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 انًزاجعيٍ انذاخهييٍ بانًؤسساث انهيبيت ٔحأْيمسخقالنيت ا
 

  إبزاْيى انذَفٕر                  أبٕرٔيهت ىعبذ انكزي
 

 :يهخص انذراست

يذٖ حًخع انًزاجعيٍ انذاخهييٍ بانًؤسساث انهيبيت باالسخقالنيت ٔانخأْيم انالسيت انخعزف عهٗ ْذفج انذراست إنٗ 

كٕسيهت نجًع انبياَاث،  ٌانذراست عهٗ انًُٓج انٕصفي انخحهيهي، ٔحى اسخخذاو االسخبيانهقياو اعًانٓى، ٔاعخًذث 

( باعخبارِ أحذ االخخباراث اإلحصائيت انخي Wilcoxon testٔنكٕكسٍ ٔكذنك حى ححهيم انبياَاث باسخخذاو اخخبار )

ٔحٕصهج انذراست إنٗ أَّ  ،حيبيحجزٖ عُذيا حكٌٕ انبياَاث ال حخبع انخٕسيع انطبيعي، أٔ أٌ يقياس انبياَاث حز

نذٖ يخٕفز انخأْيم انعهًي ٔانخبزة انعًهيت ، كًا يخٕفز االسخقالل نكادر انًزاجعت انذاخهيت انعايم بانًؤسساث انهيبيت

  نهقياو بأعًال انًزاجعت انذاخهيت. كادر انًزاجعت انذاخهيت انعايم بانًؤسساث انهيبيت
 

 مقدمة: .5

األعمال بالمؤسسات وتشعبها وتعدد أوجه النشاط بها وانتشارها جغرافٌا، مع التوسع الكبٌر فً حجم 

وتفوٌض السلطات بها إلى المستوٌات اإلدارٌة المختلفة، ازدادت الحاجة إلى وجود وسٌلة إلحكام 

الرقابة على كافة األنشطة بالمؤسسات، لذا أصبحت المراجعة الداخلٌة محل اهتمام كبٌر لدى 

مؤسسات، باعتبارها نشاطا رقابٌاً مهمته األساسٌة مساعدة اإلدارة فً القٌام بوظٌفتها المسؤولٌن بتلك ال

الرقابٌة بكفاءة وفاعلٌة، من خالل تقٌٌم نظام الرقابة الداخلٌة، وتحدٌد مدى االلتزام بتطبٌق السٌاسات 

اإلدارة بالمعلومات  واإلجراءات الموضوعة، وتقٌٌم فاعلٌة العملٌة التشغٌلٌة وكفاءة العاملٌن بها، ومد

  الالزمة التخاذ القرارات.

 على وترتكز أٌضاً  أجلها، من أنشئت التً الغاٌة تجسد مفاهٌم مجموعة على الداخلٌة المراجعةوتقوم 
، وقد ازداد االهتمام بها بعد أن المراجعة الداخلٌة مهنة وهً المرشد لممارسً من المعاٌٌر، مجموعة

، األمر الذي المفصح عنهاطالت الفضائح المالٌة المؤسسات الكبرى فً العالم بسبب عدم صدق بٌاناتها 

أدخل العدٌد منها فً أزمات اقتصادٌة، وإلعطاء ثقة أكثر لألطراف ذات العالقة بالمؤسسة بأن األعمال 

األنظمة والقوانٌن ٌتم احترامها، وأن أصول والتزامات ٌتم إنجازها وفقاً لما هو مخطط له وأن 

المحاسبٌة بعد تنفٌذها، خلٌة كوسٌلة المؤسسة حقٌقٌة وٌتم المحافظة علٌها، وتم االهتمام بالمراجعة الدا

أي التحقق من سالمة السجالت والبٌانات والمحافظة على األصول، إلى نشاط تقٌٌمً تأكٌدي مساعد 

ٌفٌة تنفٌذ األنشطة المختلفة، من خالل وضع برنامج متكامل للمراجعة الداخلٌة لإلدارة العلٌا فً ك

وزٌادة درجة استقاللٌتها، لذا أصبحت المراجعة الداخلٌة وسٌلة فعالة للتوجٌه واإلرشاد لإلدارة من أجل 

تقلة ، ولتنفٌذ هذه المهام ٌتطلب األمر وجود مراجعه داخلٌة مسإضافة قٌمة للمؤسسة وتحسٌن األداء

 ٌقوم بها أشخاص لدٌهم التأهٌل والخبرة الالزمة للقٌام بذلك.

المراجعة الداخلٌة العامل بالمؤسسات اللٌبٌة،  لكادراستقاللٌة أعضاء  لدراسةوتهدف هذه الدراسة 

 والتعرف على مستوى التأهٌل العلمً والخبرة العملٌة لكادر المراجعة الداخلٌة فً المؤسسات اللٌبٌة.

