلى   -
 ا واسمليارما اللنحفي.  ا  نالك ن ن الكااءي اللهنرا لخليا فا الخار را اسمقاللرا الليا   الخار 

واسمليارما اللنحفي؟  ا  نالك االما ن ن االلمزات مقوااد التخوك اللهنا واسمليارما اللنحفي  
توصخت الدراسا إلى ادي لمائج  نهاإن  في ا  يمق الليا فا ننحاط الفل ا تتااد اخى المعق ق 

ون القوائ  اللالرا واسمليارما اللنحفي. ارمرار  يمق الا  مخصص لخقرات مفلخرا  ن أرصدي نن
 الليا فا يل ن إلجاز الخرا الليا فا وإصدار الع   اللهنا محفن االسمليارما. 

تل ت   طيح  ح خا الدراسا  ن رالل المتاؤال  االترال إلى أ   دى يل ن 2019نراسا لون    -
اتجا   د ث لخليا فا الدارخرا  ا تعق ق   زي تنا ترا؟  ا نور إضا ا أن تتا   إناري اللخاطي ك

القرلا  ن االتجا ا  العد اا لخليا فا  تتا    ا الل زي المنا ترا؟  ا ا لوعرا اللتا لا الما 
يتا لها الدور الع و ا  ا تعق ق الل زي المنا ترا؟   د ت الدراسا الا   عاولا الكحف ان 

د اا لخليا فا الدارخرا  ا نا  الل زي المنا ترا   توصخت الدراسا إلى النمائج نور االتجا ا  الع
اتترال تتا   الليا فا  ا  عص اللفا ال  االئملالرا وتعد د اللخاطي اللعرلا ماللصيف. 
تقدت الليا فا الدارخرا  قمي اتها للفالجا القصور  ا الهراكا اللالرا كلا تفلا اخى العد  ن 

لا وزماني القدري المنا ترا  اوصت الدراسا نموصرا   نها ضيوري وض   فا  ي و بانئ الاحا اللا
 هنرا تحج  اخى االلمزات نملومي الإ ئا الما يلارس   ها  هنا الليا فا الدارخرا ماللصارف 

 التونالرا. 

االممها و  ي  البا اون أن  ي  الدراسا  تناولت مفض  االتجا ا  العد اا لخليا فا الدارخرا 
نبفض اللمغ يا  االري  ن نلا تمناول نراسا البا ا ن االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا مالميك ز 

 اخا اناري اللخاطي  الدور العوكلا ونور لا   ا اسمليارما اللنحفي .
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 :اإلطار النظري لالنشطة الحديثة للمراجعة الداخليةالمحور األول: 

 لية:مفهوم المراجعة الداخأوال: 
تفمإي الليا فا الدارخرا  ن أ   الوسائا والليق الما تتمخد ها  يا فا الفلخرا  اللعاسإرا 
واللالرا وغ ي ا ماامبار ا أساساً لخد ا ا ناري.و ا رماما إنارما تخمص مقراس  ااخرا اانوا  ااريى 

 وتقوملها.
واسمحار   تمقا  م  تصلرلح مغيض ا ا اللاهوت العد ث لخليا فا الدارخرا  ا لحاط تفك د  

  (.44ت ص2009إضا ا قرلا وتعت ن  فالرا إناري اللخاطي واليماما و وكلا الفلخرا )الت د 
ل    أن الهدف اليئرتا لو دي الليا فا الدارخرا الكخرا لهيا المنظر  أهداف المراجعة الداخليةثانيًا: 

 (ل7ت ص2007تعق ق اا داف المالرا)ثناء   رن الليا ف ن الدارخ  ن يتفون مصاا أساسرا إلى
  يا فا وتق ر  لظ  اليماما الدارخرا. .1
 تعد د  دى المزات الفا خ ن متراسا  اللحيوع وإ ياءاتح. .2
  لايا أصول الحيكا. .3
  ن  الغش واارلاء واكمحا ها إذا  ا ومفت. .4
فإي ا  الوارني   ها تتعد د  دى االاملان اخى لظات اللعاسبا والمقارمي اللالرا  ن أن اللفخو  .5

 ندما ان الوام .
القرات مليا فا  نمظلا ونورما لأللحلا اللخمخاا ور   تقيمي مالنمائج والموصرا  إلى ا ناري  .6

 الفخرا.
 تعد د  دى المزات الحيكا ماللملخبا  الع و را اال ملاعرا. .7
 تق ر  أناء اا يان مح ا اات. .8
  جاال  الليا فا الخار را.المفاون    الليا   الخار ا لمعد د  .9
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 (.8ت ص2007اللحاركا  ا نيلا ج تخفرف المكالرف ووض  ا  ياءا  الالز ا لها)ثناء  .10
 يى البا اون أن الخرا الليا فا  ا الخرا  و يما لكا الللارسا  ا نارما  ذلك للن  

ا أ داف اليمام  دوث الاتان والعد  نح وسوء اسمخدات ا ناري  و ن  نا  مضح ألها أناي لمعق ق
الدارخرا  تلور  أ داف الليا فا الدارخرا لمرجا لموس  اللفا ال  االممصانيا و فظ  ا نارا  

 الفخرا  الرًا  تفملد اخى وظراا الليا فا الدارخرا  ا تقيمي لظ  اليماما الدارخرا لد ها. 
 :الدور الحوكمي للمراجعة الداخلية ثالثًا:

ل ُاي ت  وكلا الحيكا  مفلهال ) جلواا  ن القوال ن والقوااد مفهوم حوكمة الشركات -1
واللفا  ي الما تعدن الفالما ن ن إناري الحيكا  ن لا را و لخا ااسه  وأصعاب اللصالح أو 
ااطياف اللميبلا مالحيكا  اا ) لخا التندا   الفلال  الدائن ن  اللواطن ن  ن لا را 

مفلها اخى )لظات  مكا ا لخيماما اللالرا والغ ي  ( كلا ُاي ت15ت ص2008أريى()  علد 
( 29-27ت ص2008 الرا والي  ان طيمقح  م  إناري الحيكا واليماما اخ ها() الاهللا  

أيضًا اي ت  وكلا الحيكا  مفلها  جلواا  ن اللبانئ والقوااد الما تيشد و تعد  ن سخلا 
فال وميارا  اللد يمن اللؤثيي اخى طيف آري  أ  أن  جال  جال العوكلا اليئرتا رماما أ 

 صالح اللالك واللقيض ن وذلك مغيض الموصا إلى توازن  صالح ن ن الُلالك وا ناري) 
اي ت أيضاً مفن  وكلا الحيكا  اخى ألها الخرا  تم   ن رالل   (188ت ص2011سلرا 

واسلا ا نإ ياءا  تتمخدت نوساطا  لاخا أصعاب اللصالح لمو  ي إشياف اللخاطي وإنارته
و ياقبا  خاطي الحيكا والمفك د اخى كاايا الضوامي اليمانرا لمجنب  ي  اللخاطي  لا  ؤن  

 (.149ت ص2005إلى  تا لا  باشيي  ا إلجاز اا داف و اظ قر  الحيكا) طارق 
تملاا أ داف  وكلا الحيكا  فرلا  أهداف حوكمة الشركات: -2

 (ل111ت ص2009 خا)اإدالو اب 
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والفدالا و لايا  قوق اللتا ل ن  ا الحيكا و يا  م   ن رالل إيجان  تعق ق الحاافرا .أ
 موااد وألظلا وضوامي تهدف إلى تعق ق الحاافرا والفدالا.

