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المراجعة  الكلمات المفتاحية:

الداخلية، تحسين األداء المالي، 

 المؤسسات الخدمية

 الملخص 

تهدد  ذددال الدراسدة بلدد  بيدداي دور وريجدة المراجعددة الداخليدة  ددي تحسددين  

ة بمدينة مصراتة. ولتحقيق ذداا الهدد  تد  األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العامل

اسدتخدا  المدنها الويدجي التحليلدي  دي بجدراء الدراسدة مدن خدبي جمد  البياندات مدن 

مصادرذا األوليدة والاانويدة، ثيدم تد  تصدمي  وتوحيد  يدحيجة اسدتبياي مد دا  ل مد  

( مؤسسة خدمية عاملة بمدينة 97البيانات، وحعت عل  م تم  الدراسة المكوي من )

صراتة، باستخدا  أسلوب الحصر الشامل ل م  البيانات بلغت االستبيانات الصالحة م

( مجدرد ، اسدتخدمت بياناتهدا إلجدراء االختبدارات اإلثصدائية 75للتحليل اإلثصائي )

وتويلت الدراسة بلد  أي متغيدر جدود   22بيدار  SPSSالمناسبة بواسطة برناما 

للمراجعة الداخلية لهدا دور بي دابي  دي تحسدين المراجعة الداخلية ودع  اإلدار  العليا 

 األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة مصراتة.

 

شهدت السنوات األخير  اذتماما متزايد بالمراجعة الداخلية من قبدل المؤسسدات، وكلدإ بانشداء بدارات   مقدمة: .1

ت البشدرية واإلمكاندات الماديدة التدي تمكنهدا مدن تحقيدق مستقلة للمراجعة الداخلية، م  العمدل علد  دعمهدا بالكجداءا

األذدا  بالكجاء  والجعالية المطلوبة، وتعد المراجعة الداخلية أدا  اإلدار   ي قياس  عالية الوسائل الرقابية المطبقة, 

يدة ومجداء ،  ثيت تعمدل المراجعدة الداخليدة منشداا رقدابي مسدتقل يسداعد اإلدار   دي القيدا  بوريجتهدا الرقابيدة بجاعل

وكلإ من خبي تقيي  مدى االلتزا  بالسياسات واإلجراءات الموضوعة، وثماية األيوي والتحقق من دقة وامتماي 

 (.2016الس بت المحاسبية)ثسين وآخروي, 

تعد المراجعة الداخلية من أذ  الورائف التي ترتكز عليها المؤسسات، لما لها مدن أردر  دي تصدمي  وتطدوير ن دا  و

بة الداخلية وقياس وتقيي  استخدا  الموارد المتاثة، واحدادت الحاجة بلي وريجة المراجعدة الداخليدة مد  احديداد الرقا

 دي الواليدات األمريكيدة) بلعدال ,  Enronالمخالجات المالية التي ذزت عددا من مبريدات مؤسسدات  دي العدال  مادل 

2015.) 

كا مانت المؤسسة ناجحة أو ال من ثيم قراراتها وخططها، وتكمن مما يعد األداء المالي محورا أساسيا لتحديد ما ب

أذميدة األداء المددالي  دي المؤسسددات  دي مقيدداس مدددى ن داو المؤسسددات, وتحديدد جواندد  القدو  وال ددعف  ددي أداء 

المؤسسة وتقويمها, وتو ير معلومات للتخطيط والرقابدة واتخداك القدرارات اإلداريدة والماليدة المبئمدة, ثيدم توجدد 

بقة وايد  بين المراجعة الداخلية وتحسدين األداء المدالي  دي المؤسسدات مدن خدبي دورذدا  دي ثمايدة األيدوي ع

وترشيد الموارد المتاثة وحياد  الجعاليدة وتحديدد األذددا  للمؤسسدة وامتشدا  األخطداء واالنحرا دات وتصدحيحها 