فً استفادة األطراف ذات العالقة بموضوع الدراسة خاصة المؤسسات اللٌبٌة  ذلك أهمٌة وتكمن

تقدٌم والعاملٌن بها وأصحاب المصالح، باعتبار أن تقٌم استقاللٌة وتأهٌل المراجع الداخلً ٌساهم فً 

مراجعة اقتراحات لمعالجة مواطن الخلل أن وجدت األمر الذي ٌعمل على زٌادة كفاءة وفاعلٌة مهنة ال

 .الداخلٌة

 الدراسات السابقة: .0

التً  (0551)غفٌرلقد تناولت مجموعه من الدراسات المراجعة الداخلٌة فً لٌبٌا حٌث أشار دراسة 

 أن إلى اللٌبٌة، التجارٌة المصارف فً الداخلٌة المراجعة لوظٌفة األساسٌة المقومات توفر مدى تناولت
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 للمراجعة مستقلة أقسام فٌها تتوفر ال الخمسة اللٌبٌة المصارف بٌن من لٌبٌة تجارٌة مصارف أربع
األمر  .الداخلٌٌن المراجعٌن لدى الكافٌة والخبرات المناسبة العلمٌة تتوفر بها المؤهالت ة، والالداخلٌ

على تنفٌذ مهامها  المراجعة الداخلٌةالتً هدفت لتقٌٌم مقدرة  (0222) الفطٌمًدراسة الذب اكدت علٌة 

إلى أن وظٌفة المراجعة الداخلٌة  حٌث أشارتبفاعلٌة، وتحقٌق مبدأ استقاللٌة وظٌفة المراجعة الداخلٌة، 

بالمصارف اللٌبٌة بصفة عامة لدٌها قصور األمر الذي ٌقلل من فعالٌتها فً تحقٌق أهدافها، وافتقار 

 موظفً المراجعة الداخلٌة للتأهٌل العلمً المناسب.

باستخدام معاٌٌر األداء المهنً للمراجعة الداخلٌة الصادرة عن معهد المراجعٌن ن جهة أخرى  وم

الداخلٌٌن األمرٌكً، والمتمثلة فً )االستقاللٌة، الكفاءة المهنٌة والتأهٌل المهنً، مجال نطاق العمل، 

ٌم وظٌفة المراجعة أسلوب أداء العمل، إدارة وتنظٌم قسم المراجعة( كأساس علمً ومنهجً سلٌم لتقٌ

أن إدارات وأقسام المراجعة الداخلٌة بالمصارف  ( إلى7115) دراسة بن سالمة الداخلٌة، توصلت

التجارٌة اللٌبٌة تتمتع باالستقاللٌة التامة من الناحٌتٌن التنظٌمٌة والموضوعٌة، وتوفر الكفاءة المهنٌة 

ولكن ال ٌوجد اهتمام من قبل المسؤولٌن بهذه  والتأهٌل العلمً لدى العاملٌن بهذه اإلدارات واألقسام،

 دراسة لوٌله أنكما  ٌهم.اإلدارات واألقسام بتنمٌة الكفاءة المهنٌة وزٌادة التأهٌل العلمً لمرؤوس

دور إدارة المراجعة الداخلٌة فً تعفٌل مبادئ الحوكمة فً مصرف الجمهورٌة،  التً تناولت( 7101)

وتناولها لبعض المفاهٌم المتعلقة بالحوكمة وبٌان أهمٌتها وأهدافها ومبادئها، ثم التطرق إلى دور إدارة 

كمة، المراجعة الداخلٌة مع تطور المعاٌٌر المهنٌة للمراجعة الداخلٌة ودورها فً تفعٌل مبادئ الحو

وفق المعاٌٌر المهنٌة الواجبة والتزام المراجع الداخلً  تتم أن أداء عملٌة المراجعة الداخلٌة توصلت إلى

ببذل العناٌة المهنٌة الالزمة مع توافر الخبرة والتأهٌل الفنً للمراجع الداخلً ٌساعد فً تفعٌل مبادئ 

مهام الموكلة إلٌها ٌساهم أٌضاً فً تفعٌل الحوكمة، كما أن وجود لجنة المراجعة للقٌام بالواجبات وال

 مبادئ الحوكمة.

وتختلف الدراسات السابقة عن الدراسة الحالٌة نظراً الختالف عدة عوامل كالبٌئة التً أجرٌت فٌها 

اختالف نطاق الدراسة، كما ٌوجد اختالف بٌن العٌنات والدراسة، والنطاق والمدة الزمنٌة التً تناولتها، 

عٌنة هذه الدراسة على المراجعٌن  اشتملتالدراسات السابقة وهذه الدراسة، حٌث  المستهدفة فً

الداخلٌٌن بالمؤسسات اللٌبٌة بمختلف أنشتطها، بٌنما ركزت الدراسات السابقة التً تناولت البٌئة المحلٌة 

لفترات الزمنٌة فً معظمها على المراجعة الداخلٌة بالمصارف التجارٌة العاملة بالبٌئة اللٌبٌة، كما أن ا

 التً أجرٌت بها تختلف عن الفترة التً تم إجراء هذه الدراسة بها.