 الفلا اخى تنلرا اللدريا  وتفظ  اليبعرا وإيجان  يص الا  د دي. .ب
 الفلا اخى ااناء اللالا الج د  ن رالل  عاسبا ا ناري أ ات اللتا ل ن. .ج
ماما الج دي والافالا اخى أناء الو دا  االممصانيا لملومي وتعت ن القدري  يض الي  .ن

 المنا ترا لخو دا  االممصانيا.
الفلا اخى  عاسبا المصي ا  غ ي اللقإولا سواء كالت  ا الجالب اللان  أو ا نار   .ه

 أو اارالما.
 ل إلى الخارج. يب االسمالارا  سواء اا نإرا أت اللعخرا والعد  ن  يوب رؤوس اا وا .و
 الحاافرا  ا إ ياءا  اللعاسبا والليا فا اللالرا لمقخ ا الاتان  ا الحيكا. .ز
 الفلا اخى تعا ز الفا خ ن  ا الحيكا وتعت ن  فدال  ا لماج وتفل ق ثقمه  مالحيكا. .ح
 (.64ت ص2007 ياااي  صالح الفلا والفلال)  علد  .ط
 العد  ن اسمغالل التخلا  ا غ ي اللصخعا الفا ا. . 
 إتا ا  يص الا  د دي. .ك
 تفظ  اارباح.  .ل

ل    زماني االلهرارا  واالز ا  اللالرا الما تفيضت أهمية الدور الحوكمي للمراجع الداخلي -3
لها كا ي  ن اللنحآ  اخا  تمو  الفال  ازنان اال ملات والميك ز اخا ا لرا اطار  فال 

  لا فا الدارخرا  ا النقاط المالرالخعوكلا نارا اللنحفي وتملاا ا لرا الدور العوكلا لخلي 
 تخفرض اللخاطي اللمفخقا مالاتان اللالا واالنار  الما توا هح اللنحفي.  .أ

 ر    تمو  االناء ماللنحفي.  .ب
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 ضلان النزا ا م ااءي الفا خ ن ماللنحاي.  .ج
 زماني  ااخرا الليا فا الدارخرا. .ن

 ل لظات اليماما الدارخرا.اللتاادي  ا تدعر  لظات اال صاح وتعق ق الحاافرا  ن رال .ه
 رابعًا: دور المراجعة الداخلية في ادارة المخاطر:

اي ت اللخاطي مالهال ادت المظات الفوائد  مينيب  ي   مفهوم المخاطر وإدارة المخاطر:-1
الفوائد  ا قرلمها أو  اإمها إلى رأس اللال اللتمالي  و الي  يح ا انصي اللخاطيي وتي   
الخرا ادت المظات الفوائد أساسًا إلى  الا ادت الرق ن اللمفخقا مالمنإؤا  

ال الختائي وااضيار الما (  ومي  آري أن اللخاطيي  15ت ص2007اللتمقإخرا) تنا 
تص ب اللتمالي لمرجا ادت المفكد والمنإؤ مفوائد ااناء االسمالارما كااسه  الفانيا  ااًل 
والما يخمخف  ينون ا  ن اات تري تبفًا لفدي ظيوف وتفث يا   لاهرك ان تعلا ااسه  

ي رالرا  ن الللماز رتائي  ا كا ي  ن اا ران  ا الومت الي  تفمإي فرح التندا  وااسه  
اللخاطي إلى  د  ا كولها تعلا اوائد ثانما رغ  تفثي ا ملفدال  

(  ايضًا اللخاطي  ال عباري ان تنظر   مكا ا   هدف إلى 316ت ص1999المضخ )لاظ  
 جانها اللخاطي مف ضا الوسائا وأما المكالرف وذلك ان طيمق اكمحاف الخلي وتعخ خح 

 (.26ت 2018ح    ارمرار ألتب وس خا لخلوا ها)لور  وقراسح وتعد د وسائا  جانهم
ال تقا أ داف وظراا إناري اللخاطي أ لرا ان أ داف اامتات ااريى  أهداف إدارة المخاطر:-2

 ا اللؤستا    ث ي ون للفظ  اللؤستا  أ داف  مفدني وم ون للفظ  الوظائف نارا 
اللؤستا الوا دي أ داف  مفدني أيضًا كيلك إناري اللخاطي ال تخمخف ان 

 (.150ذلك)طارق ص
 هلا تكن أ داف اللؤستا   رلها مد تمعقق  قي إذا البقاء واالسمليارمال  ن الواضح ألح   .أ

ظخت تخك اللؤستا  و وني  إذن  الهدف ااول  ناري اللخاطي  و البقاء وضلان اسمليارما 



 

12 

و ون اللؤستا ك ران اا ا  ا االممصان وبهيا  رن الهدف اليئرتا  ناري اللخاطي لرس 
تكن نا ضلان أن نخوغ  ي   اللتا لا مح ا  باشي  ا أ داف اللؤستا ااريى  هلا

اا داف لن تلنفح الختائي الما مد تنحف متإب اللخاطيي البعما ومفنا  يا أن الهدف ااكاي 
أ لرا لرس تقخ ا المكالرف إلى أنلى  د أو ا سهات  ا ربح اللؤستا كلا ألح لرس االلصراع 

تا  ناري ن الهدف اليئرلخلملخبا  القالولرا اللمصخا ماللتئولرا اال ملاعرا لخلؤستا نا إ
اللخاطي  و العااظ اخى مقاء اللؤستا ك ران اممصان  يايض و ون   ا ن ئا ااالال 
والعااظ اخى الاااخرا المحغ خرا لخلؤستا وبالنتبا للفظ  اللؤستا  يل ن تي لا  يا الهدف 

 إلى  دف أمتري واللملاا  ا تاان  ا  الس.
خاطي  ا ااناء ا  لالا لخحيكا مخاض المبا نا   ا اسمقيار اارباحل تته  إناري الل  .ب

الدرا الما تنمج  ن الختائي الليتبلا ماللخاطي البعما إلى أما  تموى و و  دف  يغوب 
 ا  د ذاتح ما ضا ا إلى ذلك  رن راض المبا ن  ا الدرا يل ن أيضًا أن يتااد  ا تقخ ا 

لوما اللدى لخلؤستا سوف ي ون أما الضيائب اخى اارباح  لا يجفا الفبء الضيمإا ال
 اند ا تكون اارباح  تمقيي مليور الومت.

تقخ ا القخقل يقصد مح را ا البال  ن  في ا ألح مد ت  وض  كا ا المدان ي اللناسبا لخمصد    .ج
لخظيوف اللفاكتا  فند ا تظا اللؤستا نون  لايا وال تفيف ا ناري  ا إذا ت  المصد  

  رن ادت المفكد والقخق الي نا يل ن لهلا أن يصي ا المبا  ا ناري ان لخظيوف اللفاكتا أت ال
االامبارا  ااريى و ا العاال  القصوى يل ن أن ي ون لخقخق الي   نحف  ن ادت المفكد 

 (.151مخصوص مقاء اللؤستا تفث ي ضار  اخى صعا ور اهرا إناري اللؤستا)طارق ص
ري اللخاطي  و لاس الهدف النهائا لخوظائف ااريى تفظر  القرلال إن الهدف النهائا  نا .ن

 ا أ   ؤستا  و و تفظر  قرلا اللؤستا  وميى اللخمصون أن  دف ا ناري الو ًا و دف 
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اللد يمن الي ن  وضت له  اللتئوال   و تفظر  القرلا الها تف س القرلا التوقرا لألسه  
ار  ا ر  ميارا  إناري اللخاطي وو قًا للعرالفانيا لخلؤستا وو قًا لو ها النظي  ي   نبغا تق 

إذا كالت تته   ا تفظر  القرلا أت ال  مفظر  القرلا  و الهدف النهائا ا   ؤستا و و 
 عرار  فقول لمق ر  ميارا  اللؤستا إال ألح ُيفاب اخرح  ا الومت لاتح أن  يا الهدف وث ق 