 (.  2018, سجيايمما تؤدي بل  تقوية المرمز المالي للمؤسسة )

تحتل عملية تحسين األداء المالي مكانا بارحا  ي عمل المؤسسات, وال بد من اإلشار  أي ن ا  مشكلة الدراسة: . 2

تقيي  األداء المالي البد له من توا ر مقومات جيد  وعوامل وأسباب تهيئ له ريانة البناء,  انه ال يمكن أي ين ح 

عملية تقيي  األداء المالي, ويعد تحسين األداء المالي عملية ما ل  يستند بل  قاعد  من المعلومات التي تستلزمها 

بدارية مستمر  تقاس من خبذا مجاء  األداء المالي للمؤسسة ومدى جود  استخدامها لمواردذا وتحقيق 

(, وعل  الرغ  من أذمية األداء المالي  ي المؤسسات الليبية بال أي عد  اذتمامها 2016أذدا ها)سامر ومغزاوي, 

(, عبو  عل  كلإ 2016ق ايا غير المالية أدى بل  ضعف األداء  ي المصار  الت ارية ) السريتي وآخروي, بال

( ضعجاً  ي أداء المؤسسات الخدمية المالية متمالة  ي مؤسسات الت مين  2018أرهرت دراسة المندلسي وآخرين )

ً مبيرا من الموارد المادية بال أنه ا  شلت  ي توريجها بكجاء  و عالية مما أدى بل  عل  الرغ  من امتبمها ث ما

قصور أدائها المالي , مما أي عد  تبني المؤسسات الليبية للن   المحاسبية الحدياة أدى بل  قصور وضعف  ي 

 (. 2021األداء المالي)التير وآخروي,

ن را للتوس  الكبير  ي  تعد وريجة المراجعة الداخلية من الورائف المهمة  ي المؤسسات اليو عبو  عل  كلإ 

ث   األعماي والتطورات الكبير  التي ثدرت  ي الم االت المالية واإلدارية, وحياد  ثد  المنا سة بين المؤسسات، 

وبالتالي عد  قدر  اإلدار  للقيا  بالورائف الرقابية المنط بها, ثيم تستطي  المراجعة الداخلية أي تسه   ي تصمي  

الداخلية, وتعزيز سيطر  اإلدار  عل  المؤسسة ومالإ اإلسها   ي تقيي  وبدار  المخاار، وتطوير ن ا  الرقابة 

والحماية منها وتقدي  المشور   ي ماذية السبل األن   إلدارتها, ومالإ قياس مجاء  استخدا  الموارد المتاثة وتقيي  
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بدار  المشروعات, مما يعزح  رص ذال  تالي المساعد   ي تحقيق أقص  درجات الكجاء   يالاألداء والجعالية وب

(, ستسه   ي تحسين 2018المشروعات  ي االستغبي األمال للموارد والويوي بل  معدالت أداء عالية )ثجي ة, 

الوض  المالي من خبي ضماي ثسن سير العمليات وعد  وجود اختبالت مالية، وتقلل  رص الغش والتبع  

 (.2013زح  رص االستجاد  من الموارد المتاثة داخل المؤسسات )الخيسي,  ي البيانات والمعلومات, مما يع

وعليه وألذمية الدور الاي تلعبه المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات كات النشاا الخدمي, 

المختلجة, جاءت التي تمال أثد دعائ  االقتصاد الواني, وتسه  بشكل مبير  ي دع  الخطط التنموية  ي الم االت 

ذال الدراسة بهد  التعر  عل  دور المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات كات النشاا 

ما دور المراجعة الداخلية في تحسين  الخدمي، ومن ر  يمكن ييغة مشكلة الدراسة  ي التساؤي الرئيس اآلتي:

 ة مصراتة؟ األداء المالي في المؤسسات الخدمية العاملة بمدين
تسع  ذال الدراسة بل  توضيح دور المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات : الدراسة هدف .3

 الخدمية العاملة بمدينة.

