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 أثز استخذاو تمُُاث انًؼهىياث ػهً انتذلُك انذاخهٍ

 (طالح انذٍَدراست يُذاَُت فٍ جايؼت )

 
 روسكار خىرشُذ يذًىد

 اربُم -انجايؼت انتمُُت   -يؼهذ انتكُىنىجُا 

 انؼزاق -اربُم 

 انًهخض
ي ــف رؤصشــن ي يمكــلرد ابــمولمؼلد ابــرقنيــواع نوأخ ــهميأى ــػلــشف خ للرؼــلؽبلياخ ــعدسالهزه اعؼى ــر

ؾيش عبمؼخ فالػ الذينن الكليبد في ػخ مومعمس خريبم إرد ق، وفالػ الذين وؽذاد الزذقيق الذاخلي في عبمؼخ 

ورم ( معرعيثبً. 43م )هددفيهب ثلغ ػوؽذاد الزذقيق الذاخلي ن ممن لؼبمليساد األفاعرثبنخ ػلى سح إعرمبإ رم روصيغ

د رقنيبدام عرخان اهمهب ن أمد عرنربعبإػخ ولى معمإعخ دسالد افلورسا خياعزخذام المنهظ الوففي الزؾليلي، وأ

د يؼرمس ؽي، ػبمخوسح مًب قليال ثفداعرخد ايؼعبمؼخ فالػ الذينفي وؽذاد الزذقيق الذاخلي في د مبولمؼلا

غبلثيخ أن ثمب يؼني وؽذاد الزذقيق الذاخلي، وه في ودعدى وػلى مد مبولمؼلد ارقنيبل عبئن وموع ندام أي عرخإ

ن ررثبيسح. ومثبؽوسح ثفد مبولمؼلد ارقنيبل عبئدام وعرخإػلى د ال رؼرمعبمؼخ فالػ الذينالكليبد في 

وة لؽبعصح اعهأخبفخ )وعبمؼخ فالػ الذين وؽذاد الزذقيق الذاخلي في في د مبولمؼلد ارقنيبد مبداعرخإ

دام عرخإلى س إلنربئظ رؽيد اكبن، ملؽقبره(داد ولمؼصح والألعهسا مب كثيداعرخك إهنبن أن رثين ففي ؽي، ػهبوانثب

 د( .إلرفبالد ارقنيبد ومعيبسلثد ا)رقنيبسى ألخد امبولمؼلد ارقنيبواع ألنل قلي
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ABSTRACT 

This current study seeks to identify the importance and types of information technologies that 

can affect the units of internal auditing at the University of Erbil, and a group of colleges was 

chosen at the University of Erbil where a questionnaire was distributed to the individuals 

working in (within the audit units within the 43). An analytical descriptive approach was 

used, and finally, the study reached a set of conclusions, the most important of which is that 

the use of information technologies in the units of internal auditing at the University of Erbil 

is generally a little used, as the use of any type of means and the methods of internalization 

units depends on The majority of colleges at the University of Erbil do not rely directly on the 

use of information technology. The uses of information technologies vary in the internal audit 

units at the University of Erbil (especially computers of all kinds, while it was found that 

there is a large use of devices, equipment and accessories), the results indicated the use of a 

few technologies for the types of technologies. 
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 أوالً: اإلطار انًُهجٍ:

 انًمذيت
رؼذ رقنيخ المؼلومبد قوح مزنبميخ للزقذم في كل األهش الزي رخذم اإلنغبن، الجيئخ، الذول وهي أداح للزطوس الغشيغ، 

مب يغزفبد منهب في كضيش من الخذمبد الؾيبريخ. نؼشك في هزا الجؾش الزطجيقي اصش رقنيخ  اإليغبثيولهب من األصش 

لمؼلومبد ػلى الزذقيق الذاخلي ؽيش أصش الزطوس المزهل في رقنيخ المؼلومبد ػلى النظم اإلداسيخ والزذقيق ا

ثبلمنؾآد الؾكوميخ والخبفخ ممب أدى إلى رغيشاد إيغبثيخ في الزذقيق الذاخلي مقبسنخ ثمب كبن ػليه عبثقبً ثبلطشق 

 ؼلومبد. اليذويخ الزقليذيخ ممب ػضص من أهميخ اعزخذام رقنيخ الم

ؽقلذ رطوساد كجيشح خالل اآلونخ األخيشح في رقنيخ المؼلومبد، فجؼذ أن كبنذ الزقنيبد المزبؽخ لزخضين وإسعبل 

وػشك المؼلومبد رزمضل ثبلقوس الفوروغشافيخ واألفالم والمزيبع والزلفبص والهبرف أفجؾذ في الوقذ الؾبمش 

خزلفخ في اخزضان ومؼبلغخ المؼلومبد واعزخذامهب ورقذيمهب رؼزمذ اػزمبداً كجيشاً ػلى الؾواعيت ثأنواػهب الم

 للمغزفيذين. 

وقذ ثذأد ثبلظهوس نظم مؼبلغخ المؼلومبد الجؾشيخ واآلليخ الزي رؼزمذ ػلى اإلنغبن واآللخ، ورم الزوفل إلى نظم 

 الخجشح والمؼشفخ لالعزخذام األسقى في ؽل المؼنالد وارخبر القشاساد. 

وقذ رنبمى االػزمبد ػلى اعزخذام الؾواعيت في مغبالد الزغبسح والقنبػخ ورجبدل المؼلومبد واعزمش الزقذم في 

 الزلزكغذرقنيخ االرقبالد، ممب أدى إلى ظهوس خذمبد ػذيذح لنقل المؼلومبد مضل الجشيذ اإللكزشوني وخذمبد 

في الؾجكبد ومنهب ؽجكخ اإلنزشنذ الزي رخطذ والفيذيوركظ والمؤرمشاد من ثؼذ، صم ظهشد الزطوساد المزهلخ 

 الؾواعض اإلقليميخ والمؾليخ وعؼلذ الؼبلم قشيخ كونيخ فغيشح. 

هزا الؾغم الهبئل من الزغيشاد الزي رمش ثهب المغزمؼبد مشده األعبعي هو الزطوس الكجيش والغشيغ في رقنيبد 

اإللكزشونيبد الذقيقخ ورقنيبد الؾبعت ورقنيبد المؼلومبد، ويققذ ثزقنيبد المؼلومبد رلك المضيظ من رقنيبد 

االرقبالد ورقنيبد ؽفع المؼلومبد الزي ؽهذد عميؼهب رطوساً كجيشاً وعشيؼبً في الغنواد الضالصين األخيشح من 

هزا القشن. ونزيغخ لزلك رؾولذ المغزمؼبد في هزا الؼقش إلي "مغزمؼبد مؼلومبريخ" يؼزمذ فيه اقزقبدهب 

اػزمبداً كجيشاً ػلى رقنيبد المؼلومبد، لزلك كبن الثذ للزطشق لزقنيخ المؼلومبد لزواكت هزا وسفبهيخ ؽؼوثهب 

 الؼقش.

 يشكهت انذراست:
نظررشاال الػزمرربد الغبمؼرربد ثؾرركل مزضايررذ ػلررى رقنيرربد المؼلومرربد وخبفررخ فرري الغررنواد األخيررشح ؽزررى كبنررذ 

اعررررزخذام رقنيرررربد المؼلومرررربد فرررري األعرررربط فرررري ػمررررل الزررررذقيق الررررذاخلي والغررررض  الشئيغرررري فيرررره، ؽيررررش أن 

الزرررذقيق الرررذاخلي صاد أهميزررره ورلرررك الصديررربد ػرررذد الغبمؼررربد وارغررربع نطبقهرررب ثؾررركل واعرررغ وررررم الزشكيرررض ػلرررى 

 الزذقيق الذاخلي ألنه اؽذ وعبئل اإلداسح للزأكذ من أن كبفخ الؼمليبد المؾبعجيخ رزم ثؾكل عليم .

الؽررع مررؼفبال فرري أدا  أقغرربم وؽررؼت الزررذقيق الررذاخلي فررري  ومررن الذساعررخ االعررزطالػيخ الزرري قرربم ثهررب الجبؽررش

مررررغ أن ثؼنررررهب يزجررررغ ػررررذداً مررررن مكونرررربد رقنيرررربد  ،لؼررررذم رطجيقهررررب رقنيرررربد المؼلومرررربدعبمؼررررخ فررررالػ الذين

 الزقنيررررخالمؼلومرررربد لكررررن اػزمررررذهب ثؾرررركل سورينرررري وصبثررررذ ولرررريظ هنرررربك مواكجررررخ للزطرررروساد الؾذيضررررخ لهررررزه 

المرررؤهالد وػرررذم وعرررود دوساد اآلن لمررروظفي الزرررذقيق الرررذاخلي المغرررزخذمخ وهنررربك نقرررـ فررري الخجرررشاد و

   من ؽيش كونهم موظفي رقنيخ ورذقيق.

 :أدنبه األعئلخورم رؾذيذ مؾكلخ الذساعخ ثبػزمبد 

o  الزذقيق الذاخلي ؟ ألغشاكمبهي مغبالد اعزخذام رقنيبد المؼلومبد 

o  ؟ فالػ الذينعبمؼخ الزذقيق الذاخلي في  ألغشاكهل هنبك اعزخذام لزقنيبد المؼلومبد 

o  جبعزخذام وعبئل رقنيبد عبمؼخ فالػ الذينالمذققين الذاخليين في  أدا هل يمكن المغبهمخ في رطويش

 المؼلومبد في ػملهم؟

 أهًُت انذراست
وهررررو مررررذى اعررررزخذام رقنيرررربد  أال األهميررررخالذساعررررخ فرررري رومرررريؼ مومرررروع ػلررررى قررررذس مررررن  أهميررررخرجررررشص 

 .عبمؼخ فالػ الذينالمؼلومبد ألغشاك الزذقيق الذاخلي في 
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 األدا  أدائهالزقنيخ الؾذيضخ رغؼل من  األعبليت إلىالمذقق الذاخلي  إعشا ادالزقليذيخ في  األعبليتالن الزؾول من 

ذاخلي مواكجخ للزطوساد في مغبل مزميض من ؽيش الذقخ والغشػخ وان ركون وظيفخ الزذقيق ال أدا  إلىالمقجول 

 المشعوح. األهذافؽزميب في رقذيم خذمبرهب الغيذح الزي رالئم  أمشارقنيبد المؼلومبد وهزا يؼذ 

 ف انذراست:اهذأ
 تذمُك االتٍ : إنًتهذف انذراست 

o  رقنيخ المؼلومبد . وأنواع وأهميخرؾذيذ مفهوم 

o  وأنواػهروميؼ مفهوم الزذقيق الذاخلي . 

o  فالػ الذين الزذقيق الذاخلي في عبمؼخ  ألغشاكاعزخذام رقنيبد المؼلومبد   إمكبنيخمؼشفخ مذى. 

o .رؾذيذ اهم القؼوثبد الزي رواعه هزا الزطجيق والمؾبكل النبعمخ له 

 فزضُت انذراست:
 -: اآلريخرؼزمذ الذساعخ ػلى الفشميخ الشئيغيخ 

هميخ ومغبالد اعزخذام رقنيبد المؼلومبد أعبمؼخ فالػ الذينمذققو الؾغبثبد في  ال يذسك: ) األونًانفزضُت 

 .ػملهم (في 

 (.فالػ الذين الزذقيق الذاخلي في عبمؼخ  ألغشاكاعزخذام لزقنيبد المؼلومبد  ال يوعذ: ) انفزضُت انثاَُت

 يُهج انذراست:
الكزرررت والرررذوسيبد والجؾررروس  أدثيررربدهشؽررره  مرررب ررررمارجرررغ الجبؽرررش المرررنهظ الوفرررفي فررري الجؾرررش ػرررن هشيرررق 

ن مغزمرررغ الذساعرررخ فررري  ررروال عبمؼرررخ والشعررربئل واالهررربسيؼ المزؼلقرررخ ثبلزرررذقيق الرررذاخلي ورقنيرررخ المؼلومررربد ، ورالكال

( اعرررزمبسح اعرررزجيبن ػلرررى 46والكليبد الزبثؼرررخ لهرررب( ، وررررم روصيرررغ )عبمؼرررخ فرررالػ الرررذين)سئبعرررخ فرررالػ الذين

 ثبليذ.( اعزمبسح و43) عميغ كليبد الغبمؼخ ورم اعزشد

 انذراساث انسابمتثاَُاً: 

 )بذث( 2007دراست دًذوَت ودًذاٌ  -1

في فلغطين واصش – اإللكزشونيالزذقيق –الذساعخ الموعومخ )مذى اعزخذام ركنولوعيب المؼلومبد في ػمليخ الزذقيق 

 الفني المؾبيذ للمذقق ؽول مذى ػذالخ القوائم المبليخ( الشأيراد عودح ػبليخ رذػم  أدلخرلك ػلى الؾقول ػلى 

في ػمليبد الزذقيق فنال ػن رؾذيذ اهم الزؾذيبد  اإللكزشونيهذف الجؾش قيبط مذى اعزخذام الزذقيق  أن

ػلى  اإللكزشونيالمزوقغ للزذقيق  األصشوالقؼوثبد الزي رواعه هزا الزطجيق والمؾبكل النبعمخ ػن رلك ورؾذيذ 

 . األدلخعودح 

 مغموػخ من الزوفيبد: إلىوخلقذ الذساعخ 

من خالل  اإللكزشونيالزذقيق  ألعلوةمشوسح قيبم الغهبد المنظمخ للمهنخ ثمزبثؼخ اعزخذام مكبرت الزذقيق 

 الزؾشيؼبد والشقبثخ ػلى الغودح.