 ك أسه  ذا  المداول الفات.الصخا أساسًا مالحيكا  ذا  اللخكرا الفا ا الما تلخ
 (ل27 ص2007تملاا ألواع إناري اللخاطي  ا اتتا)كاسي  أنواع إدارة المخاطر:-3

 إناري اللخاطي المقخ ديا. .أ
 إناري اللخاطي اللالرا. .ب
 .إناري اللخاطي اللاالرا .ج

 استمرارية المنشأة :المحور الثاني: 
يح ي  صلخح اسمليارما اللنحفي إلى أ د الايوض اللعاسإرا  مفهوم استمرارية المنشأة:أواًل: 

اللهلا الما  يتكز اخ ها اللعاسإون اند إادان القوائ  اللالرا وتلإ ق ا  ياءا  اللعاسإرا ومفنى 
 يا أن اللنحفي و د  لمتملي ومم  تقدي   فظ  ااصول طبقًا لهيا اللاهوت كلا أن االسمليارما  ا 

فد اخا أساسها القوائ  اللالرا  ا ل  تو د  فخو ا  تح ي غ ي ذلك وبالمالا أ د الايوض الما ت
تتجا قر  ااصول وااللمزا ا  اخى أساس أن اللنحفي سمكون مانري اخى تعق ق قر  أصولها وسدان 
المزا اتها. ومد ن نت إ دى الدراسا  أن االسمليارما  ا اللعاسبا تفنا أن اللنحفي سوف تتملي  ا 

ا ولن تخيج  ن الصنااا أو  م  تصا مها و مى  م  ذلك يجب أن تكون مانري اخى زماني الخراته
 وارن ا مح ا كا ا ولاميي ز نرا غ ي  عدوني تل نها  ن تعق ق رللها والو اء مالمزا اتها وللو 

(  كلا اامإي  إ دى الدراسا  أن اللقصون  ن 154ت ص2017ألحلمها ندون رتاريل)انت 
و أن اللحيوع ماما و تملي لاميي ز نرا  فقولا كافرا السمخدات  وارن  االممصانيا طبقًا االسمليارما  

للا  و  خلي و موم  ندون رتائي  ترلا ليأس اللالا اللتمالي كلا أكد أ د البا ا ن أن 
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االسمليارما تفنا أن الي اللنحفي  تمقا ان الي  الكها وألها  تمليي  ا  راتها إلى  اال لهايا 
ل  تظهي ميمنا  وضوعرا تح ي إلى رالل ذلك وتلاا االسمليارما الموم  اللإرفا  ن الو دي   ا

اللعاسإرا  هو يف س ومفا  كا ا اللهملا مف ور اللنحفي ماامبار ا ملال المصفرا والمومف ان 
ما لالنحاط و الا اسمانائرا و ن لا را أريى  ان  يض االسمليارما تماق    اللفا  ي القالولرا ا

تفلا  ا ظخها الو دا  االممصانيا الكإ يي  أن اسمليارما اللنحفي تفنا توم  مدري اللنحفي اخى 
االسمليار  ا اللتمقإا القيمب  والو ًا  رن اللتمقإا القيمب يفنا  ميي ال تمجاوز اا ًا  الرًا وا د 

مليار اللحيوع سمليارما يقصد نها اسمفد الاميي اللنمهرا الما  م    ها إادان القوائ  اللالرا. كلا أن اال
واللنحفي ولرس اللالك الامبار ا غ ي  تمليي الن اللخكرا غ ي  تمليي للالك مف نح وألها تمغ ي  تب 
الخرا  الإر  والحياء و يا  منا ى    اللاهوت الفات لالسمليارما وتفنا االسمليارما  ا الليا فا أن 

يكا مانري اخى االسمليارما  ا لحاطها أت ال وأن يفري مف ن  إد  الليا   رأيح الا إذا كالت الح
االامبار اند  يا فا القوائ  اللالرا و دى مدري اللنحفي اخى االسمليار  ا أالالها ولحاطاتها للدي 

 ( 155ت ص2017سنا مفد المهاء أادان الإرالا  اللالرا  وضوع الليا فا.)انت 

را ل تفمإي ا ناري  تئولا ان أادان القوائ  اللالالفكر المحاسبيأهمية استمرارية المنشأة في ثانيًا: 
طبقًا لخلبانئ اللعاسإرا اللقإولا واللمفارف اخ ها. اخا ا ناري تق ر  مدري اللنحفي اخى االسمليارما 
اند إادان ا لخقوائ  اللالرا وأن تفد  ي  القوائ  اخى أساس اسمليار اللنحفي  ا ل  ي ن لد ها النرا 

صا مها  وإذا اخلت ا ناري نو ون ادت تفكد  و ي   يتبي مف داث وظيوف مد تخقا مظالل  ن لم
الحك اخى مدري اللنحفي فرجب اخ ها ا  صاح ان  ي  العقرقا ما ضا ا إلى ا  صاح ان ااساس 

لااما ماللتمخدت  ا إادان  ي  القوائ  وأسباب اامبار اللنحفي غ ي  تمليي. تفمإي  يض االسمليارما 
 جي الزاوما  ا النظيما المقخ ديا لخلعاسبا و و اللتئول ان أرلاء القراس اللعاسإا   اسمنانا 
إلى اسمليارما اللنحفي  م  تقوم  ااصول الاانما  ن مإا اللعاسإون مفد المكخاا المارمخرا وال يفدلون 

إذا كان تخفا متفي المكخاا و تقومله   يا إال إذا  دثت تصفرا اللنحفي كلا  م  تقوم  اللخزون ال
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سفي التوق أما  ن المكخاا  رله  يفريون القرلا ااما التجا ا     إدأ العرلا والعير. واسمخدت 
الفد د  ن العبارا   ا الاكي اللعاسإا واللنحور  ا صراغا  يض االسمليارما و   ذلك يل ن 

الها للعاسإرا اخى ألها  تمليي  ا أالصراغمح مصاا اا ا  ا العباري المالرال النظي إلى الو دي ا
إلى أ ا غ ي  تلى  ا ل   و د نل ا اخى رالف ذلك. ومفمإي  يض االسمليارما  ن الايوض 
اللعاسإرا اللهلا نا  فظ  اللبانئ اللعاسإرا تفملد أساسًا اخى  يض االسمليارما ولو ت  اسمبفان 

ي ماادي ا تق ر  ااصول الاانما وللا أ  ن تإيم يا الايض للا أ  ن تإيمي  إدأ المكخاا المارمخرا  
المكخاا أو التوق أ هلا أما  للا ت  تقتر   راي الو دي االممصانيا إلى  ميا   ممالرا  مفاقبا. كلا أن 
 يض االسمليارما وراء تإيمي تق ر  ااصول طبقًا لمكخامها المارمخرا مفد اسمبفان االسمهالك  نها  ا 

أن الو دي و د  لمتملي وأن القرلا الد ميما لألصول س م  اسمينان ا وأن تعق ق اليبح طاللا 
 االلمزا ا  س م  سدان ا رالل  جيى أالال الو دي الفانيا. 