 يوجد دور المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدين الدراسة: فرضية .4

 تمال أذمية ذال الدراسة  ي اآلتي:ت أهمية الدراسة: .5

تكتس  ذال الدراسة أذميتها العليمة من مساير  التطورات الحدياة  ي م اي البحوث  األهمية النظرية: أوال:

المحاسبية التي ترمز عل  المراجعة الداخلية من خبي تقدي  نموكج يت من استقبلية وجود  ومجاء  وثدات 

 دار  العليا للمراجعة الداخلية ودورذا  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية. المراجعة الداخلية, ودع  اإل

تسه  ذال الدراسة  ي تقدي  آلية لتحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية من خبي األهمية العملية: ثانيا:

 االذتما  بالمراجعة الداخلية بما يحقق للمؤسسات النمو والتوس  والبقاء. 

بالرغ  من أي جاور عملية مراجعة الحسابات تعود ب غراضها الرقابية األساسية بل   . اإلطار النظري للدراسة:6

عصور الح ارات األول ،  اي مهنة المراجعة قد تطورت  ي الحقبة األخير  تطوراً عميقاً وواسعاً؛ نتي ة الاور  

رذا من العوامل، التي جعلت من ال روري وجود الصناعية وانتشار مؤسسات األمواي واستخدا  الحاسوب وغي

,  المراجعة تهد  بل  التحقق من مدى يحة وسبمة البيانات (2006)اآللوسي، مراج  داخلي مؤذل ومستقل 

المالية، واإلدارية، والتشغيلية للمؤسسة، ومدى التزا  العاملين داخلها بتطبيق السياسات والقواعد واإلجراءات 

نشطتها بغرض تجادي مختلف األخطاء، وثماية ممتلكاتها من ثاالت الغش والتبع  الموضوعة لتسير أ

 .(2010)أبوسرعة،  واالختبس

دوما بلي تحسين وضعيتها المالية بهد  تحقيق أذدا ها وخاية ما يتعلق  اتتسع  المؤسسبضا ة بل  كلإ 

ا عل  الر   من بنتاجيتها و عاليتها من خبي بربحيتها والبحم عن معايير وأدوات جديد  تتميز بالعقبنية لتساعدذ

)رقية  مشجها لألخطاء التي وقعت سابقا ومحاولة تصحيحها وتجاديها مستقبب ، وذاا من خبي تقيي  األداء

 .(2018ونسرين, 

يتوقف ن او المراجعة الداخلية  ي تحقيق الدور المنوا بها عل  تو ر  مقومات وظيفة المراجعة الداخلية:1.6

موعة من المقومات التي ي   أي تعمل بدار  أية مؤسسة عل  تو يرذا, وأي يسع  المراج  الداخلي بنجسه بل  م 

تحقيقها, مما أي الدع  اإلي ابي الاي تقدمه اإلدار  العليا لوريجة المراجعة الداخلية يعكس اذتمامها ومن ر  يؤدي 

 (:2015)المح وب, ومات ما يلياخليين, ومن أذ  ذال المقبل  نطاق عمل المراجعين الد

يشكل مجهو  االستقبلية ث ز الزاوية  ي أي عملية مراجعة أو أي عملية  استقاللية المراجعة الداخلية: 1.1.6

رقابية أو تقييميه, ثيم يشير مجهو  االستقبلية بل  البعد عن ت ارب المصالح التي تتطل  من المراج  أي يكوي 

مراجعة, وأي يكوي بعيدا عن ت رير ال هة التي يتول  مراجعة عملياتها, وأي يكوي مستقب عن األنشطة محل ال

بعيدا عن ت رير مصالحة الشخصية  ي المؤسسة, وذاا يعني شعور المراج  ب نة قادر عل  اتخاك قراراته بدوي 