 )بذث(2009دراست انشزاَزٌ  -2

 األسدنيخالزذقيق الذاخلي في ظل ثيئخ ركنولوعيب المؼلومبد في الجنوك  وإعشا ادالذساعخ الموعومخ )عيبعبد 

الزؼشف ػلى المخبهش المؤصشح في الزذقيق الذاخلي في ظل رقنيبد المؼلومبد والزؼشيف  إلىيهذف الجؾش 

ذوليخ ورؾذيذ ثبلمؼبييش الذوليخ المزؼلقخ ثبلزذقيق ووعبئل الزذقيق الذاخلي والغيطشح ػلى المخبهش وفقب للمؼبييش ال

واعزخذام االعزجيبن ثغمغ ثيبنبد الجؾش فوصػذ ػلى الؼبملين ثوؽذح الزذقيق  األسدنيخمذى رطجيقهب في الجنوك 

%( واػزمذ الجؾش ػلى المنهظ 85اعزجيبن أي) 60واعزؼيذ  70الجبلغ ػذدهب  األسدنيخالذاخلي ثمشاكض الجنوك 

 ل االسرجبه.الوففي ومؼبم اإلؽقب  وأعبليتالوففي الزؾليلي 

في  األوليؼذ الخو الذفبػي  إر األسدنيخمن الذوس الزي يقوم ثه الزذقيق الذاخلي في الجنوك  أهميزهاعزمذ الجؾش 

الجنوك خقوفب مغ  أموالالمؾبفظخ ػلى  إلىاؽزشاصي يهذف  وإعشا ورؾغيم المخبهش  األخطب منغ ؽذوس 

 رضايذ اعزخذام ركنولوعيب المؼلومبد الجنكي

 مغموػخ من الزوفيبد : إلىلذساعخ وخلقذ ا

الزذقيق الذاخلي الالصمخ في ظل  إعشا اددليل يومؼ  وإفذاس ثأػذاد األسدنيخرقوم الجنوك الزغبسيخ  أن-

ؽيش يمكن للمذققين الذاخليين في كل ثنك  واإلعشا ادركنولوعيب المؼلومبد يزنمن الجنيخ الزؾزيخ والجشمغيبد 

 االػزمبد ثه.
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 .األسدنيخوواعجبد المذقق الذاخلي رذقيق ثيئخ ركنولوعيب المؼلومبد في الجنوك  رزنمن مهبم أن-

 )ثؾش(2007دراست انذسباٌ  -3

مذى مواكجخ المذققين الذاخليين لمزطلجبد ركنولوعيب مؼلومبد أنظمخ الشقبثخ الذاخليخ في ؽشكبد المغبهمخ الؼبمخ 

 األسدنيخ

المؼلومبد، لمكّونبد نظبم الشقبثخ الذاخليخ الزي رم رطجيقهب ػلى المذققين هذف الجؾش إلى رؾذيذ مزطلجبد رقنيبد ي

الذاخليين في ؽشكبد المغبهمخ الؼبمخ المذسعخ أعمبؤهب في ثوسفخ ػمبن لألوساق المبليخ، في الغوق األول 

في أنظمخ  والضبني ؽقشاً، كمب يهذف إلى رؾذيذ مذى مواكجخ رلك الؾشكبد لمزطلجبد أدواد رقنيبد المؼلومبد

 الشقبثخ الذاخليخ فيهب.

 روفل الجبؽش إلى ػذد من النزبئظ راد األهميخ في الؾشكبد المغبهمخ الؼبمخ األسدنيخ منهب:و

أن هنبك رأصيشا لجيئخ ركنولوعيب المؼلومبد ػلى نظبم الشقبثخ الذاخليخ في الؾشكبد المغبهمخ الؼبمخ  -(1) 

 األسدنيخ.

في ظل ثيئخ ركنولوعيب المؼلومبد يزم رؼيين مغلظ إداسح ولغنخ رذقيق راد خجشح  ػنذ ركوين ثيئخ الشقبثخ -(2)

ودسايخ ثأنظمخ ثيئخ ركنولوعيب الشقبثخ وأهميزهب، كمب يشاػى رؾذيذ القالؽيبد والمغؤوليبد لكل موظف ري 

ود هيكل ػالقخ ثجيئخ واعزخذام أدواد ركنولوعيب المؼلومبد، كمب يشاػى ثيبن خطوه الغلطخ من خالل وع

 رنظيمي للؾشكخ المؼنيخ.

 )بذث( 2006دراست انذسباٌ -4

 "مذى اعزخذام مذققي الؾغبثبد أدواد ركنولوعيب المؼلومبد في رذقيق الجنوك الزغبسيخ األسدنيخ".

هذفذ الذساعخ إلى رؾذيذ دسعخ اعزخذام مذققي الؾغبثبد الذاخليين والمذققين الخبسعيين ألدواد رقنيبد 

إلى الزؼشف ػلى مفهوم رقنيبد مؼلومبد الزذقيق من المؼلومبد في رذقيق الجنوك الزغبسيخ األسدنيخ، كمب هذفذ 

زغبسيخ، كمب هذفذ إلى الزؼشف ػلى أدواد رقنيبد خالل سثو رقنيبد المؼلومبد ثؼمليخ رذقيق الؾغبثبد في الجنوك ال

والزغيشاد الزي فشمزهب أدواد ركنولوعيب المؼلومبد ػليه، وأخيشاً  ،المؼلومبد راد الؼالقخ ثجيئخ ػمل المذقق

هذفذ إلى رؾليل ثيئخ رقنيبد المؼلومبد في الجنوك الزغبسيخ في مو  مزغيشاد الذساعخ المزؼلقخ ثؾجكبد الؾبعوة 

 مخ والزؼليمبد وغيشهب.واألنظ

ومن أهم نزبئظ رلك الذساعخ ثبلنغجخ للمذققين الذاخليين: أن المذقق الذاخلي يؾقل ػلى أعوثخ من المهنذعين 

والمخزقين ؽول األموس الفنيخ في ؽجكبد الؾبعوة كمب أن المذقق الذاخلي يمزلك المؼشفخ الزقنيخ لمكونبد 

لمؾبعجيخ الزي يقوم ثهب المذققون الذاخليون يوفش الؾمبيخ لمؼلومبد ؽجكبد الؾبعوة، كمب أن رذقيق الجشامظ ا

 وثيبنبد الجنك، كمب أكذد أن مذقق الؾغبثبد الذاخلي يؾزشك في فيبغخ الجشامظ المؾبعجيخ الخبفخ في الجنك. 

 -:بؼُىاٌ  (Hill;  Callahan  &  Daniel, 2000) دراست -5

         "Information Technology Related Activities of Internal Auditors"      
لزقنيبد المؼلومبد من خالل المذققين الذاخليين ومذققي الؾغبثبد  األنؾطخرقييم  إلىهذفذ هزه الذساعخ 

 الخبسعيين. 

 االعزجبنبد. أعلوة( مذيشاً من مذيشي الزذقيق الذاخلي. اعزخذمذ الذساعخ 100الذساعخ ػلى ) أعشيذ

ػلى مخبهش رقنيخ المؼلومبد الزقليذيخ والنواثو  األولالمذققين يشكضون في المقبم  أنالذساعخ  نزبئظ أظهشد

 وأظهشد. واألمن ،والخقوفيخ ،وعالمخ الجيبنبد ،ورغهيض الزطجيق ، األفولمضل رقنيبد المؼلومبد  ؽمبيخ 

 ،ي رلك هجيؼخ الهذف رذقيق الؾغبثبدالمذققين الذاخليين ثزقييم رقنيخ المؼلومبد ثمب ف أدا ػذح ػوامل رشرجو مغ 

 ووعود نظم مؾوعجخ عذيذح. ،الذاخليوانزؾبس المزخققين لزذقيق الؾغبثبد الكومجيورش ػلى موظفي الزذقيق 

 : اإلطار انُظزٌ:ثانثاً 

 انتذلُك انذاخهٍ : وأهذافيفهىو 
والكزرررربة فرررري مغرررربل الزررررذقيق ػررررذداً مررررن المفرررربهيم واالرغبهرررربد الؾذيضررررخ للزررررذقيق  لقررررذ رنبولررررذ المخزقررررون

الرررذاخلي. ؽيرررش يؾررريش ػرررذد مرررن الكزررربة إلرررى ان الزرررذقيق الرررذاخلي يؼرررذ أداح مرررن أدواد الشقبثرررخ الذاخليرررخ فهرررو 

يغررربػذ اإلداسح ػلرررى مزبثؼرررخ ومشاقجرررخ كبفرررخ ػمليرررربد واقغررربم ومشاكرررض وانؾرررطخ المؾرررشوع، ووعرررذ االن مررررب 

ثبلزرررذقيق الرررذاخلي الؾرررذيش، وهرررو ررررذقيق داخلررري مزطررروس يغطررري نظرررم فشػيرررخ للزرررذقيق الرررذاخلي مضرررل  يؼرررشف

 (٤٩٢،  ٢٠٠٢ؽبرخ ، ؽ، ح )ػلي  الكفبا  ، رذقيق األد، رذقيق إلنزبعه الزذقيق الزؾغيلي، رذقيق 
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يلقى ( في الزؼسيف الخبؿ جه والري IIAالداخليين )ومنهرررررررب الزؼشيرررررررف الرررررررزي افرررررررذسه مؼهرررررررذ المرررررررذققيين 

 :وهزا رؼشيف المؼهذفقد ، وظيفخ الزدقيق الداخليالؼبمليين في من الممزهنين وكجيشاً  بًاػزساف

ومونوػي مقمم إلنبفخ القيمخ وزؾغين ػمليبد المنظمخ ػجس مغبػدزهب في ل )نؾبه زأميني واغزؾبسي مغزق

وزؾغين فؼبليخ إداسح المخبهس  لزقييميبً اننجبهعبً المنظمخ آليخ منظمخ ومنهإكغبة زؾقيق أهدافهب جواغهخ 

 كخ.الؾسكمخ والسقبجخ وػمليبد ؾو

( في الزؼسيف الخبؿ جه والري يلقى IIAالداخليين )ومنهرررررررب الزؼشيرررررررف الرررررررزي افرررررررذسه مؼهرررررررذ المرررررررذققيين 

 -وهزا رؼشيف المؼهذ :فقد ، قيق الداخليالزد وظيفخ في الؼبمليينو الممزهنين من كجيشاً  بًاػزساف

ومونوػي مقمم إلنبفخ القيمخ وزؾغين ػمليبد المنظمخ ػجس مغبػدزهب في ل واغزؾبسي مغزق)نؾبه زأميني 

لزقييم وزؾغين فؼبليخ إداسح المخبهس يبً اننجبهعبً المنظمخ آليخ منظمخ ومنهإكغبة زؾقيق أهدافهب  جواغهخ 

 كخ.  (الؾسكمخ والسقبجخ وػمليبد ؾو

مزخققخ جبلزدقيق الداخلي الزهوساد الهبمخ الزي ؾدضد في ويؾيس هرا الزؼسيف القبدس ػن أهم المنظمبد ال

ليبد المنوهخ جهره الوظيفخ من ؾيس األهميخ والدوس الري زلؼجه ؤووظيفخ الزدقيق الداخلي من ؾيس النهبق والمغ

اغزؾبسي وزأمين مونوػي كنؾبه ػلى دوس الزدقيق الداخلي كذ ويؤ، كمب اإلداسي والمبلي األدا في نجه 

جبلنغجخ للؼمليبد  األدا ( وزؾغين add valueال لجط فيه دوس الزدقيق الداخلي في صيبدح القيمخ)ويونؼ جمب 