  ناك ادي  بانئ وأسس المبادئ واألسس المحاسبية التي بنيت على استمرارية المنشأة:: ثالثاً 
 (ل 348 ص1998تملاا  ا اتتا) رضوان  وموااد  عاسإرا نن ت اخى أساس اسمليارما اللنحفي

  .  إدأ المكخاا المارمخرا.1
 .  إدأ الدورما.2
 .  إدأ تعق ق ا  يان.3
 .  إدأ العرلا والعير. 4

اخى  إن أاياض و ظا ي ادت مدري اللنحفي أعراض ومظاهر عدم استمرارية المنشأة:رابعًا: 
 (لNogler.GE1995.P.55االسمليارما تملاا  ا اتتا)

توا ح اللنحفي الفتي اللالا اند ا ال تكون مانري اخى سدان المزا اتها مص يي ل . العسر المالي1
اا ا  ا  واا د اسمعقامها  ي   ذلك اسباب اد دي  نها ضفف الت ولا لمرجا ضفف مدرتها 
اللالرا اللملاخا  ا النقديا وااصول سيمفا المعوما إلى لقديا ان  قانخا تخك 
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.( ورغ  ألح تو د أسال ب  مفدني للوا ها الفتي اللالا  رلح Nogler.GE1995.P.55 )االلمزا ا
 ا ي الحك  ا  دى مدري اللنحفي اخى االسمليار  ا النحاط وأن اللنحآ  تمتخ  آراء الليا ف ن 
مخصوص ا  المفكد  ن مدرتها اخى االسمليارما  ا النحاط أ ا  ا  الا الفتي اللالا أو تفيضها 

  P.675(Baches. GE1984 )  مضائرا.)لدااو 
يل ن أن تؤن   ظا ي الضفف ا نار  إلى  ؤشيا   ن المفث ي . مظاهر الضعف اإلداري: 2

 (67ت 2007التالب لخلؤشيا  اللالرا و ن أ    ظا ي الضفف ا نار   ا  خال)اإدالو اب 
 .أ.  ادت و ون رلي  تمقإخرا لخملومي والمنلرا ونا  اللومف المنا تا

 ب. ادت البعث ان إيجان ندائا الخرا للوا ها المفاي  ا سدان االلمزا ا  وأعباء الاوائد.
 ج.  ادت المعيك اليش د  ااني  دولا الد ون الما تومات الحيكا ان سدان ا.
 ن.  ادت البعث ان ندائا لمورمد ا  دانا  لخحيكا  ا  الا تومف اللورن ن.

 لا يتمخدت ااسال ب الفخلرا والمكنولو را اللفخو اترا.  ة. ادت و ون لظات لخمإوء اللا
 تو د ادي ألواع لخاحا  نها  ا  خال. الفشل: 3

و و  ملاا  ا الخااض إ يانا  اللنحفي وادت كاا مها لمغلرا تكالراها ل تقتااديأ. الفشل اال
 الللاثخا.والخااض  فدل الفائد اخى رأس اللال اللتمالي ان  فدل اائد ان االسمالارا  

Kay C.J.L. and Garter. 1979. P12) ) 
 و  مضلن اللح ال  واللظا يي الناتجا رالل الاميي  ا ن ن الفتي اللالا ل ب. الفشل المالي

وا  الس وأ لها اسمااني اللحيوع لقدرتح اخى االممياض وادت سدان المزا اتح  وتياك  التعب 
لتا ل ن ومميتب اخى زماني كإ يي  ا إ لالا اخى الكحوف وادت إ ياء أ  توزمفا  اخى ال

 ( P.38 .1986 المزا ا  اللنحفي ان إ لالا القرلا التوقرا اصولها.)
 ملاا  ا العالا الما ال تمل ن   ها اللنحفي  ن  وا ها الفتي اللالا  ا  لج. الفشل القانوني

را و و النا را القالولأمصى نر اتح وبالمالا  رن اا ي  ملخب ضيوري االامياف مالاحا  ن 
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يعدث اند ا ال تتملر  اللنحفي الو اء مالمزا اتها لاميي طومخا وبالمالا  رلح  ن الضيور  اتخاذ 
  ((330 ص1988إ ياءا  مالولرا تمفخق مرشهار ا  الس.) الهوار  

 المؤشرات التي تثير الشك في تقدرة المنشأة على االستمرار:خامسًا: 
 (ل277  ص 2015) ا ي اتتراللجلواا  ا ها إلىولقد ت  تقترل

 المؤشرات المالية:. 1
 أ. زماني الللخوبا  اللمداولا اخى اللو ونا  اللمداولال

ب. ميب اسمعقاق ميوض ذا  أ ا  عدون نون و ون إ  الرا  مومفا لختدان أو المجد د لختدان 
 أو المجد د.

 ج. ظهور النتب اللالرا ااساسرا مح ا سخإا.
 ئي تحغ خرا  مكيري.ن. رتا 

  ة. تفري توزمفا  اارباح أو توماها.
 ل. صفوبا االلمزات محيوط اتااقرا  القيوض.

 . المؤشرات التشغيلية:2
تفدن  اللؤشيا  الما يل ن لخلدمق أري ا مف ن االامبار اند تق ر  االسمليارما وليكي  نها 

 (25 ص2002 يبوع ( ا  خا
 تفومضه ل أ.  قدان إنارم ن قران  ن ندون 

 ب.  قدان سوق رئرتا أو ا مراز أو تيررص أو  جهز رئرتا.
 ج.  صااب الالرا أو لقص  ا تجه زا . 

 (167تملاا  ا اتتال)انت ص مؤشرات أخرى:. 3
 ادت االلمزات ململخبا  كاايا رأس اللال واللملخبا  القالولرا ااريى. .أ

 ها.المزا ا  ال تتملر  الو اء نو ون مضايا  ي واا اخى اللنحفي يل ن أن تنحف انها  .ب
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 تغ  ي  ا التراسا  والقوال ن الع و را مد  نمج انح تفث ي ا تا اخى اللنحفي. .ج
 العا ا اللاسا إلى  صانر  د دي لخملوما. .ن
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 المحور الثالث: الدراسة الميدانية:

 أواًل: إجراءات الدراسة الميدانية: 
 دف البا اون  ن إ ياء الدراسا الل دالرا الى ارمبار  يضرا  الدراسا نهدف تعد د طإرفا 
الفالما ن ن االتجا ا  العد اا لخليا فا الدارخرا) اناري اللخاطي  الدور العوكلا( ونور ا  ا 

 اسمليارما اللنحفي. 
غ ي التونالرا والبالل  مكون  جمل  الدراسا  ن الفا خ ن  محيكا الت مجتمع وعينة الدراسة .1

ا ا ا نا الدراسا  قد إاملد البا اون اخا ا نا  احوائرا  ن  جمل    ( شخصاً 130ادن   )
إسملاري 130الدراسا مغيض العصول اخا الإرالا  الللخوبا   ث مات البا اون نموزم       

 او   ث أاان %76.9 ين  نه  ننتبا  100اخا اللتمهد  ن  ن ا نا الدراسا واسمجاب 
 ا سملارا  مفد  خئها م ا اللفخو ا  الللخوبا  ا  عاور ا سمإران. 

  البيانات وإختبار الفرضيات: تحليل .2
توجد عالتقة ذات داللة إحاائية بين إدارة المخاطر كنشاط حديث للمراجعة ل الفرضية األولي

  الداخلية واستمرارية المنشأة.
الدراسا الما تنص اخا )تو د االما ذا  ناللا الهدف ااساسا لهيا القت   و ارمبار  يضرا 

إ صائرا ن ن إناري اللخاطي كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا وكااءي ااناء اللالا( ولمعق ق  يا 
الهدف ت   ل  اسماتارا   ن اللبعوث ن  ول  داركه  وكالت ا  اما   عصوري  ا )أوا ق محدي  

 محدي(ال أوا ق  -ال أوا ق  – عا د  –أوا ق  -
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 1جدول رقم: 
 التكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد الدراسة عن الفرضية األوىل

 العبارة
جمموع  ال أوافق بشدة ال أوافق حمايد أوافق أوافق بشدة

 التكرارات
جمموع 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد النسب

مشاركة املراجعة الداخلية يف حتديث منهج إدارة  .1
 بشكل مستمر يساعد يف استمرارية املنشأةاملخاطر 