 . (2018)عبد القادر ومحمد، ضغوا أو انصياع لمن سيت رروي بالقرارات

"درجة االمتااي للمتطلبات, ثيم تسع   تعر  جود  المراجعة الداخلية ب نها الداخلية: جودة المراجعة 2.1.6

المؤسسات بل  ريد األداء واألنشطة والعمل اليومي, لتحقيق أعل  مستويات ال ود , والحد من األخطاء, 

للحسابات بل  األداء  والكشف عن االنحرا ات, بطريقة تلبي اثتياجات اإلدار , وتستند نوعية المراجعة الداخلية

ال يد لن ا  الرقابة الداخلية,   بً عن مدى مجاية الن ا  المحاسبي المطبق, لتحقيق الكجاء  المناسبة  ي العمليات, 

 .(334, ص2020والقيود باستمرار داخل المؤسسة من أجل تحقيق أذدا ها وثماية األيوي" ) التير وأبوشيبه, 

عل  أنه ) ي   أي تؤدي أعماي المراجعة الداخلية  1610ينص المعيار الدولي   ة:كفاءة المراجعة الداخلي 3.1.6

بكجاء ، و ي باار العناية المهنية المعقولة, وتعد الكجاء  المهنية مسؤولية بدار  المراجعة الداخلية ومل مراج  بها, 

ل الاي يتوا ر له المعر ة وعل  كلإ ي   أي تخصص بدار  المراجعة الداخلية لكل عملية مراجعة  ريق العم

والمهار  والتخصص الاي يمكنه من أداء أعماله بصور  مرضية(. والتجوق المهني ألعماي المراجعة الداخلية ذو 

مسئولية قس  أو بدار  المراجعة الداخلية بصجته الوريجية, ومالإ مسئولية مل  رد من العاملين داخل القس  بصجته 

الت ذيل العلمي والكجاء  المهنية للمراج  الداخلي, وي   عل  بدار  المراجعة  الشخصية, ثيم البد من توا ر

الداخلية أي تت مد من توا ر الكجاء  المهنية البحمة للعاملين بها, وأي تت مد من توا ر المهارات البحمة  ي المراج  
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ال دد  ي قس  المراجعة الداخلية,  الداخلي للقيا  بهال المهمة, مما يتوج  وجود جهات متخصصة لتدري  العاملين

مما ي   عل  المراج  الداخلي أي يلتز  بمعايير األداء المهني للمراجعة الداخلية, وأي ي يد المراج  الداخلي 

أسالي  التعامل الشخصي م  الغير )العبقات اإلنسانية( ويهت  بتوا ر المعلومات والمهارات ويسع  بل  التعلي  

 .(2017)التير والسريتي،  ناية المهنية المعقولةالمستمر ويباي الع

تعد وريجة المراجعة الداخلية مهمة لمساعد  مل من م لس دعم اإلدارة العليا اإلدارات المراجعة الداخلية:  4.1.6

اإلدار  واإلدار  العليا واإلدارات التنجياية للمؤسسة عل  أداء مسؤولياته  بطريقة  عالة, من خبي تزويدذ  

بيانات التحليلية والتقارير عن سير العمل  ي المؤسسة, باإلضا ة للتقيي  المستمر لن   الرقابة الداخلية بها, مما بال

أنها تو ر لإلدار  العليا المقدر  عل   ه  أ  ل لكيجية تنجيا السياسات والخطط والبراما. وعلية  اي لإلدار  العليا 

ثت  تتمكن من تحقيق الن او, بل مستوى ن اثها يعتمد عل  الدع  دوراً  ي دع  وريجية المراجعة الداخلية 

 (.2011اإلي ابي الاي يقدمه له اإلدار  العليا)الرجوبي, 

يعد األداء المالي المحور األساسي لتحديد والحك  عل  ن او أو  شل المؤسسات  :تحسين األداء المالي 2.6