نظبم السقبجخ الداخليخ ودػم رقييم ويؼكط الدوس الري يزجنبه مؼهد المدققين الداخليين في نظمخ الخبقخ جبلم

 كمخ.الؾو

المغبالد ل زمزد لزؾمثل ق المبلي والمؾبغجي من مغسد الزدقيل وظيفخ الزدقيق الداخلي هي اػم وأؾمولمب كبنذ 

المنبغجخ لزهويسهب وزقييم االلزصام جهب ل واقزساػ الغج واإلعشا ادالخهه والغيبغبد كزقييم اإلداسيخ والزؾغيليخ 

المنؾأح وأنهب موغودح ل داخل نهب نؾبه مغزقاً يالؾظ ، كمب المواسد والكفبءحل من غبنة الموظفين وؾغن اغزغال

ل ؾبمكنظبم أن دوس الزدقيق الداخلي السقبجي ينغ الزدقيق الداخلي ؽيش ، سقبجيخ أداح نهبكو اإلداسح لخدمخ بًأغبغ

ل يؾككخ للسقبجخ يؾسف ويقيم ويدػم نظم السقبجخ المخزلفخ ويساقة ػليهب وجبلزبلي فوغود زدقيق داخلي في الؾس

 (. 2-1-2، 2007 ،عيخ لكفب ح وفؼبليخ نظم الشقبثخ االخشى.)المذلل أغبوسكيضح نمبنخ 

 ( : 247 ،2000،ويزنؼ من هزا الزؼشيف ان اهذاف الزذقيق الذاخلي رنؾقش فيمب يلي)ػجذ هللا

مزبثؼررخ رنفيرررز الخطرررو والغيبعررربد المشعرررومخ ورقيمهرررب : ورلرررك مرررن اعرررل اكزؾررربف نقررربه النرررؼف او الرررنقـ  .1

وػلرررى عررررجيل المضررربل يغررررت ان  ،فررري الررررنظم او االعرررشا اد المغررررزؼملخ ثققرررذ الزؼررررذيل والزؾغرررين الالصمررررين 

يزؼرررذى الزرررذقيق الرررذاخلي سؤيرررخ ومرررغ االؽرررخبؿ االمنرررب  ػلرررى الخضينرررخ الرررى مشاقجرررخ هشيقرررخ الزؼبمرررل ثبلنقذيرررخ 

 واالعشا اد المزجؼخ في القجل والقشف . 

وهررررزا  ،الزؾقررررق مررررن قرررريم االفررررول ومطبثقزهررررب مررررغ الررررذفبرش : ورلررررك مررررن اعررررل ؽمبيررررخ امرررروال المؾررررشوع  .2

ومررررشوسح  ،طلررررت مرررشوسح اؽكرررربم الشقبثررررخ ػلرررى الؼمليرررربد النقذيررررخ وػمليررربد المخرررربصن النؾررربه الوقرررربئي يز

 ورفبدي الخغبئش النبؽئخ ػن االهمبل او ػذم الكفبيخ . ،الزبكذ من وعود الزبمين الالصم وثبلقيمخ الكبفيخ 

قيررربم الزؾقرررق مرررن فرررؾخ ودقرررخ الجيبنررربد المؾبعرررجيخ ورؾليلهرررب : ويزطلرررت هرررزا االمرررش مرررن المرررذقق الرررذاخلي ال .3

للزؾقررررق مررررن فررررؾخ الجيبنرررربد واالسقرررربم ومال مزهررررب  ،ثؼمليررررخ رررررذقيق مغررررزمش مغررررزنذيب وؽغرررربثيب ومررررب ؽرررربثه 

 لالغشاك الزي عزغزخذم فيهب. 

سفرررغ الكفبيرررخ ػرررن هشيرررق الزرررذسيت مرررغ مشاػررربد الزرررضام المررروظفين ثبلغيبعررربد واالعرررشا اد المشعرررومخ :  .4

اقررذس مرررن  ،بم ثغميررغ اوعرره نؾرربه المؾررشوع وػمليبررره الؽررك فرري ان اداسح الزررذقيق الررذاخلي ثؾكررم المبمهررب الزررر

 ،غيشهررب مررن الررذوائش واالقغرربم ػلررى المغرربهمخ الفؼبلررخ فرري الجررشامظ الزذسيجيررخ مررن ؽيررش اقزررشاػ الررالصم منهررب 

 وسثمب فيبغخ ثؼل مواده .

ويزنرررؼ مرررن هرررزا كلررره ان وظررربئف الزرررذقيق الرررذاخلي اؽرررجه مررربركون ثبلخرررذمبد الوقبئيرررخ النهرررب رؾمررري امررروال  

 المنظمخ ورؾمي الخطو االداسيخ من االنؾشاف . 

 ،كررزلك هرري انؾرربئيخ النهررب رنررمن دقررخ الجيبنرربد المغررزؼملخ مررن االداسح فرري روعيرره الغيبعررخ الؼبمررخ للغبمؼرربد 

والنهرررب ررررذخل الزؾغرررينبد والزؼرررذيالد الالصمرررخ ػلرررى االعرررشا اد االداسيرررخ والشقبثيرررخ وللزمؾررري والزطررروساد 

 الؾذيضخ . 
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 انذاخهٍ اهًُت انتذلُك
للؾشكخ كهذف نبفخ قيمخ إفي الزذقيق الذاخلي هميخ ن أزكملمفهوم الزذقيق الذاخلي لمؼهذ المذققين الذاخليين فقبً و

داف المنظمخ هص أنغبسؿ افدح يبن وصػي في زؾغيسي والموموالغزؾباه ل دوسخالن مورلك زيغي ساغزا

ن الزذقيق مخزلفخ مواع نسد أهس ظؾيولخ، قجمد يبومغزك المخبهش الى زخفيسا اد والؼمليبد وإلغن ازؾغيو

 (:  321، ؿ1996سون، خودح المؼلومبد )القجبن وآفغ غسهميزهب في ط أجمب يؼكالذاخلي 

 الغغالد المؾبعجيخ   .غؼخ سام -1

 الؼمليبد والمؾشوػبد والجشامظ  .غؼخ سام -2

 دا    .ألاغؼخ سام -3

 ظم الزؾغيل اليب  .غؼخ نسام -4

 ونغزنزظ ممب غجق أن أهميخ الزدقيق زكمن في:  

هي الغهخ الوؽيذح المغزقلخ الزي رغزطيغ رقذيم ربكيذ مؼقول الداسح الغبمؼخ ثبنهب رغيش في االرغبه القؾيؼ  -1

 لزؾقيق االهذاف واالعزشاريغيبد الزي ؽذدهب وومؼهب ادسح الغبمؼخ.

غبمؼخ من الزؼشك لمخبهش الزالػت واالؽزيبل والغشقخ رؼذ اداح مهمخ وفؼبلخ ومشوسيخ من اعل ؽمبيخ ال -2

 وغيشه.

يغبػذ االداسح في القيبم ثوظبئفهب ػلى اكمل وعه ػن هشيق رضويذهب ثبلزؾليل والزقييم الالصم ػن االنؾطخ  -3

 الزي يزولى المذقق الذاخلي مشاعؼزهب . 

 اَىاع انتذلُك انذاخهٍ :
 (: 126 ،1998،ػجدهللا الزذقيق الذاخلي الى ) يمكن زقغيم أنوع 

 Financial Internal Auditingالزذقيق الذاخلي المبلي :• 

 Operational Internal Auditingالزذقيق الذاخلي الزؾغيلي  : • 

     Special Assignments Auditرذقيق المهبم الخبفخ : • 

 انذاخهٍ:  انتذلُكفًُا ُهٍ شرح ألُواع 

"الفؾـ المنظم للؼمليبد  المبليخ والقوائم  ػجبسح ػن   الزذقيق الذاخلي المبلي   اوال: انتذلُك انذاخهٍ انًانٍ : 

مزهلجبد أخسى  يخ ػليهب وأااللزضام ثبلمجبدئ  المؾبعجيخ المزؼبسف مدى لزؾذيذ جهب والغغالد المؾبعجيخ المزؼلقخ 

 .(2006،347الغني، ػجد ")الؼمشي، 

جقوسح الجيبنبد المبليخ  هو إظهبس والهذف منه  ،وثبلزبلي الزذقيق الذاخلي هو المغبل الزقليذي الذاخلي  

 الومغ الؾقيقي للمنظمخ  .زؼكط كي مونوػيخ 

 (102:  1998،  قغمين  ) إجساهيمالنوع من الزذقيق الى وينقغم هرا 

زنفيرهب ػن هسيق اصنب    ول قجل هلة مساغؼخ األػمبيزالنوع وهرا . الزذقيق الذاخلي المبلي قجل القشف : 1

الغلطخ وموافقخ لمغزنذاد ااكزمبل واالعشا اد من غالمخ للزؾقق موظف أخس ل ػملزذقيق زكليف موظف مؼين 

 الزنفيز.ػلى المخزقخ 

لك ورينفر وفق خهخ مسغومخ وجنغجخ اخزجبسيه )أي ػينبد( وفؾقهب . الزذقيق الذاخلي المبلي ثؼذ القشف : 2

وجمب ينمن المقشسح والقوانين واللوائؼ الموموػخ  زغيس وفق  الؼمليبد أن ليؤكذ المذقق الذاخلي  لالداسح الؼليب 

 زؾقيق األهداف  .

ونؾأ  المغبل غيش الزقليذي للزذقيق الذاخلي ، هو يؼذ الزذقيق الذاخلي الزؾغيلي  ثاَُا:  انتذلُك انذاخهٍ انتشغُهٍ:

اإلداسيخ أو لجؼل المشاعؼخ ويهلق ػليه ال الزذقيق الذاخلي ؾدضد في مغبساد الزي ليذ للزطوكوالنوع هرا 

في لفؼبليخ وال الؾشكخ ككل لزؾقيق الكفبيخ فؾؿ وزقييم أػمبالزذقيق الذاخلي الى ويغؼى هرا االدا ، مساغؼخ 

 .  المنظمخ في الؼليب لغهبدا مغ ػليهب ومزفق ًوفق خهخ مؼدح مقدمبرلك ولمزبؽخ المواسد اغزخدام ا

وسقبجزهب اإلداسيخ وأدائهب ػن الفؾـ الؾبمل للوؽذح او المنظمخ لزقييم انظمزهب المخزلفخ ػجبسح فبلزذقيق الزؾغيلي 

واقزقبديخ وفؼبليخ وكفب ح من ورلك للزؾقق نمن األهداف اإلداسيخ الزؾغيلي، وفقب لطشيقخ القيبط المؾذدح 

ل المنظمخ أػمبكل فؾؿ وزقييم الى يغؼى لزذقيق أن هرا الغبثق الزؼشيف  او يالؾظ من الؼمليبد الزؾغيليخ ، 

 .(37 ،2005 الغالمي،)ًمقدمبذح لخطخ المؼوفق االمواسد المزبؽخ في اغزخدام لك للزؾقق من الكفبيخ والفؼبليخ  ور
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، اإلنزبط، المؾزسيبد، المجيؼبدل)المنؾأح مضل وهو مساغؼخ ؾبملخ للوظبئف المخزلفخ داخ

ديوان الشقبثخ وفبػليخ ومالئمخ هره الوظبئف في زؾقيق أهداف المنؾأح.)كفب ح من كذ بنخ...الخ( للزأالقي،الؾغبجبد

 (  32-10،المبليخ 

ويقدم ، اإلداسيخ المغزويبد في مخزلف للمذيشين زقديم زقبسيس نبفؼخ ومفيدح الزذقيق الذاخلي الزؾغيلي الى ويهدف 

زمكن هره اإلداسح من زؾقيق الزذقيق الزؾغيلي ( الزقبسيش الزي  ػلى نزبئظ المذققين الذاخليين لالداسح الؼليب )ثنب ا 

 ،2006لغني، ػجد الؼمشي، )ا من نمنهب:لالداسح االؾزيبغبد األخسى لزلجيخ من االهمئنبن والمغزوى المطلوة 

348.) 