7 7 70 70 22 22 1 1 0 0 100 100% 

تشااااااااااااارد املراجعااة الااداخليااة يف إعااداد الت ااارير  .2
واملراقباااة علم عملياااة املخااااطر يفاااا يسااااااااااااااعاااد يف 

 استمرارية املنشأة
11 11 60 60 27 27 2 2 0 0 100 100% 

يتم وضاااااااااااء ت م وإجرا ات املراجعة الداخلية  .3
تصااور ودراسااة املخاطر الا تواجن املنشاأة  بنا  علم

 يفا يساعد يف استمرارية املنشأة
17 17 48 48 34 34 1 1 0 0 100 100% 

املراجعاااة الاااداخلياااة ابملنشاااااااااااااأة لاااديهاااا ا  ة  .4
والتجربااااة الكااااافيااااة يف إدارة املخاااااطر الا تواجاااان 

 املنشأة يفا يساعد يف استمرارية املنشأة
16 16 41 41 40 40 3 3 0 0 100 100% 

التزام املراجعااة الااداخليااة باادساااااااااااتور واألخ    .5
املهنية واتتهاج السااااالود املهل الساااااليم يسااااااعد يف 

 استمرارية املنشأة
14 14 46 46 36 36 4 4 0 0 100 100% 

تسااااااااااااعد إدارة املراجعة الداخلية يف وضاااااااااااء  .6
ا طط والسااياسااات لت ديد االسااةاتيجية املتبعة يف 

 يؤدي إىل استمرارية املنشأةإدارة املخاطر يفا 
12 12 40 40 45 45 3 3 0 0 100 100% 

ي وم قسااام املراجعة الداخلية ابقةال الوساااا ل  .7
والسبل واآلليات املناسبة للتعامل مء أوجن املخاطر 

 املختلفة مبا يساهم يف استمرارية املنشأة
11 11 56 56 29 29 4 4 0 0 100 100% 

 .م2021ابالعتماد علي بياانت االستباتة إعداد الباحثون  املصدر :

 ( ما يلي:1يتضح من الجدول )
( 22( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%%77لخعباري ااولى ) ن محدي و اللوا ق نخغت لتبا اللوا ق . ن1

(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون %1 وا قون وال  وا قون محدي )ال ولتبا الي ن 
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اخى أن ) حاركا الليا فا الدارخرا  ا تعد ث  نهج إناري اللخاطي مح ا  تملي يتااد  ا 
 اسمليارما اللنحفي(.

( %27( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%71لخعباري الاالرا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 2
ل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون (. و ي  النمرجا تد%2 وا قون وال  وا قون محدي )ال ولتبا الي ن 

اخى أن )تحارك الليا فا الدارخرا  ا إادان المقارمي واللياقبا اخى الخرا اللخاطي  لا يتااد  ا 
 اسمليارما اللنحفي(.

( %34( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%65لخعباري الاالاا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 3
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن  لر  أ يان الف نا  وا قون %1 وا قون وال  وا قون محدي ) الولتبا الي ن 

اخى أن) م  وض  لظ  وإ ياءا  الليا فا الدارخرا نناء اخى تصور ونراسا اللخاطي الما توا ح 
 اللنحفي  لا يتااد  ا اسمليارما اللنحفي(.

( %40( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%57اليامفا ) لخعباري محدي و اللوا ق ن اللوا ق ن. نخغت لتبا 4
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون %3 وا قون وال  وا قون محدي ) ال ولتبا الي ن

اخى أن )الليا فا الدارخرا ماللنحفي لد ها الخإيي والمجيبا الكافرا  ا إناري اللخاطي الما توا ح 
  ا اسمليارما اللنحفي(.اللنحفي  لا يتااد 

( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن %58لخعباري الخا تا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 5
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان %4 وا قون وال  وا قون محدي ) ال ( ولتبا الي ن36%)

نا اارالق اللهنرا والمهاج التخوك اللهالف نا  وا قون اخى أن )المزات الليا فا الدارخرا ندسمور و 
 التخر  يتااد  ا اسمليارما اللنحفي(.

( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن %52لخعباري التانسا )اللوا ق ن  محدي واللوا ق ن . نخغت لتبا 6
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان %3 وا قون وال  وا قون محدي ) ال ( ولتبا الي ن45%)
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ا  وا قون اخى أن )تتااد إناري الليا فا الدارخرا  ا وض  الخلي والتراسا  لمعد د الف ن
 االسمياترجرا اللمبفا  ا إناري اللخاطي  لا  ؤن  إلى اسمليارما اللنحفي(.

( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن %67لخعباري التامفا ) اللوا ق ن محدي و . نخغت لتبا اللوا ق ن7
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان %4 وا قون وال  وا قون محدي ) ال ( ولتبا الي ن29%)

الف نا  وا قون اخى أن )يقوت مت  الليا فا الدارخرا ماممياح الوسائا والتإا واتلرا  اللناسبا لخمفا ا 
    أو ح اللخاطي اللخمخاا ملا يتا    ا اسمليارما اللنحفي(.

 ضية األولى:اإلحااء الوصفي لعبارات الفر 
  ث  م   تاب كا  ن الوسي العتانا وااللعياف اللعرار   لعبارا   يضرا الدراسا ومم  

(   ث تمعقق اللوا قا اخى الاقيا  إذا 3 قارلا الوسي العتانا لخعباري مالوسي الايضا لخدراسا )
ا كان الوسي (, وتمعقق ادت اللوا قا إذ3كان الوسي العتانا لخعباري اكإي  ن الوسي الايضا )

العتانا أما  ن الوسي الايضا. وفرلا  خا  دول  وضح اللموسي وااللعياف اللعرار  واا لرا 
 النتإرا لخعبارا  الما تقرس وتيت إها و قا"   اما  اللتمقصى  نه  .

 2جدول رقم:                                                        
 الفرضية األوىلاإلحصا  الوصفي لعبارات 

االحنراف  العبارات
 املعياري

درجة  الوسط احلسايب
 املواف ة

 عالية  4.1700 55149. مشاركة املراجعة الداخلية يف حتديث منهج إدارة املخاطر بشكل مستمر يفا يساعد يف إستمرارية املنشأة.-1
 عالية  4.2000 65134. نشأة.املخاطر يفا يساعد يف إستمرارية املتشارد املراجعة الداخلية يف إعداد الت ارير واملراقبة علم عملية -2
 عالية جدا 4.1900 72048. يتم وضء ت م وإجرآ ات املراجعة الداخلية بنا  علم تصور ودراسة املخاطر الا تواجن املنشأة.-3
 عالية  4.3000 77198. أة.الا تواجن املنشاملراجعة الداخلية ابملنشأة لديها ا  ة والتجربة الكافية يف إدارة املخاطر -4
 عالية 4.3000 75879. التزام املراجعة الداخلية بدستور واألخ   املهنية وإتتهاج السلود املهل السليم يساعد يف إستمرارية املنشأة.-5
 عالية 4.3900 73711. دارة املخاطر.إ تساعد إدارة املراجعة الداخلية يف وضء ا طط والسياسات لت ديد اإلسةاتيجية املتبعة يف-6
ي وم قسم املراجعة الداخلية إبقةال الوسا ل والسبل واآلليات املناسبة للتعامل مء أوجن املخاطر املختلفة مبا -7

 يساهم يف استمرارية املنشأة.
 عالية 4.2600 70525.