 المراجعة الداخلية: .3

من خالل  إدارتها فً الالمركزٌة أسلوب أدى كبر حجم المؤسسات وانتشارها الجغرافً إلى انتهاج

تقسٌمها وتفوٌض السلطات للمستوٌات اإلدارٌة األدنى لممارسة وظائفها الرئٌسٌة، ولتضمن اإلدارة 

العلٌا التزام جمٌع الوحدات التنظٌمٌة التابعة لها بالسٌاسات والخطط المرسومة، إلى زٌادة الحاجة 

ارة إلى بٌانات ومعلومات موثوق إضافة إلى حاجة اإلدلخدمات المراجعة الداخلٌة كأداة تقٌٌم ومراقبة، 

بها تمكنها من اتخاذ القرارات السلٌمة، وزٌادة الثقة فً تلك المعلومات، كل ذلك جعل من وجود 

(. ولقد قدم معهد للمراجعٌن 7115المراجع الداخلً فً المؤسسات أمراً مهماً وملحاً )العفٌفً، 

 ومستقل موضوعً واستشاري تأكٌدي بأنها "نشاط للمراجعة الداخلٌة( تعرٌفاً IIAالداخلٌٌن األمرٌكً )

 ومنضبط منتظم مدخل اتباع من خالل أهدافها تحقٌق على وٌساعدها المؤسسة أعمال تحسٌن إلى ٌهدف

(. أي أن 041، ص7102" )حمد، والحوكمة والرقابة المخاطر إدارة آلٌات فاعلٌة وتحسٌن لتقٌٌم

بالمؤسسة، ٌقوم بمهمة الفحص المستمر لوسائل اإلدارة نشاط مستقل المراجعة الداخلٌة تمثل 

الموضوعة تحت تصرفها قصد مراقبة المؤسسة ككل، والتحقق من كافة اإلجراءات المعمول بها، وأنها 

توفر الضمانات الكافٌة، وأن التنظٌمات فعالة والهٌاكل واضحة ومناسبة، وٌقوم بها أعضاء مكتب 
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هدف مساعدة اإلدارة فً تحقٌق أهدافها وتطوٌر عملٌاتها لتواكب المراجعة الداخلٌة بالمؤسسة، ب

 التغٌرات فً بٌئة المؤسسة الداخلٌة والخارجٌة.

 :المراجعة الداخلية استقاللية 5.3

تحتل وظٌفة المراجعة الداخلٌة موقعاً مهماً فً الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة، حٌث تقوم بأداء مهامها طبقا 

للسٌاسات واإلجراءات واألنظمة الموضوعة من قبل اإلدارة العلٌا، وال تستطٌع المراجعة الداخلٌة 

لٌا، وٌجب أن تكون أهدافها اعتماد نظامها الداخلً وخطة عملها من قبل اإلدارة الع بعدمزاولة نشاطها 

واضحة من خالل خطة العمل المعتمدة، وأن تكون تلك األهداف والصالحٌات والمسؤولٌات مبٌنة فً 

وثٌقة رسمٌة مكتوبة، بحٌث تشمل فحص كل األنشطة والعملٌات التً ٌتم تنفٌذها فً المؤسسة فً أي 

مع األشخاص، وكل ما ٌمكن أن ٌحّسن وقت ودون أي قٌود، مع حرٌة الحصول على الوثائق والتحاور 

أو ٌسهم فً تنفٌذ مهمتها، وأن ٌبٌن النظام الداخلً للمراجعة عمل اعضائها بالمراجعة فقط دون 

األعمال التنفٌذٌة، وأن ٌضمن االتصال المباشر لمدٌر المراجعة الداخلٌة باإلدارة العلٌا  )براهمة، 

7101 .) 

ٌة فً الهٌكل التنظٌمً بحسب حجم وطبٌعة نشاط المؤسسة، ومع وٌتأثر موقع وظٌفة المراجعة الداخل

اتساع نشاط المراجعة الداخلٌة فً المؤسسات أصبح من الضروري أن تتبع هذه الوظٌفة ألعلى مستوى 

فً حدٌثة التجاهات الا وحسبإداري بالمؤسسة كأداة رقابٌة فعالة لمستوى األداء الكلً للمؤسسة، 

اإلشراف على وظٌفة المراجعة  أصبح من ضمن مهامهاالمراجعة  لجانشاء الكثٌر من المؤسسات بإن

الداخلٌة والخارجٌة، وكلما تطورت العالقة بٌن لجنة المراجعة والمراجعة الداخلٌة تطورت االستقاللٌة 

والموضوعٌة فً الفحص والتقدٌر، ولضمان ذلك ٌجب أن تكون لجنة المراجعة مسؤولة على توظٌف، 

فأة رئٌس المراجعة الداخلٌة، كما ٌجب اعتماد جمٌع السٌاسات والمعاٌٌر واإلجراءات عن وترقٌة، ومكا

 (.7117، مراجعة )السوافٌريطرٌق لجنة ال

وتمثل استقاللٌة المراجع الداخلً التحرر من أي ظروف تهدد قدرته من حٌث وتأدٌة أعماله 

الداخلً على تقدٌم أحكام نزٌهة وغٌر  ومسؤولٌاته بطرٌقة غٌر متحٌزة وبالقدر الذي ٌساعد المراجع

أصدر معهد المراجعٌن وقد   ،متحٌزة تعتبر جوهرٌة لتنفٌذ عملٌات المراجعة الداخلٌة  ممارسة نشاطه

اإلشارة إلى معاٌٌر الممارسة المهنٌة للمراجعة الداخلٌة التً تضمنت  (IIA)الداخلٌٌن األمرٌكً 

 بمراجعتها، ٌقوم التً األنشطة عن مستقالً  الداخلً المراجع ٌكوناستقاللٌة المراجع الداخلً، بحٌث 