 .اإلداسح ألهداف ًوؾدح زؾغيليخ وفقبادا  كل • زقييم 1

 ل المغزويبد الزنفيزيخ.ومزغبنغخ ومفهومخ من قج • االهمئنبن ػلى أن خهه اإلداسح ؾبملخ2

ل وؾوكل  الميبدين الزؾغيليخ، زنفير خهه وغيبغبد اإلداسح في ل ػلى مؼلومبد مونوػيخ ؾوالؾقول • 3

 ل الفشؿ المزبؽخ.واغزغالالخطو االقزقبديخ في زنفير الفؼبليخ والكفب ح فسؿ زهويس 

 اإلداسيخ.       لنؼف والققوس في الشقبثخ اغوانة ل ؾوالؾقول ػلى المؼلومبد المزبؽخ • 4

 (.  8 ،1994 ،دهمػ:)الى يغؼي أن يغة ًومفيدا ًمنبغجبولكي يؼذ الزذقيق الذاخلي الزؾغيلي 

 اليخ لزؼظيم الشثؾيخ .ػلمواسد المزبؽخ ثكفب ح • اغزخدام ا1

 لى .فى مساؾلهب األول لهب إيغبد ؾلولخ ومؾبوالزؼشف ػلى المؾبكل، • 2

 المخزلفخ.اإلداسيخ المغزويبد جين لخ لالرقبل إيغبد هسق غديدح وفؼب لخ• مؾبو3

ؾغة مب يغزغد المذقق الذاخلي يقوم جه ثبلمهبم الزي يزؼلق الزذقيق من النوع هرا  ثانثا:  تذلُك انًهاو انخاطت:

لكنه وغبثقين النوػين المغ لنطبق جهب ويزفق من ؾيس األغلوة أو االؼليب للقيبم  مونوػبد زُكلفخ اإلداسح ن م

 ،1998 ،إجساهيم) الذاخلي الزذقيق خهه نمن مدسط وغيس ًمب يكون فغبئيبالجب إر أنه غلزوقيذ يخزلف من نبؾيخ ا

104 ) 

 ويشى الجبؽش ان انواع الزذقيق الذاخلي كمب يلي  : 

المؾبعجيخ لمب يخـ من الزذقيق الذاخلي المبلي : هزا النوع من الزذقيق يقوم ثه المذققون الذاخليون ثززجغ القيود  .1

ػمليبد رجبدليخ ركون الوؽذح هشفب فيهب والزبكذ منهب ؽغبثيب ومغزنذيب ورلك الثذا  ساي ثؾكل موموػي في اػذاد 

 الزقبسيش المبليخ وفقب لقواػذ مؾبعجيخ مؾذدح . 

الزذقيق الذاخلي للؼمليبد : يزنمن هزا النوع من الزذقيق رقييم انؾطخ وػمليبد ربثؼخ للغبمؼبد مضل رقيم ادا   .2

ؽيش ان هزا النوع يؼذ اداح االداسح الزي رخذم  ،االداسح وخططهب ورقييم اقغبمهب والؼمليبد االخشى الزبثؼخ لهب 

ثبلزؾغينبد النشوسيخ وكزلك يهذف الى الزبكذ من انه رم  انؾطزهب من خالل رقييم االنؾطخ للغبمؼبد والزوفيبد

 االلزضام ثبلزؼليمبد والغيبعبد والنواثو المزجؼخ. 

ػلى أدلخ وزقييمهب لزؾديد مدى إلزصام أو إرػبن جؼك األنؾهخ ل وهو الري يزؼلق جبلؾقورذقيق االلزضام :  .3

نهبيخ المهمخ يقدم زقبسيس زجين مدى اإللزصام جبلقواػد  وفي، المبليخ والزؾغيليخ للقوانين والقواػد والؾسوه المؾددح 

 المؾددح .

 يفهىو تمُُت انًؼهىياث:
 ،رؼرررذ رقنيررربد المؼلومررربد مرررن المفررربهيم المهمرررخ الزررري اخرررزد ؽيرررضا كجيرررشا فررري مغررربل المؼلومبريرررخ واالػمررربل

رؼرررذدد رؼررربسيف  ػليرره ،ممرررب ادى الرررى صيرربدح اهزمررربم الجرربؽضين ثهرررب ،عررواً  ػلرررى مغررزوى االفرررشاد او المنظمرربد

وعرررجت رلرررك يؼرررود الرررى اعرررزمشاس الزطررروس الرررزي  ،هرررزا المفهررروم ورجبينرررذ اسا  ووعهررربد نظرررش الكزررربة ؽولررره

ؽيرررش ررررذاخلذ الزؼررربسيف واالسا  فررري مفهررروم رقنيررربد المؼلومررربد ولرررزلك  ،رؾرررهذه اعرررواق رقنيرررخ المؼلومررربد

 اهب ومنهب: سكض الجبؽش الى ثؼل هزه الزؼبسف الزي عمؼذ مؼبني هزا المفهوم في مؾزو

ار ػشفذ ثأنهب)مغموػخ مؼذاد وثشامظ ومنزغبد رغزخذم في رخضين ومؼبلغخ ونقل وػشك كل فوس 

المؼلومبد ورؾمل مؼبلغخ الجيبنبد ورؾويل المكزغت الى النظبم االلي)المغمغ الؼشثي للمؾبعجين 

 ((.49، 2001القبنونيين،

صح  لمرميد الرقنيبن امن ػيونن ثيسة لرقبافيلخ نهب ؽأػلى د مبولمؼلالرقنيخ س خف آيسه رؼديؤمب يو هو

سى ألخق اررؼلد ومبولمؼلاػلى ول لؽفد والثيبنباثمؼبلعخ م لري رهرد الؽبعثباهب ثرقنيخ داؽق إررؼل

 (John 1997:81د )مبولمؼلل اثنقم لري رهرد اإلرفبالاثرقنيخ 
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صح ألعههشق والل اكل نهب " رؽمأػلى د مبولمؼلارقنيخ سف يؼولعبثقخ سا  اآلن ايعمغ ثين مك يمب هنبوأ

عبػهب سرعواب نهصخونقلهب د ولثيبنبامهب في عمغ داعرخن إلري يمكد امعيبسلثوايخ دلمبل اعبئولد واثيقبهلروا

 (Turban et al 1996 : 9)ن يددلمرؼاميهب دلى معرخإلنبرعخ ػنهب اد بمولمؼلال فبيواب مؼبلعرهو

ثكونهرررب االدواد المجنيرررخ ػلرررى الؾبعررروة والزررري يغرررزخذمهب االفرررشاد  (Haag&etal, 2007, 4)ويؾرررذدهب 

والهررربرف  ،ؽرررجكبد االنزشنرررذ ،ورزنرررمن اعهرررضح الؾبعررروة ،للزؼبمرررل مرررغ المؼلومررربد لزلجيرررخ ؽبعررربد المنظمرررخ

 الخلوي.

ودػم واداسح نظم  ،ورطجيق ،ورطويش ،ورقميم ،ثبن رقنيخ المؼلومبد هي دساعخ( Dixit, 2010, 3)ويشى 

د المغزنذح الى الؾبعوة وثؾكل خبؿ رطجيقبد الجشمغيبد ومؼذاد الؾبعوة الزي رغزخذم لزؾويل المؼلومب

 ونقل المؼلومبد وخضنهب وانزبعهب ومؼبلغزهب.

وثنب  ػلى مبرقذم من رؼبسيف يشى الجبؽش ان رقنيخ المؼلومبد رزمضل ثغميغ االعهضح والمؼذاد والجشمغيبد 

بعزخذام أي منهب الدا  اػمبلهب واخزيبسهب ؽغت ؽغم الجيبنبد الزي رزؼبمل واالرقبالد والزي رقوم الغبمؼبد ث

مؼهب لزؾقيق الغشػخ في مؼبلغزهب ورؾويلهب الى مؼلومبد دقيقخ وموصوق ثهب لزجش سوػ الطمبنينخ لذى االهشاف 

 المغزفيذح الزي رزؼبمل مؼهم الغبمؼبد.

 اهًُت تمُُت انًؼهىياث:
فررري ؽيررربح منظمررربد اليررروم مرررن كونهرررب الوعررريلخ الفبػلرررخ المغررربػذح فررري رؾقيرررق  رزجرررغ اهميرررخ رقنيررربد المؼلومررربد

اهرررذافهب واعرررزشاريغيبرهب الزررري رزجنبهرررب لززكيرررف مرررغ الظرررشوف الجيئيرررخ المؾيطرررخ ثهرررب فنرررال ػرررن كونهرررب وعررريلخ 

 ( .shore،53،1996ثنب  قذسح المنظمخ ػلى الجقب  واالعزمشاس والزغذد)

والمؼشفررررخ  ،واالرقرررربالد رزمضررررل ثبػزمبدهررررب ػلررررى المؼشفررررخ الؼلميررررخ  ان اهميررررخ الضرررروسح الزقنيررررخ للمؼلومرررربد

ار انهررررب الرؼزمررررذ ػلررررى المكونرررربد  ،واالعررررزخذام المالئررررم للمؼلومرررربد  ،المكزغررررجخ مررررن الخجررررشاد والمهرررربساد 

الرررزي  ،ثرررل ان مؾوسهرررب ومؾشكهرررب االعررربط هرررو الؼقرررل الجؾرررشي المزمضرررل ثررربلموسد الفكرررشي  ،المبديرررخ فقرررو 

ويققررررذ ثررره المقررررذسح الؼقليرررخ القرررربدسح ػلرررى روليررررذ افكررربس عذيررررذح  ،يطلرررق ػليررره ؽبليررررب ثرررشاط المرررربل الفكرررشي

ورمزلرررك القرررذسح ػلرررى رؾقيرررق الزكبمرررل والزنررربغم ثرررين  ،ورزمزرررغ ثمغرررزوى ػررربل مرررن الغرررودح  ،ومنبفغرررخ وػمليرررخ 

 .( 33،2001،مكونبد مخزلفخ للوفول الى االهذاف المنؾودح )الؼنضي

والؾبعرررجبد االلكزشونيرررخ ومرررب يشافقهرررب مرررن ثشامغيررربد  ،الزكبمرررل ثرررين اعهرررضح االرقررربالد مرررن نبؽيرررخ ؽيرررش ان 

ادى الرررى رمكرررين االفرررشاد مرررن المؾررربسكخ ثبلمؼشفرررخ ػلرررى المغرررزوى المؾلررري والؼررربلمي . ار  ،مرررن نبؽيرررخ اخرررشى 

ل الزررري ررررذػم مرررن الوعررربئ ،ومؾشكررربد الجؾرررش والجشامغيررربد  ،رؼرررذ الؾرررجكخ الذوليرررخ للمؼلومررربد )االنزشنرررذ( 

وررررنؼكظ ثقررروسح  ،عررروا  داخرررل المنظمرررخ او خبسعهرررب ،الؼمرررل الغمررربػي والمؾررربسكخ ثبلمؼشفرررخ ثرررين االفرررشاد 

 ( .23،2011،ايغبثيخ في رنميخ المؼشفخ لذى االفشاد والمنظمبد )الجلخ

 يخ:ونغزنزظ من هزا كله ان اهميخ رقنيخ المؼلومبد في وؽذاد الزذقيق الذاخلي ركون في المغبالد االر

ذد ال نهبئي من أنهب مذخل يمزذ رقشيجب إلى كل األنؾطخ الخبفخ ثبلغبمؼبد فلهب القذسح ػلى االعزخذام في ػ .1

 المواقغ واألغشاك.

رمكنذ رقنيبد المؼلومبد ثضيبدح قذسح الزنغيق ثين أقغبم الغبمؼبد ، األمش الزي يقود إلى رقليل كلف المقبثالد  .2

غشق النغبص رلك ػن هشيق مب روفشه الؾجكبد المؾليخ والؼبلميخ وإمكبنيخ الؾخقيخ ، امبفخ الى الوقذ المغز

 .سثو الؾواعيت الزبثؼخ للغبمؼبد مغ ثؼنهب الجؼل

 رؤدي رقنيبد المؼلومبد الزقليل االػزمبد ػلى األيذي الؼبملخ. .3

عوا  ػلى رغبػذ رقنيخ المؼلومبد ػلى إيغبد قنواد ارقبل عذيذح من خالل ؽجكبد الؾواعيت واالرقبالد  .4

مغزوى الغبمؼخ او الغبمؼبد االخشى وقذ مكن رلك من صيبدح عشػخ رذفق ومؼبلغخ ورجبدل المؼلومبد ورطويش 

االمش الزي عبػذ الغبمؼبد ان  ،أعبليت إداسيخ ؽذيضخ كبالعزمبػبد والزفبوك وػقذ القفقبد ػن ثؼذ وغيشهب

 رؤدي مهبمهب ثبلغشػخ والذقخ الممكنخ.