 .م2021إعداد الباحثون ابالعتماد علي بياانت االستباتة  املصدر :

 (  ا  خال2 مضح  ن الجدول رم  )
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( و ي  النمرجا تدل اخى 3أن  لر  العبارا  الما تفإي ان الايضرا االولا  زمد  موسلها ان الوسي الايضا )
 وا قا أ يان الف نا اخى  لر  العبارا  الما تقرس  يضرا الدراسا. كلا نخغ  موسي إ اما  أ يان الف نا اخى العباري 

 (. 0.77-0.55 عرار  ) ( مالعياف4.1-4.4)
 لا سإق  دل اخى أن غالإرا إ يان الف نا  وا قون ندر ا االرا اخى غالإرا العبارا  الما تقرس عبارا   يضرا 

 الدراسا االولا. 
 3جدول رقم:                                                               

 اختبار مربء كاي لعبارات الفرضية األوىل

 العبارة
قيمة مربء  
 كاي احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 0.00 4 11.740 مشاركة المراجعة الداخلة في تحديث منهج إدارة المخاطر بشكل مستمر مما يساعد في إستمرارية المنشأة.-1
 0.00 4 78.160 شأة.إستمرارية المنتشارك المراجعة الداخلية في إعداد التقارير والمراقبة على عملية المخاطر مما يساعد في -2
 0.00 4 50.00 يتم وضع نظم وإجرآءات المراجعة الداخلية بناء على تاور ودراسة المخاطر التي تواجه المنشأة.-3
 0.00 4 41.840 المراجعة الداخلية بالمنشأة لديها الخبرة والتجربة الكافية في إدارة المخاطر التي تواجه المنشأة.-4
التزام المراجعة الداخلية بدستور واألخالق المهنية وإنتهاج السلوك المهني السليم يساعد في إستمرارية -5

 المنشأة.
44.960 4 0.00 

 0.00 4 51.120 تساعد إدارة المراجعة الداخلية في وضع الخطط والسياسات لتحديد اإلستراتيجية المتبعة في إدارة المخاطر.-6
المراجعة الداخلية بإتقتراح الوسائل والسبل واآلليات المناسبة للتعامل مع أوجه المخاطر المختلفة يقوم تقسم -7

 بما يساهم في استمرارية المنشأة.
64.560 4 0.00 

 م2021إعداد الباحثون ابالعتماد علي بياانت االستباتة  املصدر :
 يب  كا  لكا عبارا  الايضرا  ( وبالنظي إلا قرلا  تمو  الداللا الرمبار3 ن الجدول رم  )

( لكا عبارا  0.05االولا  ال ظ البا اون أن قرلا  تمو  الداللا أما  ن قرلا  تموى اللفنوما )
ائية )توجد عالتقة ذات داللة إحاوالما تنص اخى ألحل  الايضرا و يا  اإت صعا الايضرا االولا

 ". رارية المنشأة(بين إدارة المخاطر كنشاط حديث للمراجعة الداخلية واستم
توجد عالتقة ذات داللة إحاائية بين الدور الحوكمي كنشاط حديث للمراجعة  :ثانيةالفرضية ال

  الداخلية واستمرارية المنشأة.
الهدف ااساسا لهيا القت   و ارمبار  يضرا الدراسا الما تنص اخا)تو د االما ذا  ناللا 

 (.لخليا فا الدارخرا واسمليارما اللنحفيإ صائرا ن ن الدور العوكلا كنحاط  د ث 
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 4جدول رقم:                                                              
 اتيةالتكرارات والنسب املئوية إلجاابت أفراد الدراسة عن الفرضية الث

 العبارة
جمموع  ال أوافق بشدة ال أوافق حمايد أوافق أوافق بشدة

 التكرارات
جمموع 
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد النسب

متتء املراجء الاااااداخلي ابملصاااااااااااااااداقياااااة  .1
والعدالة والشاااااااااافافية الكاملة يف أدا  مهنتن 

 يعمل علم ضمان استمرارية املنشأة
6 6 80 80 14 14 0 0 0 0 100 100% 

اساااااااااااتخدام التكنولوجيا احلديثة وال امج  .2
احملوسااااااااااابااة ت لاال من األخطااا  يفااا يؤدي إىل 

 استمرار املنشأة
8 8 75 75 16 16 1 1 0 0 100 100% 

حماف ة املراجء الداخلي علم اسااااات  ليتن  .3
ال اهرية وعدم ارتباطن أبي مصااال ة مبا ااارة 
أو غري مبا اااااااارة مء إدارة املنشااااااااأة ي اااااااامن 

 استمرارية املنشأة

22 22 50 50 27 27 1 1 0 0 100 100% 

ث ة املراجء الداخلي يف تفسن و خصيتن  .4
 ومهنتن وعملن يزيد وي من استمرارية املنشأة

32 32 32 32 32 32 3 3 1 1 100 100% 

يعااااااد التزام املراجء الااااااداخلي ابملعااااااايري  .5
احملاااددة لااادخول مهناااة املراجعاااة يعمااال علم 

 ضمان استمرارية املنشأة
26 26 31 31 43 43 0 0 0 0 100 100% 

متثاال املراجعااة الااداخليااة ابملنشااااااااااااأة أحااد  .6
احلوكمة يفا يسااااااااااااعد يف اساااااااااااتمرارية أليات 
 املنشأة

21 21 44 44 33 33 2 2 0 0 100 100% 

التطور الدا م واملساااااااااااتمر ملعايري املراجعة  .7
يساااااااااعد املراجء الداخلي يف حياية امل ايي  

 امل  مة يفا يساعد يف استمرارية املنشأة
14 14 61 61 23 23 2 2 0 0 100 100% 

 م2021ابالعتماد علي بياانت االستباتة إعداد الباحثون  املصدر :
 

 ( ما يلي:4يتضح من الجدول )
( ولتبا 14( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%%86لخعباري ااولى ) اللوا ق نمحدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 1

أن  اخى(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون %0 وا قون وال  وا قون محدي )ال الي ن 
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)تلم  الليا   الدارخا ماللصداقرا والفدالا والحاافرا الكا خا  ا أناء  هنمح يفلا اخى ضلان اسمليارما 
 اللنحفي(.

( ولتبا %16( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%83لخعباري الاالرا ) اللوا ق نمحدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 2
ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون اخى أن (. و %1 وا قون وال  وا قون محدي )ال الي ن 

 )اسمخدات المكنولو را العد اا والإيا ج اللعوسبا تقخا  ن اارلاء  لا  ؤن  إلى اسمليار اللنحفي(.
( ولتبا %27( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%72لخعباري الاالاا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 3

(. و ي  النمرجا تدل اخى أن  لر  أ يان الف نا  وا قون اخى %1 وا قون وال  وا قون محدي )ال  الي ن
أن) عا ظا الليا   الدارخا اخى اسمقالل مح الظا يما وادت ارتباطح مف   صخعا  باشيي أو غ ي  باشيي 

    إناري اللنحفي يضلن اسمليارما اللنحفي(.
( ولتبا %32( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%64لخعباري اليامفا ) لوا ق نالمحدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 4

(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون اخى أن %4 وا قون وال  وا قون محدي )ال الي ن 
 )ثقا الليا   الدارخا  ا لاتح وشخص مح و هنمح والخح  زمد ومضلن اسمليارما اللنحفي(.

( %43( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%57لخعباري الخا تا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق نلتبا . نخغت 5
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون اخى %0 وا قون وال  وا قون محدي )ال ولتبا الي ن 

يفلا اخى ضلان اسمليارما  أن )يفد المزات الليا   الدارخا ماللفا  ي اللعدني لدرول  هنا الليا فا
 اللنحفي(.