 متحٌز، غٌر رأي وبإعطاء وموضوعٌة بحرٌة عمله بأداء بأن ٌقوم الداخلً للمراجع وتتحقق االستقاللٌة
األمر الذي ٌتطلب ضرورة أن ٌكون الموقع التنظٌمً للمراجعة الداخلٌة كافٌا بحٌث تصدر بها الئحة 

وتحدٌد المستوى اإلداري الذي ٌتبعه المراجع  ا وسلطتها ومسؤولٌاتها المنوطة بها،تحدد فٌها أهدافه

الداخلً، والجهة التً ٌرفع تقرٌره إلٌها وتحدٌد الجهة المخولة بتعٌٌنه وعزله وتحدٌد راتبه، وهً فً 

لمراجعة العادة أعلى سلطة إدارٌة بالمؤسسة كمجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة، مع توفٌر احتٌاجات ا

الداخلٌة من األفراد واالمكانٌات المختلفة التً بدونها ال تتم عملٌة المراجعة، باإلضافة إلى أن ٌكون 

عمل المراجع الداخلً موضوعٌاً من خالل تحدٌد اختصاصات العاملٌن بها وتحدٌد حاالت التعارض 

من وقت آلخر، وضمان فً هذه االختصاصات، مع الحرص على تغٌٌر وتبدٌل المهام بٌن العاملٌن 

عدم قٌام المراجع الداخلً بمهام وأعمال تنفٌذٌة حتى ال ٌقوم بمراجعتها فٌما بعد، مع ضرورة مراجعة 

 النهائً. النتائج التً توصل إلٌها المراجع الداخلً قبل كتابة التقرٌر

باستقاللٌة نشاط المراجع الداخلً تحرره من الشروط والظروف التً تهدد قدرته على ٌقصد أي أنه 

االضطالع بمسؤولٌاته، وتكمن استقاللٌة المراجع فً إمكانٌة وصوله المباشر ودون أي قٌود إلى 

ٌّز ٌخّول المراجع  اإلدارة العلٌا، وتتعزز أكثر بأداء أعماله بموضوعٌة، وهً نمط ذهنً غٌر متح

خلً أداء أعمال المراجعة على نحو ٌجعله ٌضمن سالمة نتائج وجودة أعماله، وٌجب أن ٌرتبط الدا

مدٌر المراجعة الداخلٌة بأعلى مستوى إداري فً الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة لٌتمكن من االضطالع 
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لتنظٌمٌة بمسؤولٌاته على أكمل وجه، كما ٌجب علٌه أن ٌقدم لإلدارة العلٌا تأكٌداً على االستقاللٌة ا

لنشاط المراجعة الداخلٌة، وأن ٌتواصل وٌتفاعل بشكل مباشر مع اإلدارة العلٌا للمؤسسة، وأن ٌكون 

دوره محصوراً داخل إطار المراجعة الداخلٌة وال ٌجب علٌه تولً أي مسؤولٌة خارج هذا اإلطار، وأن 

أن ٌكون فً وضعٌة تضارب ٌتحلى بالصفات األساسٌة للمراجع وهً الحٌاد وعدم االنحٌاز، فال ٌجب 

المصالح المهنٌة والشخصٌة، وعلٌه اإلفصاح عّما من شأنه التأثٌر فً الواقع أو فً الظاهر على 

استقاللٌته أو موضوعته لإلدارة العلٌا، وأن ٌكون اإلفصاح على ضوء ما هو منتظر من نشاط 

مدٌر المراجعة اتجاه اإلدارة المراجعة الداخلٌة من ناحٌة، وعلى ضوء المسؤولٌات المنوطة بعهدة 

 العلٌا من ناحٌة أُخرى.

 :العناية المهنية 0.3

 هاأن تؤدى أعماللتقوم المراجعة الداخلٌة بدورها بالمؤسسة بشكل ٌمثل أضافة قٌمة للمؤسسة ٌجب 

بالكفاءة والعناٌة المهنٌة المطلوبة، األمر الذي ٌتطلب توفر الخبرة الفنٌة الالزمة والتأهٌل العلمً 

المناسب لدى المراجعٌن الداخلٌٌن، حتى ٌتمكنوا من أداء األعمال المسندة إلٌهم بكفاءة عالٌة، كما ٌجب 

لمؤهالت الفنٌة والمهارات أن تتوفر المقومات الضرورٌة فً إدارة المراجعة الداخلٌة، ومنها ا

والمعرفة الالزمة ألداء مسؤولٌات المراجعة، حٌث كلما اتسع نطاق المراجعة الداخلٌة، تطلب ذلك 

توافر مهارات ومؤهالت متعددة اذى من ٌقوم بمهام المراجعة الداخلٌة، مع توفٌر تأكٌد معقول على 

عٌن الداخلٌٌن بقواعد األخالق الخاصة والتزام المراج, وجود إشراف مالئم على عملٌات المراجعة

بالوظٌفة، والحرص على عدم تجاوزها مهما كانت درجاتهم فً السلم الوظٌفً، وٌجب علٌهم اكتساب 

المعارف الحدٌثة عن طرٌق التدرٌب المستمر وحثهم على بذل العناٌة المهنٌة الكافٌة أثناء أدائهم 

 ألعمالهم.