بد واالرقبالد في رخليـ المذسا  والؼبملين في الغبمؼبد من أػجب  المهبم الشورينيخ ، رغهم رقنيخ المؼلوم .5

ثمب يزيؼ لهم اعزغالل أوقبرهم في الزخطيو وسعم الغيبعبد ، األمش الزي ينؼكظ ػلى كفب ح األدا  ، وثبلزبلي فنغ 

 قشاساد أفنل.
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 اَىاع تمُُت انًؼهىياث
المؼلومبد ؽيش ان اغلت الكزبة والجبؽضين ارفقوا ػلى ان الجنيخ الزؾزيخ وسدد اسا  ػذيذح ؽول انواع رقنيبد 

لزقنيبد المؼلومبد رزمضل ثبالعهضح والمؼذاد والجشمغيبد واالرقبالد . وػذ الموسد الجؾشي المؾشك االعبط 

ب اعزطؼنب اعزغالل للؼنبفش الضالصخ المزكوسح من خالل الخجشح والمؼشفخ والمهبسح ثبلزقبنخ . فلوال وعود االفشاد لم

 ( 31، 2010الزقنيبد الؾذيضخ . ومن عهخ اخشى اليمكن ػذ الفشد رقبنخ )الطبئي 

ويمكن رقغيم رقنيبد المؼلومبد واالرقبالد والزي رغزؼمل في أي وؽذح اقزقبديخ الى صالصخ انواع سئيغيخ وهي : 

 (53، 2006، )الغقب

o   رقنيبد االعهضح والمؼذاد 

o  رقنيبد الجشامغيبد 

o  رقنيبد االرقبالد 

للزؼشف اكضش ػلى المققود ثزقنيخ المؼلومبد يشى الجبؽش ػشك مكونبرهب ؽيش رقبسثذ اسا  الكزبة والجبؽضين 

ؽول رؾذيذ االثؼبد االعبعيخ لزقنيخ النؼلومبد واالرقبالد ؽيش ارفق االغلجيخ منهم ػلى المكونبد الضالصخ 

 االعبعيخ   :

 االجهشة وانًؼذاث :
رمزبص ثقذساد  ،( Hardwareح والمؼذاد رزمضل ثغهبص الؾبعوة واالعهضح المشرجطخ ثه والزي رغمى )ان االعهض

هبئلخ وعشػخ ودقخ في مؼبلغخ الجيبنبد ورخضينهب واعزشعبع المؼلومبد الزي كبنذ في الغبثق رؾزبط الى فزشاد 

نيبد الؾذيش والؾشؿ ػلى روفيش الزق هويلخ النغبص هزه المهبم ممب دفغ ثبلمنظمبد ثبرغبه الزغييش الزكنولوعي

 ( .78 ، 2011 ،الؾذيضخ في مغبل ػملهب )ؽنب

ان االعهضح والمؼذاد هي عض  من رقنيبد المؼلومبد واالرقبالد ؽيش انهب رزكون من اعهضح ركنولوعيب 

نوػين  االدخبل واعهضح االخشاط والخضن ووؽذح المؼبلغخ المشكضيخ وادواد االرقبل واعهضح الشثو وهي رنم

 (: 16 ، 2007،من االعهضح )النؼيمي 

 المغبػ النوئي ( .  ،المودم  ،الطبثؼخ  ،اعهضح المؼلومبد ) الؾبعجخ  .1

 رلكظ ( .  ،ثشيذ الكزشوني  ،فبكظ  ،اعهضح االرقبل )هبرف  .2

الؼبلم أي عبمؼخ في في دح عوالمرسى األخرؼمل وؽذاد الزذقيق الذاخلي ثبلؾكل الزي يواصي الوؽذاد الكي و

وة  ، لؽبعة الى عبنسى األخداد المؼصح والمرمصلخ ثبألعهد امبولمؼلد ارقنيبل عبئن ومد يدلؼدم الري رعرخوا

في ػمل وؽذاد الزذقيق الذاخلي فبػليخ  ح وكفبق في رؽقيداد لمؼصح واألعهاه رمكبنيخ معبهمخ هن إفمال ػ

مؼه ن ثمب يمكل وؽذاد الزذقيق الذاخلي ، ومفي ػصح ألعهاه رهل ألعرؼبنخ ثمصة الهيرس ألمن افإس ، كثوسح أثف

داد لمؼصح واألعهاه رهل رمصن ألسوسح مك هنبل عؼد قسى ألخداد المؼصح واألعهدام اعرخإلى إلؽبعخ ول إن القا

 ن وؽذاد الزذقيق الذاخلي.ئيعخ ممسلايخ دلمبد انبولمكدى اؽأ

 انبزيجُاث : 
ار رؼذ مغشد الخ فمب  ػبعضح ػن اػزمبد ايخ  ،جشمغيبد الرغزطيغ المكونبد المبديخ الؼمل وؽذهب دون وعود ال

ار يغزنذ ػمل وؽذح  ،منفؼخ او فبئذح دون رغزيزهب ورضويذهب ثبلجشامظ الزي عيزم ادخبلهب ثوعبئل االدخبل المخزلفخ 

 ،ي المؼبلغخ المشكضيخ للجيبنبد ػلى مغموػخ االيؼبصاد الزي رقل اليهب لزنفيز ورنقغم الجشمغيبد الى )الذليم

2009 ، 20  : ) 

 اوال : بزايج انتطبُماث : وتُمسى هذِ انبزيجُاث ػهً لسًٍُ : 

ثشامظ الزطجيقبد الخبفخ  : وهي الجشامظ المخزلفخ الزي رذػم رطجيقبد االػمبل والمغزخذم النهبئي مضل ثشنبمظ  .1

 االداسح الؼليب والزجبدالد وػالقبد الضثبئن والزغبسح االلكزشونيخ وغيشهب من هزه الجشمغيبد . 

ثشامظ الزطجيقبد راد االغشاك الؼبمخ : وهي ثشمغيبد رخـ ثشمغيبد ػمليبد المؼلومبد الؼبمخ الزي  .2

وثشامظ الغذاول االلكزشونيخ ومنهب  ،(  Wordمضل ثشنبمظ مؼبلغخ النقوؿ ) ،يغزخذمهب المغزخذم النهبئي 

ُ(Excel  )، ( وثشامظ سعوم الؼشوك الزخطيطيخ ومنهبPower Point   )، ظ اداسح قواػذ الجيبنبد ومنهب وثشام

ِ(Access  . وغيشهب ) 

ويشى الجبؽش ان الجشمغيبد هي مغموػخ من الزؼليمبد واالوامش الجشمغيخ الزي يزم الزؼبمل مؼهب ورقميمهب 

الزي فيه مغبالد مزؼذدح  Excelؽيش ان ثشنبمظ ،وكزبثزهب ثبعلوة يفهمهب الؾبعوة ليؤدي ػمل مؼين 
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من خالل الغذاول الزي يزنمنهب هزا الجشنبمظ في كزبثخ الزقبسيش والقوائم  ،المؾبعجي والزذقيقاالعزخذام في الؼمل 

المبليخ وومن خالله اينب نغزطيغ ان نقمم منظومخ خبفخ مضال ثزشؽيل القيود الى ميضان المشاعؼخ ومن خالل 

ؽيش رزنمن هزه ،امظ ثذقخ ػبليخ هزه المنظومخ نغزطيغ اينب مؼشفخ نزيغخ نؾبه الغبمؼخ الزي رغزخذم هزه الجش

المنظومخ المققمخ ػذدا من المؼبدالد الزي يقوم المؾبعت او المذقق ارا كبن له خجشح في هزا المغبل ثزكوينهب 

ثبلؾكل الزي يشثو رلك المشاؽل للمنظومخ منز الجذايخ ثزغغيل القيود والمشؽلخ الضبنيخ ميضان المشاعؼخ والمشؽلخ 

له اينب اعزخذامبد ػذيذح Access   جقي من نزيغخ النؾبه )سثؼ اوخغبسح( وكزلك ثشنبمظاالخيشح ثمؼشفخ المز

له اعزخذامبد ػذيذح من كزبثخ نمبرط للكزت والشعبئل وكزلك  Wordرزميض ثبلغشػخ والذقخ وكزلك ثشنبمظ  

غ للغبمؼبد الزي ركوين الغذاول والشعومبد والزنغيقبد الزي يزقمنهب والؼذيذ من المميضاد الزي رؼود منبف

 ،ورغؼل اػمبلهب رزغم ثبلغشػخ والذقخ وانخفبك الزكلفخ والوقذ من عشا  اعزخذامهب لزلك الجشامظ  ،رغزخذمهب

 ورلك لقلخ االيذي الؼبملخ الزي رؼمل في مو  المغبل الزقني ػمب هو في المغبل اليذوي.

 االتظاالث : 
وان الزوعه الغشثغ نؾو رطويغ الزقبنخ وثنمنهب  ،ش رؼذ اليوم االرقبالد عض ا مهمب في المغزمغ الؾذي

وهزه الزغييشاد لهب ربصيش كجيش في  ،االرقبالد له ربصيش كجيش في عميغ المنظمبد وؽزى في اعلوة الؾيبح 

االمبكن الزي رنزؾش فيهب ػلى المذى القشيت والجؼيذ أي في المغزقجل ونؾن نؼيؼ اليوم وعو ػلم رقبنخ المؼلومبد 

فلو سعؼنب قليال الى ثذايخ الزغؼينبد فبننب  ،الزي يؼزمذ ثبلذسعخ االعبط ػلى رقبنخ االرقبالد وؽجكبد الؾبعوة 

ارقبالد االػمبل كبنذ رنفز امب ػن هشيق الجشيذ الزقليذي لنقل الطشود والشعبئل او ػن هشيق نشى ثبن عميغ 

 الهبرف الغلكي لنقل االؽبسح القوريخ . 

امب اليوم فزلك االػمبل رزم من خالل االنزشنذ والجشيذ االلكزشوني والهبرف الخلوي والؾجكبد الغلكيخ والالعلكيخ 

فال يمش  ،الزي افجؾذ من مشوساد الؾيبح ومن المميضاد االعبعيخ لهزا الؼقش  وغيشهب من الزقنيبد الؾذيضخ

فكيف يمكنك رقوس الؼبلم من  ،يوم اال ونغمغ ػن ظهوس اعيبل عذيذح وخذمبد امبفيخ في هزا المغبل الؾيوي 

وثبعؼبس صهيذح دون هزه الزقبنخ ! انهب ػمليخ فؼجخ عذا . افجؾذ الؼمبد االعبعي والشئيظ لالقزقبد واالػمبل 

 (.36 ، 2010 ،)الطبئي 

وكزلك يققذ ثهب ػمليخ الزفبػل الزي رزؾقق ػنذمب يؾول ؽخـ مب او عهخ مب وهو )المشعل ( سعبلخ ويغزغيت 

 لهب هشف اخش وهو )المغزقجل او المغزلم ( ثؾكل يشمي المشعل . 

 ،لمؾزوى الشعبلخ المشعلخ )القشيوري فبالرقبالد هي ػمليخ رفبػل وربصيش ثين مشعل الشعبلخ ومغزقجلهب رجؼب 

2001 ، 309 ) 

ورنم االرقبالد والؾجكبد رقنيبد ؽذيضخ رؼشف ثبالؽؼخ وهي مكونبد غيش مشئيخ رغزخذم لالرقبالد ثين 

ؽيش رؼمل هزه االؽؼخ ػلى سثو ثؼل مكونبد الؾبعوة مضل سثو  ،اعضا  الؾبعوة مغ ثؼنهب الجؼل 

خ االم للؾبعوة ورغزخذم اينب لزكوين ؽجكبد الؾبعوة من خالل سثو مغموػخ المبوط او لوؽخ المفبريؼ ثبللوؽ

  IRومن اثشص انواػهب مبيؼشف  ،ؽواعيت مغ ثؼنهب الجؼل لمغبفبد مؼينخ ؽغت نوع االؽؼخ المغزخذمخ 

 .   Bluetoothاالؽؼخ رؾذ الؾمشا  وهنبك نوع اخش يؼشف ة 

 المؼلومبد ركون ثغبنجين :فبن رقنيخ ،امب مبيزؼلق ثبلزقنيخ ثؾكل ػبم 

الغبنت االول: روفيش المؼلومبد: والمزؼلقخ ثزقنيبد الؾبعوة ومب يزجؼه من ملؾقبد رقوم ثزوفيش المؼلومبد الزي 

 رؾزبعهب المنظمبد المخزلفخ.

قوم الغبنت الضبني: نقل المؼلومبد: الزقنيبد الزي رقوم ثنقل المؼلومبد من عهخ الى اخشى ورغمى الزقنيخ الزي ر

 ثهزه المهمخ ثؾجكخ االرقبالد والجشمغيبد الزبثؼخ له.