( %33( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%65لخعباري التانسا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 6
(. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا قون اخى %2 وا قون وال  وا قون محدي )ال ولتبا الي ن 

 الدارخرا ماللنحفي أ د ألرا  العوكلا  لا يتااد  ا اسمليارما اللنحفي(.أن )تلاا الليا فا 
( %23( ن نلا نخغت لتبا اللعا د ن )%75لخعباري التامفا ) اللوا ق ن محدي و اللوا ق ن. نخغت لتبا 7

اخى   قون (. و ي  النمرجا تدل اخى أن غالإرا أ يان الف نا  وا%2 وا قون وال  وا قون محدي )ال ولتبا الي ن 
أن )الملور الدائ  واللتملي للفا  ي الليا فا يتااد الليا   الدارخا  ا  رازي اللقا رس اللالء ا  لا 

 يتااد  ا اسمليارما اللنحفي(.
 ملخص العبارات أعاله:
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 ال ظ البا اون أن غالإرا أ يان و دا  اللحا دي اللبعوثا  وا قون اخى العبارا  مالجدول   ث لجد أن 
ته  لعو  ي  العبارا  تح ي  ا االتجا  االيجانا أ  يفنا  وا قمه  اخا اا داف  ولكن  ال ظ إ اما

البا اون أن النمائج اللمعصا اخ ها  ن الجدول ال تفنا أن  لر  أ يان و دا  اللحا دي لخدراسا  وا قون 
 .اخا كا العبارا  الما  ا الجدول أاال   وأن  نالك أ يان ال رأ  له  اخى ذلك

والرمبار و ون  يوق ذا  ناللا إ صائرا ن ن أادان اللوا ق ن والي ن ال رأ  له  وغ ي اللوا ق ن لخنمائج ت   
 ارمبار  يب  كاى لداللا الايوق ن ن ا  اما  اخا كا عباري  ن العبارا .

 الثانية: الفرضيةاإلحااء الوصفي لعبارات 
 5جدول رقم:                                                       

 تيةاإلحصا  الوصفي لعبارات الفرضية الثا

 العبارات
االحنراف 
 املعياري

الوسط 
 احلسايب

درجة 
 املواف ة

ستمرارية امتتء املراجء الداخلي ابملصداقية والعدالة والشفافية الكاملة يف أدا  مهنتن يعمل علم ضمان  .1
 املنشأة

 عالية  4.0800 44222.

 عالية  4.1000 52223. استخدام التكنولوجيا احلديثة وال امج احملوسبة ت لل من األخطا  يفا يؤدي إىل استمرار املنشأة .2
حماف ة املراجء الداخلي علم است  ليتن ال اهرية وعدم ارتباطن أبي مصل ة مبا رة أو غري مبا رة مء  .3

 املنشأة ي من استمرارية املنشأةإدارة 
 عالية  4.0800 76118.

 عالية  4.0900 92217. ث ة املراجء الداخلي يف تفسن و خصيتن ومهنتن وعملن يزيد وي من استمرارية املنشأة .4
 عالية 4.1700 81718. يعد التزام املراجء الداخلي ابملعايري احملددة لدخول مهنة املراجعة يعمل علم ضمان استمرارية املنشأة .5
 عالية 4.1600 77486. متثل املراجعة الداخلية ابملنشأة أحد أليات احلوكمة يفا يساعد يف استمرارية املنشأة .6
التطور الدا م واملساااتمر ملعايري املراجعة يسااااعد املراجء الداخلي يف حياية امل ايي  امل  مة يفا يسااااعد  .7

 يف استمرارية املنشأة
 عالية 4.1300 66142.

 م2021إعداد الباحثون ابالعتماد علي بياانت االستباتة  املصدر :
 

 ( ما يلي:5يتضح من الجدول رتقم )
( و ي  النمرجا تدل اخى 3أن  لر  العبارا  الما تفإي ان الايضرا الاالرا  زمد  موسلها ان الوسي الايضا )

 وا قا أ يان الف نا اخى  لر  العبارا  الما تقرس  يضرا الدراسا. كلا نخغ  موسي إ اما  أ يان الف نا اخى العباري 
 (. 0.81-0.44( مالعياف  عرار  )4.0-4.1)
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ارا   يضرا تقرس عب لا سإق  دل اخى أن غالإرا إ يان الف نا  وا قون ندر ا االرا اخى غالإرا العبارا  الما 
 .الدراسا الاالرا

 6دول رقم: ج                                                        
 تيةاختبار مربء كاي لعبارات الفرضية الثا

قيمة مربء كاي  العبارة
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 0.00 4 98.960 شأةالكاملة يف أدا  مهنتن يعمل علم ضمان استمرارية املنمتتء املراجء الداخلي ابملصداقية والعدالة والشفافية  .1
 0.00 4 13.780 استخدام التكنولوجيا احلديثة وال امج احملوسبة ت لل من األخطا  يفا يؤدي إىل استمرار املنشأة .2
ة مء إدارة غري مبا ااااااار حماف ة املراجء الداخلي علم اسااااااات  ليتن ال اهرية وعدم ارتباطن أبي مصااااااال ة مبا ااااااارة أو  .3

 املنشأة ي من استمرارية املنشأة
48.560 4 0.00 

 0.00 4 54.100 ث ة املراجء الداخلي يف تفسن و خصيتن ومهنتن وعملن يزيد وي من استمرارية املنشأة .4
 0.00 4 45.800 يعد التزام املراجء الداخلي ابملعايري احملددة لدخول مهنة املراجعة يعمل علم ضمان استمرارية املنشأة .5
 0.00 4 38.800 متثل املراجعة الداخلية ابملنشأة أحد أليات احلوكمة يفا يساعد يف استمرارية املنشأة .6
التطور الدا م واملستمر ملعايري املراجعة يساعد املراجء الداخلي يف حياية امل ايي  امل  مة يفا يساعد يف استمرارية  .7

 املنشأة
78.000 4 0.00 

 م2021إعداد الباحثون ابالعتماد علي بياانت االستباتة  املصدر :
( وبالنظي إلا قرلا  تمو  الداللا الرمبار  يب  كا  لكا عبارا  الايضرا 6 ن الجدول رم  )

( لكا عبارا  0.05الاالرا  ال ظ البا اون أن قرلا  تمو  الداللا أما  ن قرلا  تموى اللفنوما )
الاالرا والما تنص اخى )تو د االما ذا  ناللا إ صائرا ن ن  الايضرا و يا  اإت صعا الايضرا

 الدور العوكلا كنحاط  د ث لخليا فا الدارخرا واسمليارما اللنحفي( .
 :النتائج والتوصياتخاتمة: 

تناولت الدراسا االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا ونور ا  ا اسمليارما اللنحفي؛ و ن اللؤكد ان  ي  
تمواب كا االحلا العد اا لخليا فا الدارخرا وإللا ارمإي  الفالما ن ن لحاط ن  د ا ن الدراسا ل  ت
إناري اللخاطي والدور العوكلا ونور لا  ا اسمليارما اللنحفي ومد توصخت الدراسا الى لها و لا 

لك يجلا ذ ن ن  ي ن اللمغ يمن اللتمقخ ن واللمغ ي المام  اسمليايا اللنحفي  واخىالفالما ا يجانرا 
 البا اون تخك النمائج و ا تيتب اخ ها  ن توصرا  فرلا  خال
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  ن رالل الدراسا النظيما والل دالرا توصخت الدراسا الى النمائج المالرال  أواًل: النتائج: 
ثقا الليا   الدارخا  ا لاتح وشخص مح و هنمح والخح والمزا ح ماللفا  ي المف  ا اللتملي و  .1

  هنا الليا فا يفلا اخى ضلان اسمليارما اللنحفي.اللعدني لدرول 
 را  العوكلا  لا يتااد  ا اسمليارما اللنحفي.آلتلاا الليا فا الدارخرا ماللنحفي أ د  .2
لا ئالملور الدائ  واللتملي للفا  ي الليا فا يتااد الليا   الدارخا  ا  رازي اللقا رس اللال .3

  لا يتااد  ا اسمليارما اللنحفي. 
الليا فا الدارخرا  ا إادان المقارمي واللياقبا اخى الخرا اللخاطي  لا يتااد  ا  تحارك .4

 إسمليارما اللنحفي.
تتااد إناري الليا فا الدارخرا  ا وض  الخلي والتراسا  لمعد د ا سمياترجرا اللمبفا  ا  .5

 إناري اللخاطي.
ان  ا أناء  هنمح يفلا اخى ضل تلم  الليا   الدارخا ماللصداقرا والفدالا والحاافرا الكا خا-6

 اسمليارما اللنحفي
ح اللخاطي مفا ا    أو مت  الليا فا الدارخرا مرممياح الوسائا والتإا واتلرا  اللناسبا لخ قرات -7

 يتا    ا اسمليارما اللنحفي. اللخمخاا
 نناًء اخا النمائج التامقا توصا الدراسا ماتتال ثانيًا: التوصيات: 

للهات والوظائف العد اا لخليا فا الدارخرا كرناري تف  ا وتاقرف الليا   الدارخا ماالفلا اخى  .1
 اللخاطي والدور العوكلا لضلان اسمليارما اللنحفي وتعق ق أ دا ها.