جعة الداخلٌة أهم الصفات والمٌزات الواجب توافرها فً القائمٌن ولقد وضحت المعاٌٌر الدولٌة للمرا

بوظٌفة المراجعة الداخلٌة بما ٌتماشى مع المهمة والسلطة والمسؤولٌة المطلوبة من المراجعة الداخلٌة 

والكفاءات القٌام بها، وتعنً الكفاءة تمتع المراجع الداخلً برصٌد كاٍف من المعارف والمهارات الفنٌة 

الالزمة للقٌام بمسؤولٌاته، وٌجب على المراجع الداخلً أن ٌحدد أهم المخاطر ى الضرورٌة األخر

واإلجراءات الوقائٌة ضدها، وأن ٌعمل على تحسٌن مستواه وقدراته الفنٌة من خالل التطوٌر المستمر، 

، وأن ٌتحلى اتهوأن ٌتمتع بالعناٌة المهنٌة المطلوبة عند قٌامه بالمسؤولٌات المنوطة به فً جمٌع نشاط

 بمستوى معقول من التبّصر.

 منهجية الدراسة:

الوصفً التحلٌلً، ولقد تم بناء اإلطار النظري  أهدافها على المنهج ولقد اعتمدت الدراسة لتحقٌق

 الكتب باالطالع على فٌما ٌتعلق بموضوع الدراسة المحاسبً األدب مراجعةللدراسة من خالل 
على جمٌع العاملٌن فً إدارات وأقسام مجتمع الدراسة واشتمل ، العالقةوالدورٌات والدراسات ذات 

المراجعة الداخلٌة فً جمٌع المؤسسات اللٌبٌة التابعة للقطاعٌن العام والخاص، ولعدم إمكانٌة تغطٌة 

، تم االقتصار سةجمٌع هذه المؤسسات فً جمٌع المناطق بسبب محدودٌة اإلمكانٌات المتوفرة لهذه الدرا

  المرجعٌن الداخلٌٌن بالمؤسسات العامة والخاصة العاملة بالمنطقة الوسطى.على 

لتحقٌق أهداف الدراسة تم جمع البٌانات عن طرٌق االستبٌان، الذي تم تصمٌمه لتحقٌق أهداف الدراسة 

وقد روعً فً تصمٌمها الشروط الموضوعٌة الواجبة، وتضمن جزئٌٌن، خصص الجزء االول منها 

ٌموغرافٌة للمشاركٌن كالمؤهل العلمً، والوظٌفة، والتخصص، وسنوات الخبرة، وتبعٌة للمعلومات الد

للسؤال عن استقاللٌة وتأهٌل المراجع المؤسسة التً ٌعمل بها المشارك، أم المحور الثانً خصص 

ولتسهٌل اإلجابة أمام المشاركٌن فً الدراسة تم صٌاغة الفقرات فً الجزء الثانً من  .الخارجً

بانة على أساس مقٌاس لٌكرث الخماسً وقد تم توزٌع صحٌفة االستبٌان بشكل مباشر )التسلٌم االست
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( استبٌان صالحه 33( استبٌان منها عدد )41( استبٌان، واستالم عدد )011توزٌع عدد )بالٌد( وتم 

 .لالستخدام

من خالل أن صٌاغة للبٌانات التً تم الحصول علٌها عن طرٌق االستبٌان الصدق والثبات اختبار وتم 

استناداً على األدبٌات المماثلة لدراسة، كما تم عرض صحٌفة االستبٌان على مجموعة من  تفقرات تمال

تم استخدام كما ، حولها، أي ما ٌعرف بصدق المحكمٌنذوي الخبرة واالختصاص ألخذ مالحظاتهم 

 االمر الذي ٌعتبر%(، 5150وي )تسا وكانت نتٌجة االختبارثبات الألفا كورنباخ لتحدٌد درجة  اختبار

جٌد، كما تم تطبٌق معامل الثبات ألفا لقٌاس صدق األداة باستخدام طرٌقة الصدق الذاتً، حٌث  رمؤش

%( وهو مؤشر ممتاز مما ٌشٌر إلمكانٌة االعتماد على البٌانات المتحصل 5351بلغ معامل الصدق )

 Wilcoxonٌات الدراسة باستخدام اختبار وتم اختبار فرضعلٌها إلجراء االختبارات اإلحصائٌة. 

Test  واختبارMann-Whitney Test . 

 االختبارات اإلحصائية: .2

 تم إجراء االختبارات اإلحصائٌة اآلتٌة:

 المعلومات العامة عن المشاركين في الدراسة: تحليل 5.2

والتخصص ٌحتوي هذا الجزء على فقرات تتعلق بمعرفة خصائص عٌنة الدراسة كالمؤهل العلمً 

والشهادات العلمٌة وعدد سنوات الخبرة والوضع الوظٌفً وتبعٌة المؤسسة التً ٌعمل بها المشاركٌن 

 فً الدراسة ألحد القطاعٌن العام أو الخاص وهً على النحو اآلتً:

 :المؤهل العلمي 

 ( ٌوضح المستوٌات العلمٌة لعٌنة الدراسة.1)رقم والجدول 

 ( خصائص عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 3الجدول )

 النسبة العدد المؤهل العلمً

 %051 10 دكتوراه

 %01 01 ماجستٌر

 %2454 11 بكالورٌوس

 %0255 01 دبلوم عالٍ 

 %011 33 اإلجمالً

%( من المشاركٌن فً الدراسة ٌحملون شهادة الدكتوراه، 051( أن ما نسبته )1ٌتضح من الجدول ) 