  سات  ي االستمرار وتحقيق االستقرار والنمو., ويقد  المؤشرات العلمية عل  قدر  المؤسالعاملة

يعد مجهو  تحسين األداء المالي من المجاذي  ال وذرية  ي عال  األعماي اليو   مفهوم تحسين األداء المالي: 1.2.6

التي تتعلق بمدى ن او أو  شل المؤسسة؛ ألنه يرتبط ب وانبها المالية,  ن را لزياد  ثد  المنا سة واستخدا  أن مة 

المعلومات اإلدارية والبحم عن أسالي  جديد  تنس   م  التطورات الحايلة وارتجاع درجات المخاار  بسب  

(, 2017العولمة وتنوع األعماي مما أدى بل  لجت انتبال المؤسسات بمواضي  تحسين األداء المالي)محمد واالمين, 

  شديد من قبل الباثاين والمستامرين؛ ألي األداء ويح   تحسين األداء المالي  ي المؤسسات بكا ة أنوعها باذتما

المالي األمال ذو السبيل الوثيد للحجار عل  البقاء واالستمرارية, ويعد تحسين األداء المالي من المقومات 

الرئيسية للمؤسسات, ثيم يو ر ن ا  متكامل للمعلومات الدقيقة والموروق بها مقارنة األداء الجعلي ألنشطة 

(, ثيم يعبر 2020 ,  المحدد ) مختارن خبي مؤشرات محدد  لتحديد االنحرا ات عن األذداالمؤسسات م

تحسين األداء المالي عل  مدى قدر  المؤسسة عل  االستخدا  األمال للموارد المتاثة, ومدى ن اعتها  ي تحقيق 

رات التحسين, وذال األخير  األذدا  المرسومة. وأي تحسين األداء المالي يتوقف بل  ثد مبير عل  اختيار مؤش

عبار  عن مميات مترجمة من عبقات بين النتائا المحققة )الجعالية( والوسائل المستعملة )الكجاء (, وتستخد  

م دوات لمعر ة مستوى تحقيق األذدا  المالية  ي المؤسسة والمتمالة  ي تو ير السيولة المبئمة وتحقيق اليسر 

 (. 2015ردودية, خلق القيمة, تحقيق ال ود , تحقيق الميز  التنا سية) ن بء, المالي والتواحي المالي, الم

األداء المالي أنه: "المرآ   (13, ص2020أسامة وعبد الرحاق ) يعر  تعريف األداء المالي: 2.2.6

األساسية التي توضح مقدر  المؤسسة من خبي مرمزذا المالي عل  تحقيق األذدا  المخطط لها  ي الوقت 

لمناس  والمنا سة م  المؤسسات من خبي تلإ األذدا  وذاا ما يحتاج بل  التخطيط وتو ير للبيانات ا

المالية الدقيقة, مما يمكن القوي بي لألداء المالي والمتمال  ي أنه مدى ن او المؤسسة  ي استغبي الموارد 

 مسبقاً من ار  اإلدار  ".المتاثة لديها من موارد مادية أثسن استغبي وتحقيق األذدا  المحدد 

تنب  أذمية األداء المالي بشكل عا   ي أنه يهد  بل  تحسين أداء المؤسسات بطريقة  أهمية األداء المالي: 3.2.6

تخد  مستخدمي البيانات ممن له  مصالح مالية  ي المؤسسة لتحديد جوان  القو  وال عف  ي المؤسسة 

. (2019)ببي وآخروي, داء المالي لترشيد القرارات المالية للمستخدمينواالستجاد  من البيانات التي يو رذا األ

ومما تنب  أذمية األداء المالي بشكل خاص  ي أنه عملية متابعة أعماي المؤسسات وتجحص سلومها ومراقبة 

 (. 2020أوضاعها وتقيي  مستويات أدائها و عاليتها وتوجيه األداء نحو االت ال الصحيح)بن ثكومة وبسماعيل, 