ضةةةةةةةيوري تلم  الليا   الدارخا ماللصةةةةةةةداقرا والفدالا والحةةةةةةةاافرا الكا خا  ا أناء  هنمح لضةةةةةةةلان  .2
 اسمليارما اللنحفي.

  الدارخا اخى اللعا ظا اخى اسةةةةةةةةةمقالل مح الظا يما وادت ارتباطح مف   صةةةةةةةةةخعا  يص الليا  .3
  باشيي أو غ ي  باشيي    إناري اللنحفي لخلتا لا  ا ضلان مقاء اللنحفي واسمليارممها.

 ثقا الليا   الدارخا  ا لاتح وشخص مح و هنمح والخح. أ لرا .4
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ار ا أ د ألرا  العوكلا لخلتةةةةةةةةةةةةةاادي  ا العيص اخى الخرا الليا فا الدارخرا ماللنحةةةةةةةةةةةةةفي مرامب .5
 اسمليارما اللنحفي.

 الفلا اخا الملومي الدائ  واللتملي للفا  ي الليا فا لخلتاادي  ا  رازي اللقا رس اللالء ا. .6
 تقائمة المراجع:

 أواًل: المراجع والماادر باللغة العربية:
 الكتب:
 ت(.2009كخرا المجاري  الت د أ لد التقا  الليا فا الدارخرا  ) ا فا طنلال  -1
 ت(.1988الهوار  وآريون  ا نارا  اللالرا  )القا ييل   مبا ا ن شلس   -2
ثناء اخا قبالا  الليا فا  ا ظا المحغ ا ا لكميولا  )ا س ندرمال الدار الجا عرا   -3

 ت(.2007
 تنا اخا ريبوش وآريون  االسمالار والملوما ن ن النظيما والملإ ق  )الانل ن.ن   -4

 ت(.2007
 ت(.2011سلرا أ  ن اخا وآريون  نراسا   ا اللعاسبا اللالرا  )القا ييل نار اللرفان    -5
 ت(.2005طارق اإدالفال   وكلا الحيكا  وااز ا  اللالرا  )ا س ندرمال الدار الجا عرا   -6
اإدالو اب لصي اخا  نور آلرا  الليا فا  ا تاف ا الحيكا   )ا س ندرمال الدار  -7

 ت(.2009ا  الجا عر
اإد الو اب لصي اخى  وشعاتا الت د   يا فا العتاما  و وكلا الحيكا   ا ن ئا ااالال  -8

  ت(.2007الفيبرا والدولرا اللفاصيي  )القا ييل الدار الجا عرا  
الا هللا رخ ا وآريون  العوكلا اللؤسترا اللدرا لل ا عا الاتان  ا اللؤسا الفا ا  -9

 ت(.2008العيما لخنحي والموزم    والخاصا  )القا ييل   مبا
رضون  خوي  نان  تلور الاكي اللعاسإا )الانل   مبا نار الاقا ا لخلبااا والنحي   -10

 ت(.1998
 (.2007 علد اإدالاماح  المدم ق الدارخا  ا  وكلا الحيكا   )القا ييل ن.ن   -11
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 ت(.2008 علد  صلاى سخرلان   وكلا الحيكا   )ا س ندرمال الدار الجا عرا   -12
 ت(.1999لاظ   علد لور   أساسرا  االسمالار الف نا واللالا  )الانل ن.ن   -13
لور   وسى شق ي  وآريون  إناري اللخاطي  )الانل نار اللت يي لخنحي والموزم    -14

 ت(.2012
  1 وسف  علون   يبوع   يا فا العتاما  اللمقد ا و قًا للفا  ي الليا فا الدولرا  ط -15

 ت(.2002) ختل ن  غزيل ن.ن  
 الِمؤتمرات والدوريات العلمية: 

أشيف أ لد  علد غالا  االلف اسا  الع و را لدور الليا فا الدارخرا كاسمياترجرا لمفزمز  -1
أناء إناري اللخاطي ماللنحاي الصناعرا إطار  قميح  قدت الا اللؤتلي الدولا ا نار  اللنفقد 

 ت.2013اتعان الجا فا  الفيبرا   ا كخرا المجاري   ا فا ننا سومف مالمفاون    
كاسي لصي اللنصور  إناري اللخاطي واممصان اللفي ا  اللؤتلي الفخلا الدولا التنو   -2

 ت(.2007التانق  ) ا فا الزممون  اارنن  
 ا ي اا  ن  إ ياءا  الليا فا اللتمخد ا  ا تق ر  اسمليارما اللحيوع  سختخا الفخوت  -3

 ت.2015  اات 5( الفدن 37اللجخد )االممصانيا والقالولرا 
 
 
 

 :الرسائل الجامعية
انت الل ب  لان  ا د  نور  وني الليا فا الخار را  ا العد  ن  خاطي المورمق لضلان  -1

اسمليارما اللنحفي  كخرا الدراسا  الفخرا   ا فا الن خ ن  رسالا الدكمورا   ا اللعاسبا غ ي 
 ت.2017 حوري  
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  اوا ا العوكلا وأثي ا اخا اسمليارما اللنحفي واسمقيار ا  كخرا اللنمصي اخا المارما رخراا -2
 ت.2009الدراسا  الفخرا   ا فا أ در ان ا سال را  رسالا نكمورا  غ ي  نحوري 

سخلا  علد البح ي  علد  أثي رصائص  وني الليا فا الخار را  ا المنإؤ ماسمليارما  -3
ن ا سال را  رسالا  ا تم ي غ ي  نحوري  اللنحفي  كخرا الدراسا  الفخرا   ا فا أ در ا

 ت.2018
اانل  تن  علد الحرخ  نور الليا فا الدارخرا  ا ر   كااءي ااناء اللالا واللعاسإا لقلاع  -4

المف  ن   ا فا التونان لخفخوت والمكنولو را كخرا الدراسا  الفخرا  رسالا نكموري غ ي  نحور   
 ت.2016

ليا فا الدارخرا معتب اللخاطي  ا تعت ن ااناء اللالا أثي ال  ياسي صالح ا لد  علد -5
وا نار  ماللنحآ  الفا ا  كخرا الدراسا  الفخرا   ا فا أت نر ان ا سال را  رسالا نكموري 

 ت.2013غ ي   نحوري  
لون  هان الرا  علد  االتجا ا  العد اا لخليا فا الدارخرا ونور ا  ا نا  الل زي المنا ترا   -6

اسا  الفخرا   ا فا التونان لخفخوت والمكنولو را  رسالا  ا تم ي غ ي  نحوري   كخرا الدر 
 ت.2019
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