%( من المشاركٌن 2454%( من المشاركٌن حاصلٌن على المؤهل العلمً ماجستٌر، و)01بٌنما )

%( من المشاركٌن ٌحملون المؤهل العلمً 0255ٌحملون مؤهالً جامعٌا البكالورٌوس، وما نسبته )

ٌُعّد مؤشراً جٌداً دب لوم عاٍل، أي أن جمٌع المشاركٌن فً الدراسة ٌحملون مؤهالت تعلٌم عاٍل، مما 

 للتأهٌل العلمً للمشاركٌن وفهمهم لموضع الدراسة.
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 :التخصص العلمي 

 ( ٌظهر التخصصات العلمٌة لعٌنة الدراسة.1الجدول )

 

 ( خصائص عينة الدراسة من حيث التخصص العلمي2الجدول )    

 النسبة العدد التخصص

 %5250 31 محاسبة

 %752 7 إدارة أعمال

 %051 0 اقتصاد 

 %011 33 اإلجمالً

%( من المشاركٌن فً الدراسة كان تخصصهم محاسبة مالٌة، 5250( أن نسبة )1ٌتضح من الجدول )

المشاركٌن %( من 051%( من المشاركٌن كان تخصصهم إدارة أعمال، وما نسبته )752وما نسبته )

تخصصهم اقتصاد، أي أن النسبة األعظم من المشاركٌن كان تخصصهم محاسبة مالٌة وهذا ٌسهم فً 

تعزٌز قدرة المشاركٌن على فهم موضوع الدراسة واألسئلة الواردة باالستبٌان، األمر الذي ٌضفً الثقة 

 على البٌانات المتحصل علٌها منهم.

 :سنوات الخبرة 

 .الخبرة العملٌة لعٌنة الدراسة( ٌوضح 1والجدول )

 ( الخبرة الوظيفية للمشاركين في مجال المراجعة 1الجدول )

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %1251 74 سنوات  1أقل من 

 %7351 70 سنوات  01إلى أقل من  1من 

 %0254 01 سنة 01إلى أقل من  01من 

 %0551 01 سنة فأكثر 01من 

 %011 33 اإلجمالً

%( من المشاركٌن فً الدراسة تزٌد مدة خبراتهم فً 2152( نالحظ ما نسبته )1ومن خالل الجدول )

 سنوات مما ٌسهم فً تعزٌز الثقة فً اإلجابات المتحصل علٌها منهم. 1مجال المحاسبة والمراجعة عن 

 :تبعية المؤسسة 

 الخاص.( ٌوضح تبعٌة مؤسسات المشاركٌن ألحد القطاعٌن العام أو 2والجدول )
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 ( تبعية المؤسسة6الجدول )

 النسبة العدد نوع القطاع

 %1157 10 العام

 %1254 12 الخاص

 %011 33 اإلجمالً

%( من المشاركٌن ٌعملون فً مؤسسات القطاع 1157( أن ما نسبته )2وٌتضح من خالل الجدول )

الخاص وهذا سٌفٌد الدراسة من %( من المشاركٌن ٌعملون فً القطاع 1254العام، والنسبة الباقٌة )

 خالل التقارب بٌن النسبتٌن.

 اختبار فرضيات الدراسة: 0.2

أو قبول  رفض بشأن قرار إلى للوصول الدراسة فرضٌات اختبار التحلٌل من الجانب هذا تناول

 ولكوكسن اختبار باستخدام وذلك االستبٌان، من علٌها الحصول تم التً البٌانات باستخدام الفرضٌات

Wilcoxon test)،) تتبع ال البٌانات تكون عندما تجرى التً اإلحصائٌة االختبارات أحد باعتباره 

ترتٌبً، كما أن البٌانات المتحصل علٌها ال تتبع التوزٌع  البٌانات مقٌاس أن أو الطبٌعً، التوزٌع

 .الطبٌعً

 (:استقاللية المراجع الداخليالفرضية األولى ) اختبارأوال: 

 (.ٌتوفر االستقالل لكادر المراجعة الداخلٌة العامل بالمؤسسات اللٌبٌةالفرضٌة األولى على )نصت 

وقد تمت صٌاغتها الختبار مدى تمتع  فقرات،تم تخصٌص محور من االستبٌان اشتمل على تسع 

ولى ( ٌوضح نتائج اختبار الفرضٌة األ3والجدول )المراجع الداخلً فً البٌئة اللٌبٌة باالستقاللٌة، 

 المتعلقة بمدى تمتع المراجع الداخلً فً المؤسسات اللٌبٌة باالستقاللٌة.

 ( نتائج اختبار ولكوكسن الستقاللية المراجع الداخلي53-3الجدول )

 

 ر.م

 

 استقاللية المراجع الداخلي
Wilcoxon test  القرار

بشأن 

H₀ 

 

 

 النتيجة
P 

value 

الرتب 

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

ٌتم تعٌٌن وعزل المراجع الداخلً بموافقة  0

مجلس اإلدارة )لجنة اإلدارة( واقتراح هٌئة 

 المراقبة )لجنة المراجعة(.

 موافق رفض 0214 137 .111

ٌتبع المراجع الداخلً بالمؤسسة مجلس اإلدارة  7

)لجنة اإلدارة( وٌعمل تحت إشراف هٌئة 

 المراقبة.