وان اػزمبد لغبمؼبد لهزه الزقنيبد الؾذيضخ راد اهميخ كجيشح من خالل الزكيف المالئم لهزه الزقنيبد للجيئخ المؾيطخ 

 الزي روفشهب.وكزلك روفيش الوقذ والغهذ والكلفخ ورؾقيق الذقخ والموصوقيخ في المؼلومبد  ،لهب والجيئخ الخبسعيخ
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 : انذراست انًُذاَُت:رابؼاً 

 ست .  دراناػََت ص خطائل تدهَ
 نؼهيٍ :ل انتدطَب است دسدراناَغ ػََت وستاوال  

وؽذاد الزذقيق في وم ثوؽذاد الزذقيق الذاخلي لري رقالؼلميخ د ايبولمعرف امخرلن عخ ثيدسالاػينخ وصع رر

وط(ً  يوسلثكبلدح اثؽهبسوسا م)المبعغزيش( لؼليب داد الؽهباػلى ن لؽبفليساد األفن امد ا ثسح لمخربالذاخلي ا

 ل : خالن مؽخ موم كمب هي، وثي( دألوالؼلمي اػيهب سيخ )ثفدادألػدح اثؽهب ا نرهبوا

 نؼهيٍل انتدطَب است دسدراناَغ ػََت وست (1) جذول

 َتونيئانَسبت ا ددنؼا نؼهيٍل انتدطَا

 4.65 2 سمبععري

 90.69 39 وطيوسثكبل

 4.65 2 سحيخ رعبدادػإ

 100 43 وعلمعما

 آلري :  ظ ا( يالؽ1دول)لعل اخالن م

ؽملخ دد ػن كبس ؽيس( ، لمبععريالؼليب)داد الؽهباؽملخ ن ميخ ولمئم انعثرهوعخ دسالاػينخ ساد فدد أػك نخفب. إ١

  ،%(4.65( ثنعثخ )2دح المبعغزيش )ؽهب

 %( .90.69عخ ثنعثخ )دسالاػينخ ن مسدا ( ً ف٣9وط )يوسلثكبلدح اؽملخ ؽهبل . يمص٢

 %( .4.65( ثنعثخ )2سح )لرعبايخ دادػدح أؽملخ ؽهبل . يمص٣

 نؼهيٍ :ص اطنتخب است دسدراناَغ ػََت وست ثاَُاً:
دام عرخظل إفي وؽذاد الزذقيق الذاخلي في ل لري رؼمد الرخففبن اػخ مومعمن عخ ثيدسالاػينخ وصع رر

 :  (2دول )لعامؽخ كمب في وهي مد ، ومبولمؼلد ارقنيب

 نؼهيٍص انتخطب است دسدراناَغ ػََت وس( ت2) دولج

 َتونيئانَسبت ا ددنؼا نؼهيٍص انتخطا

 95.34 41 مؽبعثخ

 4.65 2 سىخا

 100 43 وعلمعما

 ( َتضخ :  2دول )نجل اخالٌ يو

 (.95.34( ثنعثخ  )%41عخ فثلغ )دسالاػينخ ن ممس ألكثدد الؼالمؽبعثخ ؿ ارخفل . يؽك١

 %( ممن مغموػخ الؼلوم المبليخ والمقشفيخ .4.65( ثنعثخ )2هب )ددثلغ ػسى خد أرخففبك . هنب2

 ل انتذلُمٍ: نؼيافٍ رة نخبواث اسَب ست دسدراناَغ ػََت وست :ثانثاً 
، لؼمليخ النبؽيخ ن افي مسلمؼم اكسالراػبمال مهمب في ل ثوؽذاد الزذقيق الذاخلي لؼمافي سح لخثواد اعنل رمص

ن مب يرمكدػند مبولمؼلد ارقنيبل عبئن ومدح ألعرفبسؿ افدح يبصلمعبهمخ في الى ؤدي إين أن ه يمكدوسثري لوا

ل عبئولواع واألنك اثؼن مدح ألعرفبد امعبالد يدخاللهب رؽن من لري يمكد المعبالك ارلد يدثرؽسط لمرملمذقق اا

 لخبفخ ثهب .  ا

 كيا َأتٍ:ل بىدذاث انتذلُك انذاخهٍ نؼيافٍ رة نخبواث اسَب ست دسدراناَغ ػََت وس( ت3دول )نجاضخ وَو

 ل انتذلُمٍ:نؼيافٍ رة نخبواث اسَب ست دسدراناَغ ػََت وس( ت4) دولج

 َتونيئانَسبت ا دد  نؼا رة  نخبدة اي

 62.79 27 عنواد 5اقل من 

 18.60 8 عنواد 10اقل من -5

 11.62 5 عنخ 15اقل من -10

 2.32 1 عنخ 20اقل من -15

 4.65 2 عنخ فبكضش 20

 100 43 انًجًىع
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ط خمن مقل ألثوؽذاد الزذقيق الذاخلي ل لؼمافي سح عخ لهب خثدسالاغبلثيخ ػينخ ( أن 4-4دول )لعل اخالن مو

سا ؽؤي مهمب يؼو ه% الكضش من خمظ عنواد و37.21والجبقي مبنغجزه  ،%(62.79لنعثخ د اثلغس )ؽيواد عن

وؽذاد الزذقيق الذاخلي في د مبولمؼلد ارقنيبدام عرخد إمعبالد يدعخ في رؽدسالاػلى ػينخ د ألػرمبامكبنيخ و إنؽ

 ثيقيخ( . هلر)الؼمليخ النبؽيخ ن اماالد لمعن امد يدلؼامنهب في  دحألعرفبامكبنيخ ك إدساك إلركو

 اجاباث افزاد انؼُُت دىل يذي استخذاو تمُُاث انًؼهىياث فٍ ودذاث انتذلُك انذاخهٍ.
د رقنيبدام عرخإألهميخ دساك ألوى امعرط ألعرثبنخ لقيبسح اعرمبن إمكمب اؽيش عبثقب الى رخقيـ القغم الضبلش 

، يشكض هزا المجؾش ػلى مذى فالػ الذين د الزذقيق الذاخلي ومذى اعزخذامهب في عبمؼخ وؽذافي د مبولمؼلا

يغ سرفم رد ق( وفالػ الذين وؽذاد الزذقيق الذاخلي للمنظمخ قيذ الذساعخ )عبمؼخ في د مبولمؼلد ارقنيبدام عرخإ

ألعرثبنخ سح اعرمبن إمالقغم الضبلش المؾوس الضبني من لري رممنهب ( اX21-X49ألعئلخ )الؼينخ ػلى ساد افد أعبثبإ

 ( :5يومؾهب الغذول )كمب د النزبئظ  نفكب

من االفشاد المجؾوصين يزفقون ثؾكل ػبم ػلى اعزخذام رقنيبد المؼلومبد الغشاك  (32.2%ار يزنؼ ان )

( من 19.7%( و)48.1%، وهي نغجخ مزوامؼخ يقبثلهب نغجخ ػذم ارفبق )فالػ الذين الزذقيق في عبمؼخ 

 (.1.11( وانؾشاف مؼيبسي )2.73مؾبيذون ثوعو ؽغبثي ثلغ )ال

 تذهُم انُتائج انخاطت بًذي اػتًاد استخذاو تمُُاث انًؼهىياث فٍ ودذاث انتذلُك انذاخهٍ فٍ جايؼت  4-3-2

 .طالح انذٍَ

( اػلى مزغيش من ؽيش نغت االرفبق والمزؼلق ثبػزمبد اعزخذام وعبئل رقنيبد المؼلومبد X21يؾكل المزغيش ) -1 

( وانقغم الجبقون ثين 76.7%بر ثلغذ )عبمؼخ فالػ الذينفي ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي ػلى امكبنيخ وعودهب في 

( 3.79( لكل منهمب وثوعو ؽغبثي وانؾشاف مؼيبسي )11.6%مؾبيذون وغيش مزفقون منبففخ ثواقغ )

 ممب يذل رلك ان اعزخذام وعبئل رقنيبد المؼلومبد يؼزمذ ػلى امكبنيخ وعودهب في عبمؼخ  ،( ػلى الزوالي0.91و)

ويؾيش الجبؽش الى مشوسح روفيش عميغ انواع رقنيبد المؼلومبد ممب يلجي عميغ المزطلجبد  ،فالػ الذين

 للؼبملين في وؽذاد الزذقيق الذاخلي.

( مؼف الذوس الزي يلؼجه المذققون X23( و)X22ورؾخـ اعبثبد االفشاد المجؾوصين رغبه المزغيشاد ) -2   

الذاخليون في الزوعغ ثبعزخذام ادواد رقنيبد المؼلومبد في الغبمؼخ والزنغيق فيمب ثينهم ثهزا الؾبن ؽيش ثلغذ 

( 1.05( و)0.86وانؾشاف مؼيبسي ) (2.53( و)3( ثوعو ؽغبثي )23.3%( و)30.2%نغت االرفبق نؾوهمب )

 كل ػلى الزوالي. 

امب ػن الزبكذ من ان مؼذاد رقنيبد المؼلومبد يزم رطويشهب ثمب يزال م مغ الزغييش الغشيغ والمغزمش والمؼجش  -3

( المزؼلق ثزوعيه X25( وكزلك هو الؾبل ثبلنغجخ للمزغيش )32.6%(، عب د نغت االرفبق ة)X24ػنهب ثبلمزغيش )

الغبمؼخ المذققين الذاخليين ػلى اعزخذام ادواد رقنيبد المؼلومبد الؾذيضخ في امن وعشيخ مؼلومبرهب وثوعو  اداسح

 (.1.20( وانؾشاف مؼيبسي )2.79ؽغبثي )

ويذل رلك انه اليزم الزبكذ من ان مؼذاد رقنيبد المؼلومبد يزم رطويشهب ثمب يزالئم مغ الزغييش الغشيغ والمغزمش 

خ الروعه المذققين الذاخليين ػلى اعزخذام ادواد رقنيبد المؼلومبد الؾذيضخ في امن وعشيخ وكزلك ان الغبمؼ

ويؾيش الجبؽش الى المزبثؼخ المغزمشح لمؼذاد رقنيبد المؼلومبد ورطويشهب المغزمش لمواكجخ الزغيش  ،مؼلومبرهب

 .،الغشيغ في ػبلم رقنيبد المؼلومبد

اعزخذام الزقنيبد؛ نغذ ان االفشاد المجؾوصين يزفقون ثنغجخ ػبليخ رجلغ وفي الوقذ الزي نغذ فيه رذني في  -4

( ػلى ان ثيئخ رقنيبد المؼلومبد رغهل اعشا اد الزذقيق الذاخلي واعزخشاط الزقبسيش المبليخ الالصمخ، %72.1)

( 3.81بلغ )( يذػم رلك مؤؽشاد النضػخ المشكضيخ ممضلخ ثبلوعو الؾغبثي الجX26وكمب هو مجين رغبه المزغيش )

 (.0.79والزؾزذ ممضلخ ثبالنؾشاف المؼيبسي الجبلغ )
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ث الغزاع ياونيؼهث اتمََاداو ستخانؼباراث انخاطت بمُاص يذي إػهً ث ػُُت انذراست جاباإ (5) دولج

 طالح انذٍَ انتذلُك انذاخهٍ فٍ جايؼت 

 رلى انسؤال
انىسط  دةبشق تفأال قتفأال  ديداَ قتفأ دةبشق تفأ

 انذسابٍ

االَذزاف 

 % ث % ث % ث % ث % ث انًؼُارٌ

X1 7 16 26 60 5 12 4 9.3 1 2.3 3.79 0.91 

X2 2 4.7 11 26 18 42 11 26 1 2.3 3.00 0.86 

X3  0 0 10 23 11 26 14 33 8 19 2.53 1.05 

X4 2 4.7 12 28 7 16 11 26 11 26 2.55 1.23 

X5 4 9.3 10 23 11 26 11 26 7 16 2.79 1.20 

X6 7 16 24 56 9 21 3 7 0  0 3.81 0.79 

X7 4 9.3 5 12 12 28 15 35 7 16 2.63 1.18 

X8 8 19 10 23 8 19 10 23 7 16 3.05 1.38 

X9 4 9.3 6 14 2 4.7 15 35 16 37 2.23 1.34 

X10 3 7 5 12 6 14 12 28 17 40 2.84 0.86 

X11 5 12 7 16 13 30 8 19 10 23 2.74 1.31 

X12 3 7 4 9.3 15 35 11 26 10 23 2.51 1.16 

X13 10 23 20 47 6 14 5 12 2 4.7 3.72 1.10 

X14 11 26 19 44 8 19 5 12  0 0 3.84 0.95 

X15 1 2.3 16 37 11 26 7 16 8 19 2.88 1.18 

X16 3 7 9 21 10 23 12 28 9 21 2.65 1.23 

X17  0 0 7 16 8 19 19 44 9 21 2.30 0.99 

X18  0 0 9 21 9 21 16 37 9 21 2.42 1.05 

X19 11 26 16 37 6 14 4 9.3 6 14 3.51 1.35 

X20 11 26 15 35 7 16 5 12 5 12 3.51 1.32 

X21  0 0 2 4.7 13 30 18 42 10 23 2.16 0.84 

X22 1 2.3 8 19 7 16 17 40 10 23 2.37 1.11 

X23 2 4.7 9 21 8 19 10 23 14 33 2.42 1.28 

X24 9 21 11 26 5 12 5 12 13 30 2.95 1.57 

X25 2 4.7 5 12 5 12 18 42 13 30 2.19 1.14 

X26 1 2.3 2 4.7 6 14 20 47 14 33 1.98 0.94 

X27  0 0 2 4.7 4 9.3 21 49 16 37 1.81 0.79 

X28  0 0 2 4.7 8 19 9 21 24 56 1.72 0.93 

X29 1 2.3 7 16 8 19 9 21 18 42 2.16 1.21 

 انىسط

 انذسابٍ
  9   23   20   26   22 2.73 1.11 

N=43 

 المقذس: من إػذاد الجبؽش

( الزي يؾيش الى ان لذى المذقق الذاخلي القذسح الكبملخ ػلى X27( ان المزغيش )8-4كمب يزنؼ من الغذول ) -5