يعد تخطيط األداء من المن ور المالي وسيلة للتنبؤ بما سيكوي عليه األداء المالي  تخطيط األداء المالي: 4.2.6

للمؤسسة مستقبب وأدا  للتعر  عل  االثتياجات المالية المستقبلية البحمة للويوي بل  كلإ المستوى من األداء 

لإ بالطب  ال يتحقق بال بوجود مدير مالي لديه من القدر  والكجاء  بما واالستعداد لها  ي ثدود الموارد المتاثة, وك

يمكنه من التعر  عل  الكيجية أو الوسيلة التي عن اريقتها تستطي  وض  تحليل مرمز توثيد المصطلحات, 

وسائل وتحديد اثتياجاذا المستقبلية وتقدير بمكاناتها ومواردذا, ثت  يستطي  وض  الخطط البديلة مستجيدا من 

 (.2015)ليل ،  وأسالي  التحليل المالي المختلجة المتاثة أمامه

للمراجعة الداخلية دور  ثيا  يكوي آخرذا الويوي بل   دور المراجعة الداخلية  في تحسين األداء المالي:  3.6

ع العملية تقدي  معلومات مؤذلة االتخاك القرارات اإلدارية, وتبدأ عملية المراجعة باعطاء ن ر  ثوي موضو

وبعداد بجراءات المراجعة المناسبة لالإ الموضوع, وبالإ يت  مراجعة الوض  المحيط وتحديد درجة الخطر 

الناج  ومن ر  وض  بستراتي ية للقيا  بعملية المراجعة لتليها وض  الخطة البحمة لالإ, ليبدأ المراج  بتنجياذا م  

ير المسؤوي عل  مديرية المراجعة, ويقو  بادخاي تحسينات العمل عل  ضبط األداء، ويت  كلإ من قبل المد

ال رورية عل  مل نقص, يت  بعداد تقرير ثوي ما ت  مبث ته وتقدي  االقتراثات المناسبة,  ينتا بالإ معلومات 

تكتسي التقارير التي يعدذا المراج   ي بعداد قرارات كات جود  و عالية، ومؤذلة التخاك القرار وتسه  بالإ 

 (. 2019لداخلي أذمية بالغة لإلدار  العليا باعطاء التوضيحات واقتراو التحسينات )عبدي وثمادي, ا
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بي تحسين األداء المالي من الورائف األساسية والرئيسية للمراجعة الداخلية والتي رلت رابتة وتطورت م  مما 

لغة  ي المؤسسات ما ة وعل  جمي  التطورات والتغيرات التي ياثبت المراجعة الداخلية, وذو كو أذمية با

القطاعات والمستويات, وتكمن أذميته  ي أنه العامل الرئيسي للمؤسسة  ي تحقيق أذدا ها الرئيسية البقاء 

واالستمرار, وذو مجهو  واس  ومتطور م  تغير ال رو , وذو مه  جدا؛ ألنه يعمل عل  معر ة بل  أي مدى ت  

ة المؤسسة من ضعف وقو  ويعبر عن بن اح المها  وعن مدى استخدا  تحسين العمل وبلوغ األذدا  ووضعي

الموارد بشكل اقتصادي ممتاح, مما يعمل عل  قياس الكجاء  والجعالية التي يت  بها استخدا  الموارد وبن اح 

المالية  األذدا  وبالتالي توجيه القرارات اإلدارية  ي االت ال الصحيح وتمكين المؤسسة من تحد ٍّ وتجادي الصعاب

وثاالت اإل بس, وكلإ من خبي القراء  الدقيقة التي يقدمها للمؤسسة واألارا  التي تتعامل معها وذنا تلع  

المراجعة الداخلية الدور الها   ي أداء تلإ الوريجة, وملما ماي ن ا  المراجعة الداخلية  عاي ملما مانت عملية 