 موافق رفض 7031 101 .111

المراجع الداخلً بٌن كونه موظفاً داخل ٌوازن  1

المؤسسة وبٌن الحفاظ على استقالله وحٌاده فً 

 أداء واجباته المهنٌة.

 موافق رفض 7113 750 .111

1 

 

ٌحافظ المراجع الداخلً على استقالله بأال 

ٌؤدي أي أنشطة تنفٌذٌة لٌقوم فٌما بعد 

 بمراجعتها.

 موافق رفض 0452 041 .111
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الداخلً قادر على اتخاذ قراراته دون المراجع  1  

ضغوط أو إمالءات لمن تكون القرارات لها 

 تأثٌر علٌهم.

 موافق رفض 0452 713 .111

 قٌود دون رأٌه إٌصال الداخلً المراجع ٌستطٌع 2  
 ٌكتشف حٌن اإلدارة مجلس أو المراقبة هٌئة إلى

 .األهداف تحقٌق على تؤثر مخاطر

 موافق رفض 7111 111 .111

 الداخلً للمراجع المتوفر الحالً االستقالل 3  

 عملٌة أهداف تحقٌق من ٌمكنه بالمؤسسة

 .بكفاءة المراجعة

 موافق رفض 025151 17051 .111

 درجات أعلى إبداء على قادر الداخلً المراجع 4
 لتأثٌر ٌخضع وال عمله، فً الموضوعٌة

 .الشخصٌة مصالحه

 موافق رفض 0210 177 .111

 للمستوى بالكشف الداخلً المراجع ٌقوم 5

 شأنه من ما كل عن فورا المناسب اإلداري
 .استقالله تهدٌد

 موافق رفض 0714 733 .111

 ( ٌتضح اآلتً:3من خالل االطالع على نتائج اختبار ولكوكسن الواردة بالجدول )

( أصغر من مستوى الداللة 5، 4، 3، 2، 1، 1، 1، 7، 0( لجمٌع الفقرات أرقام )P- Valueأن قٌمة )

(1511  =α( مما ٌعنً رفض الفرض الصفري ،)H₀ لجمٌع هذه الفقرات، وبالنظر إلى مجموع )

الرتب الموجبة والسالبة نالحظ أن مجموع الرتب الموجبة أكبر من السالبة مما ٌعنً قبول فرضٌة 

 المراجع الداخلً بالمؤسسات اللٌبٌة باالستقاللٌة. الدراسة، أي تمتع

 (:تأهيل المراجع الداخليالفرضية الثانية ) اختبارثانياً: 

نصت الفرضٌة الثانٌة على )ٌتوفر التأهٌل العلمً والخبرة العملٌة لكادر المراجعة الداخلٌة العامل 

الثانٌة المتعلقة بمدى تمتع المراجع ( ٌوضح نتائج اختبار الفرضٌة 4بالمؤسسات اللٌبٌة(، والجدول )

 الداخلً فً المؤسسات اللٌبٌة بالتأهٌل العلمً والخبرة العملٌة.

 ولكوكسن لتأهيل المراجع الداخلي ( نتائج اختبار8الجدول )

 

 ر.م

 

 تأهيل المراجع الداخلي

Wilcoxon test  القرار

بشأن 

H₀ 

 

 P النتيجة

value 

الرتب 

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

ٌمتلك المراجعون الداخلٌون بالمؤسسة  0

المعرفة والمهارات والمؤهالت والخبرة 

 العملٌة المتعلقة بعملٌة المراجعة الداخلٌة.

 موافق رفض 711151 13151 .111

تشترط إدارة المراجعة الداخلٌة عند تعٌٌن   7

المراجع الداخلً توافر المهارة الفنٌة والخبرة 

 العملٌة عالوة على التأهٌل العلمً المناسب.

 موافق رفض 0343 171 .111

تمتلك إدارة المراجعة الداخلٌة برنامجاً متكامالً  1

للتدرٌب المستمر للمراجعٌن الداخلٌٌن عن طرٌق 

إقامة الدورات التدرٌبٌة لهم بهدف اطالعهم على 

 آخر التطورات فً المراجعة الداخلٌة. 

111. 

 

 موافق رفض 0723 142
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 ( نالحظ ما ٌلً:4على نتائج اختبار ولكوكسن الواردة بالجدول )من خالل االطالع 

( مما ٌعنً قبول α=  1511أكبر من مستوى المعنوٌة ) (3(  فً الفقرة رقم )(P- Valueأن قٌمة 

(، أي أن إجابات المشاركٌن فً الدراسة حول H₁( ورفض الفرض البدٌل )H₀الفرض الصفري )

إجابات المشاركٌن كانت فً منطقة المحاٌد، وبالتالً عدم توفر الوسٌط االفتراضً، وهذا ٌعنً أن 

 األدلة الكافٌة لقبول أو رفض هذه الفقرات.