( 51.2يقبثلهب )( 20.9%اعزخذام الؾبعوة والجشامظ الؾبعوثيخ الغبهضح لم يؾنى ثنغجخ ارفبق مقجولخ ار ثلغذ )

( ػلى 1.18( و)2.63من غيش المزفقين والجقيخ ػلى الؾيبد من رلك، عب  رلك ثوعو ؽغبثي وانؾشاف مؼيبسي )

ممب يذل ػلى ان المذقق الذاخلي ليظ له القذسح الكبملخ ػلى اعزخذام الؾبعوة والجشامظ الؾبعوثيخ  الزوالي.

ين الذاخليين ثبؽشاكهم ثذوساد رذسيجيخ ثبعزخذام الؾبعوة ويؾيش الجبؽش الى رنميخ قذساد المذقق ،الغبهضح 

 االعزخذام الكبمل والجشامظ الغبهضح لغؼلهب الى اػلى المغزويبد ثبلزؼبمل مغ رلك االنواع من الزقنيخ. 

( الزي يؾيش الى ان الؼمليخ الزذقيقيخ يغت ان الركزفي ثبعزخذام X28( رغبه المزغيش )41.9%في ؽين ارفق ) -6

الؾبعوة المغبػذح في الزذقيق ثل هنبلك رضواط ثين الزذقيق اليذوي والزذقيق ثبعزخذام الؾبعوة، وهي رقنيبد 

 نغجخ رفوق ثقليل نغجخ االفشاد الغيش مزفقين مغ رلك.

اليزفق غبلجيخ االفشاد المجؾوصين ػلى وعود عهبص ؽبعوة لكل موظف في المكزت والمؼجش ػنهب ثبلمزغيش   -7

(X29 ار ثلغذ نغجخ )( 1.34( وانؾشاف مؼيبسي )2.23( ثوعو ؽغبثي )72.1%ػذم االرفبق)،  ويؾيش الجبؽش
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الى مشوسح روفيش اعهضح ؽبعوة لكل موظف يؼمل ثبلزذقيق الذاخلي ثبالمبفخ الى رلك روفيش ؽجكبد ارقبل 

 داخليخ مشرجطخ ثكل ؽبعوة موعود ثوؽذح الزذقيق الذاخلي في الكليبد والكليبد فيمب ثينهب .

( من االفشاد المجؾوصين ػلى ان ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي رغزخذم اعهضح ؽبعوة مزقذمخ 67.4%ك لم يزفق )كزل -8

ممب يذل  ،(0.86( ثبنؾشاف مؼيبسي )X30( )2.84في ممبسعخ اػمبلهب المخزلفخ، ار ثلغ الوعو الؾغبثي للمزغيش )

ويؾيش الجبؽش الى  ،ممبسعخ اػمبلهب المخزلفخرلك ان ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي الرغزخذم اعهضح ؽبعوة مزقذمخ في 

مشوسح روفيش اعهضح ؽبعوة مزقذمخ في ممبسعخ اػمبل الزذقيق الذاخلي رواكت الزطوساد المغزمشح في ػبلم 

 الزقنيخ.

( المزؼلق ثبعزخذام الؾبعوة في ؽفع الجيبنبد كجذيل ػن الطشق اليذويخ او مغبنذا لهب؛ X31وػن المزغيش ) -9

ويؾيش الجبؽش مشوسح االػزمبد ػلى  (.1.31( وانؾشاف مؼيبسي )2.74( ثوعو ؽغبثي )27.9%يزفق فقو )

الؾبعوة في ؽفع الجيبنبد كملفبد رؾفع ثذاخله ويؼطي لهب اعمب  وسموصاً مؼينخ وكزلك يؾزفع ثنغخخ منهب في 

  اقشاؿ ممغنطخ ركون نغخخ اؽزيبهيخ .

( المزؼلق ثبعزخذام الفبكظ ميل X32غبه المزغيش )كزلك ؽخقذ اعبثبد المجؾوصين رذني نغت االرفبق ر -10

 .(1.16( وانؾشاف مؼيبسي )2.51( ثوعو ؽغبثي )16.3%في المشاعالد الذاخليخ والخبسعيخ، ؽيش ثلغذ )

( المزؼلقين ثبعزخذام الؾبعوة في اػذاد الزقبسيش واعزخذام الطبثؼبد X34( و)X33امب المزغيشاد )  -11

( ػلى الزوالي 3.84( و)3.72( لكل منهمب ثوعو ؽغبثي )69.8%نغجخ االرفبق )الليضسيخ في اعزخشاعهب فكبنذ 

 ( ػلى الزوالي اينب. 0.95( و)1.10واؽشاف مؼيبسي )

وػن اػزمبد ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي ػلى الجشامظ المؾبعجيخ الغبهضح واعشا  مشاعؼخ دوسيخ لمزبثؼزهب  -12

( وهي نغجخ منخفنخ قيبعب 27.9%( و)39.5%االرفبق رجبػبً )( فكبنذ نغجخ X36( و)X35المزمضلخ ثبلمزغيشاد )

ممب يذل رلك ان ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي الرؼزمذ ػلى الجشامظ  ،ثنغت ػذم االرفبق المزؼلقخ ثزاد المزغيشاد

ويزوعت ػلى رلك الوؽذاد ػنذمب رؼزمذ ػلى  ،المؾبعجيخ الغبهضح وال رقوم ثبعشا  مشاعؼخ دوسيخ لمزبثؼزهب

الغبهضح ان يكون اػزمبدهب ػلى الجشامظ المزطوسح الؾذيضخ وان رقيظ المزغيشاد الزي رطشا من اعزخذام  الجشامظ

وان رقوم رلك الوؽذاد ثبعشا  مشاعؼخ دوسيخ لهزه  ،رلك الجشامظ من ؽيش الوقذ والغشػخ والذقخ والزكلفخ 

 الجشامظ من ؽيش مالئمزهب لوظيفخ الزذقيق الذاخلي.

( المزؼلق X37(، ار ثلغ االرفبق ؽول المزغيش )X38(و)X37منخفل رغبه المزغيشاد ) كزلك كبن االرفبق -13

( وانؾشاف 2.30( ثوعو ؽغبثي )16.3%ثقيبم وؽذاد الزذقيق الذاخلي ثمقبسنخ ثشامظ الزذقيق واخزيبس افنلهب )

اد الزذقيق الذاخلي ؽيش ان غبلجخ ػينخ الذساعخ ارفقذ ان وؽذ ،(65.1( مقبثل نغجخ ػذم ارفبق )0.99مؼيبسي )

ويؾيش الجبؽش الى مشوسح قيبم وؽذاد  ،الرقوم ثمقبسنخ الجشامظ الخبفخ ثبلزذقيق الذاخلي واخزيبس افنلهب

الزذقيق الذاخلي ثبلززجغ المغزمش للؾقول الى الجشامظ الزذقيقيخ الؾذيضخ من خالل مواقغ االنزشنذ ووعبئل 

ن الجشامظ ورقوم ثمقبسنزهب واخزيبس افنلهب ثمب يالئم مزطلجبد االرقبالد االخشى ممب يغؼلهب رغمغ الكضيش م

 وؽذاد الزذقيق الذاخلي. 

( المزؼلق ثبلزبكذ من امكبنيخ رؼذيل الجشمغيبد المطجقخ ثمب يزنبعت مغ مزطلجبد الؼمل X38امب المزغيش ) -14

ن، عب  رلك ثوعو ؽغبثي ( ومضلهب من المؾبيذين واالغلجيخ الجبقيخ من غيش المزفقي20.9%فؾني ثبرفبق ثلغ )

ممب يذل ثبن وؽذاد الزذقيق الذاخلي الرقوم ثزؼذيل الجشمغيبد  ،( ػلى الزوالي1.05( و)2.42وانؾشاف مؼيبسي )

 المطجقخ ثمب يزنبعت مغ الؼمل الزذقيقي. 

( 60.5%( وثنغجخ مقبسثخ ثلغذ )Word( من المجؾوصين ػلى اعزخذام الجشمغيخ الغبهضح )62.8%اكذ ) -15

( X40( و)X39(، ؽيش ثلغ الوعو الؾغبثي للمزغيشاد )Excelلمجؾوصين الى اعزخذام الجشمغيخ الغبهضح )اؽبس ا

 ( ػلى الزوالي.1.32( و)1.35( لكل منهمب ثبنؾشاف مؼيبسي )3.51)

( في ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي، و Accessويالؽع وعود ققوس ربم رغبه اعزخذام ثشنبمظ قواػذ الجيبنبد ) -16

( والزي عب د ثبرفبق مؼيف عذاً قذسه X41من اعبثبد االفشاد المجؾوصين رغبه المزغيش ) رم رؾخيـ رلك

 (.0.84( وانؾشاف مؼيبسي ثلغ )2.16( وثوعو ؽغبثي )%4.7)

كمب يالؽع ػذم اعزضمبس خبفيخ الشثو ثين الؾواعيت كؾجكبد داخليخ رمكن الزوافل ثين مخزلف   -17

( وثوعو ؽغبثي 20.9%( ثبرفبق ثلغ )X42ن، اؽش رلك المزغيش )الوؽذاد ووؽذح الزذقيق الذاخلي لؾذ اال

 ( ػلى الزوالي. 1.11( و)2.37وانؾشاف مؼيبسي قذسهمب )
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وثنفظ الغيبق لوؽع مؼف في رغخيش ؽجكبد االرقبل الخبسعيخ لخذمخ وظيفخ الزذقيق الذاخلي اعزنبداً  -18

 (.25.6%ثلغ )( والزي عب د ثبرفبق X43الى اعبثبد المجؾوصين رغبه المزغيش )

امب ػن االرقبالد الذاخليخ داخل ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي فهي مفؼلخ الى ؽذ مب، وهزا وامؼ من ارفبق  -19

(المزؼلق ثزوفش االرقبالد ووعبئلهب داخل ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي، X44(رغبه المزغيش )46.5%المجؾوصين ثنغجخ )

( ػلى الزوالي. كزلك يشى االفشاد 1.57( و)X44( )2.95ار ثلغ الوعو الؾغبثي واالنؾشاف المؼيبسي للمزغيش )

المجؾوصين ان هنبلك ػذم قنبػخ ثبعزخذام الجشيذ االلكزشوني في الزخبهت مغ الغهبد الذاخليخ والخبسعيخ 

 (.X45واالػزمبد ػلى الجشيذ الوسقي الشعمي، وقذ اؽش رلك من خالل اسرفبع نغت ػذم المزفقين ػلى الؼجبسح )

( المزؼلقخ X48( و)X47( و)X46( الى مؼف االرفبق رغبه المزغيشاد )9-4الغذول ) ورؾيش مؼطيبد -20

ثبمزالك ؽؼجخ الزذقيق الذاخلي لموقغ الكزشوني ػلى ؽجكخ االنزشنذ او وعود ؽجكبد انزشانذ للزوافل مغ 

ؽيش  (Power Pointالوؽذاد في رقغيمبد الغبمؼخ واعزخذام الؼشوك الزقذيميخ ػجش الجشمغيخ الغبهضح )

 (. 4.7%-7%رشاوؽذ نغت االرفبق ثين )

امب ػن االعزفبدح في خذمبد االنزشنذ فكبنذ مزوامؼخ اينب نزيغخ مب اؽش في المزغيشاد الغبثقخ، فغب   -21