(, مما أي تحسين لألداء المالي يعني أي 2017يرتين وبن او تا )محمود, تحسين األداء المالي تت  بجعالية ومجاء  مب

يتس  األداء المالي بعنصري الكجاء  والجعالية ولعل أي ذنالإ مقت يات لهاين العنصرين وذما مبدأ الشجا ية 

الشجا ية بك بي وبعماي مبدأ ال ود   ي ممارسة األداء المالي للمؤسسات، ومدخل المراجعة الداخلية تزيد من درجة 

بدار  المؤسسة تعد المراج  الداخلي شريكا أساسيا والمراجعة الداخلية تعد بدار  المؤسسة الزبوي األوي لخدماتها, 

وبالتالي  اي كلإ يقت ي مزيداً من الشجا ية والاقة  ي التعامل  ي جوان  األداء المالي, ومالإ  انه  ي سبيل 

ل ود  تمال بثدى مقت يات تطبيق مدخل المراجعة الداخلية, ومما كمرنا  اي تحقيق أقص  قدر من الكجاء   اي ا

مل كلإ سو  يبعد المراجعة الداخلية  ي المؤسسات عن دور الرقي  وي علها جزءا من آليات التحسين لكا ة 

 (.2016ال وان  والتي من ضمنها األداء المالي) توال, 

ت  االعتماد عل  المنها الويجي التحليلي الاي يهت  بدراسة ال اذر  لتحقيق أذدا  الدراسة منهجية الدراسة:  .7

)ن رياً وعملياً( وكلإ باالعتماد عل  الدراسات السابقة لبناء اإلاار الن ري ويياغة الجرضيات وتكوين أدا  

سالي  الدراسة، ويت  االعتماد عل  األسلوب الكمي ل م  البيانات باستخدا  وسيلة االستبياي واستخدا  األ

 اإلثصائية لتحليل البيانات ويوالً بل  النتائا.

يتمال م تم  الدراسة  ي ما ة وثدات المراجعة الداخلية من مسئولي بدارات وأقسا  مجتمع الدراسة:  1.7

( مؤسسة ثس  مشف مقد  97المراجعة الداخلية  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة مصراتة والبالغ عددذا )

 ( يوضح أسماء وعدد المؤسسات الخدمية العاملة  ي 2021ال  الباثم من الم لس البلدي مصراتة)بناًء عل  

( يحيجة استبياي ب سلوب الحصر الشامل عل  وثدات المراجعة الداخلية 97نطاق بلدي مصراتة, وت  توحي  )

    لمسئوي عن الوثد . ي ذال المؤسسات, ثيم خصصت يحيجة استبياي واثد  لكل وثد  يت  تعبئتها من قبل ا

ت  الحصوي عل  البيانات من خبي توحي  يحيجة استبياي يممت لهاا الغرض وسيلة جمع البيانات:  2.7

استناداً عل  الدراسات السابقة، و رضيات الدراسة لدراسة وثصر وجم  المعلومات البحمة  ي موضوع 

 الدارسة

(,  جي البداية ت  بجراء  SPSSستخدا  البرناما اإلثصائي )لتحقيق أذدا  الدراسة ت  ا تحليل البيانات: 3.7

التحليل العاملي وكلإ لقياس جود  االستبياي ومعر ة يدقة التكويني والجقرات التي تشبعت  ي العوامل, ومن ت  

ء ( لقياس الابات, وأخيراً ت  اجراAlpha Cr0nbachبجراء اختبار قياس الابات عن اريق اختبار مرونباخ ألجا )

 االنحدار المتعدد لغرض اختبار  رضيات الدراسة.

ت  استخدا  التحليل العاملي بطريقة المرمبات الرئيسية الاي يعتمد ذاا النوع من التحليل  التحليل العاملي: 1.3.7

 عل  عد  اختبارات تستخد  لقياس جود  االستبياي، ومعر ة يدقه التكويني والجقرات التي تشبعت  ي العوامل.