( أصغر من مستوى P- Value( فإن قٌمة )4، 2، 1، 1، 1، 7، 0أما بقٌة الفقرات ذات األرقام )

(، وبالنظر H₁( وقبول الفرض البدٌل )H₀( مما ٌعنً رفض الفرض الصفري )α=  1511المعنوٌة )

إلى مجموع الرتب الموجبة والسالبة نالحظ أن الرتب الموجبة أكبر من الرتب السالبة مما ٌعنً موافقة 

ٌتوفر التأهٌل المشاركٌن فً الدراسة على هذه الفقرات، ومن خالل التحلٌل تم قبول فرضٌة الدراسة، 

 .ؤسسات اللٌبٌةالعلمً والخبرة العملٌة لكادر المراجعة الداخلٌة العامل بالم

 الخالصة: .1

من خالل التحلٌالت واالختبارات اإلحصائٌة التً أُجرٌت على البٌانات المجمعة عن طرٌق االستبٌان 

وكذلك تمتعهم  ،تم التوصل إلى تمتع المراجعٌن الداخلٌٌن العاملٌن فً المؤسسات اللٌبٌة باالستقاللٌة

 الالزمة للقٌام بمهام وظٌفة المراجعة الداخلٌة بالمؤسسات اللٌبٌة. التأهٌل العلمً والخبرة العملٌةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل لطبٌعة فهم الداخلً المراجع لدى ٌتوفر 1

المحتملة  الخطورة مناطق وتحدٌد المؤسسة

 بنشاط المؤسسة.

 موافق رفض 0575 747 .111

ٌمتلك المراجع الداخلً مهارات االتصال  1

 بجمٌع أفراد المؤسسة.

 موافق رفض 0417 714 .111

ٌمتلك المراجع الداخلً معرفة كافٌة بمعاٌٌر  2

األداء المهنً للمراجعة الداخلٌة المتعارف 

 علٌها.

 موافق رفض 0212 171 .111

ٌتم تعٌٌن مراجعٌن داخلٌٌن من حدٌثً التخرج  3

 ودون وجود خبرة عملٌة.

 محاٌد قبول 0101 514 .325

تشمل خطة المراجعة برنامجاً لتدرٌب وتطوٌر  4

كادر المراجعة الداخلٌة تماشٌاً مع تطور 

 العملٌات التشغٌلٌة بالمؤسسة.

 موافق رفض 0011 157 .112
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 :المراجع

 ( ًدور المراجع الداخلً فً تعزٌز أداء إدارة المخاطر المصرفٌة 7101المحجوب، حمٌدة عل ،)

ـــ دراسة تطبٌقٌة على المصارف التجارٌة العاملة فً لٌبٌا، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، قسم 

 درسة العلوم اإلدارٌة والمالٌة، األكادٌمٌة اللٌبٌة فرع مصراته.المحاسبة، م

 ( مدى قدرة المراجع الداخلً من خالل تطبٌق معاٌٌر األداء 7115العفٌفً، مؤمن محمد حسن ،)

المهنً للمراجعة الداخلٌة الدولٌة على مواجهة ظاهرة الفساد المالً فً المؤسسات االقتصادٌة 

كات المساهمة العامة العاملة فً قطاع غزة(، رسالة ماجستٌر غٌر )دراسة تطبٌقٌة على الشر

 منشورة، قسم المحاسبة والتموٌل، كلٌة التجارة، عمادة الدراسات العلٌا، الجامعة اإلسالمٌة، غزة.

 ( االتجاهات الحدٌثة فً الرقابة والمراجعة الداخلٌة، دار الجامعة 7117السوافٌري، فتحً رزق ،)

 اإلسكندرٌة، مصر.الجدٌدة للنشر، 

 ( تقٌٌم فعالٌة إدارات المراجعة الداخلٌة دراسة نظرٌة تطبٌقٌة 7111الفطٌمً، محمد مفتاح ،)

بالمصارف التجارٌة اللٌبٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، قسم المحاسبة، مدرسة العلوم اإلدارٌة 

 والمالٌة، أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، طرابلس، لٌبٌا.

 ً( تقٌٌم واقع وظٌفة المراجعة الداخلٌة بالمصارف التجارٌة 7115رمضان علً ) بن سالمة، عل

العامة العاملة بلٌبٌا، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، قسم المحاسبة، مدرسة العلوم اإلدارٌة والمالٌة، 

 أكادٌمٌة الدراسات العلٌا، طرابلس، لٌبٌا.

 ( دور الّتدقٌق الّداخلً فً تفع7101براهمة، كنزة ،) ٌل حوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة

الخروب والٌة قسنطٌنة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، قسم علوم التسٌٌر، كلٌة  EMOالمحّركات 

 العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة قسنطٌنة، الجزائر.

 ( دور7102حمد، منى كامل ،) المالً الفساد من الحد الداخلً فً للتدقٌق المعاصرة االتجاهات 

، كلٌة اقتصادٌات 11، العدد 71واالداري، رسالة ماجستٌر منشورة، مجلة المحاسب، المجلد 

 األعمال، جامعة النهرٌن، العراق.

 ( المقومات األساسٌة للمراجعة الداخلٌة ومدى توافرها فً 0551غفٌر، كامٌلٌا مسعود سالم ،)

غٌر منشورة، كلٌة االقتصاد، جامعة قارٌونس، المصارف التجارٌة اللٌبٌة، رسالة ماجستٌر 

 بنغازي، لٌبٌا.

 ( دور إدارة المراجعة الداخلٌة فً تفعٌل مبادئ الحوكمة فً ــــ دراسة 7101لوٌلة، منال عبدهللا ،)

حالة مصرف الجمهورٌة، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، قسم المحاسبة، مدرسة العلوم اإلدارٌة 

 لٌبٌة، طرابلس.والمالٌة، االكادٌمٌة ال