  (.1.21( وانؾشاف مؼيبسي )2.16( وثوعو ؽغبثي )18.6%( ة )X49االرفبق نؾو المزغيش )

 

 خايساً: انخاتًت
 أهم النزبئظ والزوفيبد: ورؾزوى ػلى

 

 أوالً: انُتائج: 
 :يؼشك الجبؽش ممن هزا المجؾش اهم االعزنزبعبد الزي رم الزوفل اليهب من خالل الذساعخ

وسح مًب قليال ثفداعرخد ايؼعبمؼخ فالػ الذينفي وؽذاد الزذقيق الذاخلي في د مبولمؼلد ارقنيبدام عرخان ا .1

وؽذاد الزذقيق الذاخلي، ه في ودعدى وػلى مد مبولمؼلد ارقنيبل عبئن وموع ندام أي عرخد إيؼرمس ؽي، ػبمخ

وسح ثفد مبولمؼلد ارقنيبل عبئدام وعرخإػلى د ال رؼرمعبمؼخ فالػ الذينالكليبد في غبلثيخ أن ثمب يؼني و

 سح .مثبؽ

صح عهأخبفخ )وعبمؼخ فالػ الذينوؽذاد الزذقيق الذاخلي في في د مبولمؼلد ارقنيبد مبداعرخن إررثبي .2

لى س إلنربئظ رؽيد اكبن، ملؽقبره(داد ولمؼصح والألعهسا مب كثيداعرخك إهنبن أن رثين ففي ؽي، ػهبوانوة ثبلؽبعا

 د( .إلرفبالد ارقنيبد ومعيبسلثد ا)رقنيبسى ألخد امبولمؼلد ارقنيبواع ألنل قليدام عرخإ

عبمؼخ فالػ في د مبولمؼلد ارقنيبدام عرخإهميخ وؽذاد الزذقيق الذاخلي ادساكب كبفيب الفي قون دسك المذقيال .3

 .الذين

وؽذاد في د مبولمؼلد ارقنيبدام عرخإألهميخ دساك ألوى امعرن مل كن ثيدا عمنخفنخ يخ وػالقخ مؼنك هنب .4

وى لمعر، الؼلمي ؿ الرخف، ايلؼلمل الرؽفيالمعرقلخ : ساد المرغيواعبمؼخ فالػ الذينفي الزذقيق الذاخلي 

 وظيفخ الزذقيق الذاخلي في سح لخث، ايفي وظلا

كمب يالؽع ػذم اعزضمبس خبفيخ الشثو ثين الؾواعيت كؾجكبد داخليخ رمكن الزوافل ثين مخزلف الوؽذاد  .5

 (. 20.9%( ثبرفبق ثلغ )X42ووؽذح الزذقيق الذاخلي لؾذ االن، اؽش رلك المزغيش )

 

 انتىطُاث:ثاَُاً: 
 الذاخلي.نسوسح زؼصيص إدساك مدققي الؾغبجبد جأهميخ اغزخدام زكنولوغيب المؼلومبد في ػمليخ الزدقيق  .1

والغبمؼبد عبمؼخ فالػ الذينػلى زؼصيص الزؼليم الزكنولوغي في منبهظ الزدسيط الغبمؼي في مشوسح الؼمل  .2

 .الذاخلي في الغبمؼبدورلك لسفغ مغزوى خدمبد الزدقيق االخشى في الؼشاق؛ 

مشوسح إؽزوا  المواد الذساعيخ وخبفخ مبدح الشقبثخ والزذقيق الذاخلي ػلى مفشداد  خبفخ ثبعزخذام أعبليت  .3

رقنيبد المؼلومبد واألرقبالد ثقوسح ػبمخ ، ثهذف رهيئخ الكبدس المؾبعجي الزي يزم رخشيغه من الكليبد 

يفيخ إعزخذامهب في ػمل وؽذاد الزذقيق والمؼبهذ الؼلميخ ػلى كيفيخ فهم هجيؼخ ػمل هزه األعبليت وكزلك ك

 الذاخلي . 
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 الذاخلي.المؼلومبد جهدف اغزخدامهب في الزدقيق ل رقنيبد مدققي الؾغبجبد ػلى وغبئل ؾقول نسوسح زغهي .4

 

 انًظادر
 أوالً: انًظادر انؼزبُت:

الجؾوس مغلخ ، دساغخ زهجيقيخ "  –( "الزبفيل المهني للمشاعؼخ الذاخليخ 1998،) اؾمد ػلي، إجساهيم .1

 ، ، مقش.غبمؼخ جنهبل ، األووالذساعبد الزغبسيخ، الؼذد 

، رقويم رقنيبد المؾبسكخ ثبلمؼشفخ في اهبس الجنيخ الزؾزيخ لزقنيخ  2011الجلخ ، ػجذ هللا هبؽم ؽمودي،  .2

 المؼلومبد واالرقبالد  ، سعبلخ مبعغزيش ، عبمؼخ الموفل ، الؼشاق .

مذى مواكجخ المذققين الذاخليين لمزطلجبد ركنلوعيب مؼلومبد انظمخ الشقبثخ ( 2007الؾغجبن ػطب هللا اؽمذ،) .3

، 1،الؼذد 14الذاخليخ في ؽشكبد المغبهمخ الؼبمخ االسدنيخ،مغلخ المنبسح للجؾوس والذساعبد، المغلذ 

 ،عبمؼخ اسثذ االهليخ،االسدن.2008

ولوعيب المؼلومبد في رذقيق الجنوك (، مذى اعزخذام المذققين أدواد ركن2006الؾغجبن، ػطب هللا أؽمذ،) .4

        .عبمؼخ اسثذ االهليخ،االسدن. 79الزغبسيخ األسدنيخ، مغلخ اسثذ للجؾوس والذساعبد، ؿ

مدى اغزخدام زكنولوغيب المؼلومبد في ػمليخ الزدقيق )الزدقيق (، 2007،)ػالم، ؾمدانل/هال، ؾمدونه .5

 -913ؿل، الؼدد األو، اإلنغبنيخ( المغلد الغبدط ػؾس مغلخ الغبمؼخ اإلغالميخ )غلغلخ الدساغبد، اإللكزسوني(

 ،االسدن.2008ينبيس  958ؿ

( )اعزخبدم ركنولوعيب المؼلومبد واالرقبالد في رطجيقبد رذفق المؼشفخ (، سعبلخ 2011ؽنب ، سؽب دسيذ ) .6

 مبعيزيش ، كليخ االداسح واالقزقبد ، عبمؼخ الموفل ،. 

بصيشاد الغلجيخ لزقنيخ المؼلومبد واالرقبالد ػلى الفشد في الؼمل ( ، الز2009الذليمي ، اؽمذ خبلذ مؾمذ ) .7

 وكيفيخ مواعهزهب،سعبلخ دثلوم الؼبلي، كليخ االداسح واالقزقبد،عبمؼخ الموفل..

 ، ػمبن،االسدن.ؿ8، 23المذقق، الؼذدمغلخ الزذقيق االداسي " ("أين نؾن من 1994نؼيم)،دهمػ  .8

 .2006،دي لوؽذاد الزذقيق الذاخلي في الوصاساد ،ثغذاد، الؼشاقديوان الشقبثخ المبليخ ، دليل اعزشؽب .9

( )اعزخذام رقنيبد المؼلومبد في الوؽذاد االقزقبديخ وربصيشهب ػلى 2006الغقب ، صيبد هبؽم يؾيى)  .10

 -عبمؼخ الموفل -كليخ االداسح واالقزقبد  -نظم المؼلومبد المؾبعجيخ ( اهشوؽخ دكزوساه 

( "مذى الزضام ؽشكبد الزبمين اليمنيخ ثمؼبييش الزذقيق الذاخلي" سعبلخ 2005ق )ػبسف ػزيالغالمي،  .11

 مبعغزيش ، عبمؼخ ال الجيذ، ػمبن

(،عيبعبد واعشا اد الزذقيق الذاخلي في ظل ثيئخ ركنولوعيب المؼلومبد 2009الؾشايشي،عمبل ػبدل ) .12

لؼلوم االقزقبديخ والقبنونيخ، المغلذ علغلخ ا–في الجنوك االسدنيخ،مغلخ عبمؼخ رؾشين للجؾوس والذساعبد الؼلميخ 

 .2009( 1( الؼذد )31)

("الشقبثخ 1996سصق )فزؾي سي، فيوال غل واغمبػيم إهيساج، إغمؼخس وغميد مؾمالقجبن،  .13

 يخ  . دسإلغكن، " الذاس الغبمؼيخ، اجيقي هزظشي نل خدم -والمشاعؼخ الذاخليخ

روظيف رقبنخ المؼلومبد واالرقبالد فيت ( ، 2010الطبئي ، انؼبم ػجذ الغجبس علطبن الطبئي . ) .14

 رقميم نظبم مؼلومبد المواسد الجؾشيخ المغزنذ ػلى الؾجكخ ،سعبلخ مبعغزيش، عبمؼخ الموفل ، الؼشاق.         

 األسدن. ، ػمبن(  "الزذقيق والشقبثخ في الجنوك ،"  1998أمين )، خبلذ ػجد اهللا .15

مررن النبؽيررخ النظشيررخ ، الطجؼررخ االولررى، داس وائررل  (، ػلررم رررذقيق الؾغرربثبد2000ػجررذ هللا خبلررذ امررين،) .16

 للنؾش، ػمبن، االسدن.    

(، مشاعؼخ الؾغبثبد وركنولوعيب المؼلومبد ، 2006ػلي ػجذ الوهبة نقش، ؽؾبرخ الغيذ ؽؾبرخ،) .17

 الذاس الغبمؼخ، االعكنذسيخ، مقش.

الزذقيق الذاخلي "مدى زهجيق مؼبييس الفزبػ ػجد ل فنالمغني، وػجد ، ( أؾمد مؾمد2006الؼمشي،) .18

 ل، المغلذ الضبني، الؼذد الضبلش، األسدنيخ في إداسح األػمبالجنوك الزغبسيخ اليمنيخ" المغلخ ػليهب في المزؼبسف 

دا  المنظمخ:دساعخ ميذانيخ (، اصش ساط المبل الفكشي في ا2001الؼنضي عؼذ ػلي، نؼمخ ونغم ؽغين،) .19

(، 8(،مغلذ )28في ػينخ من ؽشكبد القطبع القنبػي المخزلو، مغلخ الؼلوم االقزقبديخ واالداسيخ، الؼذد)

 االسدن.



 
 

DOI: 10.33193/IJoHSS.11.13 238 

 

داس وائل للطجبػخ والنؾش ، ػمبن ،  1( مجبدئ الزغويق الؾذيش ، ه2001القشيوري ، مؾمذ قبعم ، ) .20

 االسدن .

 / دليل االرؾبد الذولي للمؾبعجين، ػمبن ، االسدن. 2001،49القبنونيين،المغمغ الؼشثي للمؾبعجين  .21

لي لمبمجو االدا  افي س وظيفخ الزذقيق الذاخلي دو( ،  2007المذلل ، يوعف عؼيذ يوعف ، )  .22

 ، سعبلخ مبعغزيش ،الغبمؼخ االعالميخ ، غضح .إلداسي وا

المؼلومبد والجبرقبالد واصشهب في اثؼبد ادا   ()مكونبد رقبنخ2007النؼيمي ، ايمبن نغم الذين ػجذ هللا ) .23

 االنزبط والؼمليبد ( ، سعبلخ مبعغزيش ، كليخ االداسح واالقزقبد عبمؼخ الموفل . 

 
  ُتثاَُاً : انًظادر االجُب

1. Dixit،J،B، 2010، Excel with Information and communication Technology  ICT،  

2. Haag، Stephen & Cummings، Maeve & Phillips، Amy، (2007)،  'Management 

information Systems for the Information Age' ، Sixth Edition، Irwin، McGraw-Hill، 

Inc، NeW YorK ، USA 

3. Hill، D.; Callahan; M. & Daniel، M. (2000).  "Information Technology-Related 

Activities of Internal Auditors،   Journal of Information Systems" Available                           

Online: http://business.highbeam.com/6390/article-1G1-- 

4. John،Robin (1997)، Global Business Strategy ، International Thomson Business 

Press 

5. shore  B. ،  (1996) ،   using information technology to achieve  a competitive 

advantage: A study of current and future tends ،journal of computer information 

systems ، summer. 

6. Turban،E.،Mclean ،E.، Wwtherbe،J.، (1996) Information Technology for 

Management- Improving Quality& Productivity ، John Wiley & Sons Inc .، USA. 

http://business.highbeam.com/6390/article-1G1--