قا  الباثم باجراء التحليل العاملي بطريقة المرمبات : نتائج التحليل العاملي للمتغيرات المستقلة  1.1.3.7

(، وبعد استخراج 22اإليدار ) (SPSS)الرئيسة لمقياس أبعاد المراجعة الداخلية باستخدا  البرناما اإلثصائي 

وبة الستخبص العوامل الكامنة،  قا  باعاد  التحليل النتائا األولية للتحليل وجد أنها ل  تصل بل  المعايير المطل

(، ن را لعد  بيجائها 7-3&  3-2&  9-1&  8-1أمار من مر  للويوي بل  أ  ل النتائا، وبعد ثا  الجقرات )

( ، وعامل لجقر  واثد  8-1( للجقر  )0.50بالشروا البحمة إلبقائها، وكلإ بسب  نسبة شيوع االشتراك اقل من )

(، ومن خبي اختبار ال ود  الكلية للمقياس، للتعر  عل  7-3(، ترتبط بعاملين للجقر ) 3-2&  9-1) للجقرات

 ، واختبار )بارتليت( (KMO)أولكين( -ماير-مدى مبئمة، ومجاية ث   العينة، بينت نتي ة اختبار )مايزر

(Bartlett)(  أي نسبة مقياس 1الموضحة بال دوي رق )(KMO) ( 0.748تساوي ،) وقيمة مستوى الداللة

(، وذاا يدي عل  مجاية ث   العينة للتحليل، وث ة عل  جود  المقياس 0.000الختبار بارتليت تساوي )

 ومصداقيته. 
 (1جدول رقم)

 اولكين-ماير-مقياس مايزر  748.

 اختبار بارتليت مرب  ماي التقريبي 1337.402

  درجة الحرية 351

  مستوى الداللة 000.
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اختبار معامل الشيوع للت مد من قي  معامل الشيوع ووجد أنها مرتجعة بل  ثد ما، مما يدي عل  جود  وتميز ت  مما 

( وذاا مؤشر جيد عل  يبثية 0.859( و )0.574 قرات المقياس، ثيم تراوثت القي  بعد التدوير ما بين )

 (.2 قرات المقياس, ثس  الموضح  ي ال دوي )

ر الكامنة أرهرت النتائا وجود أربعة عوامل لمقياس المراجعة الداخلية قيمتها امبر أما  يما يخص جدوي ال او

، وذال العوامل ذي جود  المراجعة الداخلية، دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية، مجاء  المراجعين 1.00من 

( 4.114، 4.217،  4.550، 4.637الداخليين، استقبلية المراجعة الداخلية، ثيم بلغت قيمة جاورذا الكامنة )

 (.2ثس  الموضح  ي ال دوي رق  )

(، نبثظ أي قي  التشبعات العاملية لجقرات 2بالن ر بل  جدوي التشبعات العاملية )العوامل بعد التدوير( رق  )

مقياس المراجعة الداخلية جاءت مرتجعة، وأي  قرات المقياس محملة ثس  التوقعات، ثيم تشير بل  وجود أربعة 

عوامل مامنة لمقياس المراجعة الداخلية وذي استقبلية المراجعة الداخلية، جود  المراجعة الداخلية، مجاء  

-1, 1-1المراجعين الداخليين، دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية. قد أرهرت نتائا التحليل العاملي أي الجقرات: 

محملة عل  العامل الراب  ويطلق عليه "استقبلية المراجعة الداخلية", أما 1-10, 1-7, 1-6, 1-5, 1-4, 1-3, 2

 انها محملة عل  العامل األوي ويطلق عليه "جود  المراجعة  8-2, 7-2, 6-2, 5-2, 4-2, 2-2, 1-2الجقرات: 

مجاء  عليه "  انها محملة عل  العامل الاالم ويطلق 6-3, 5-3, 4-3, 3-3, 2-3, 1-3الداخلية", أما الجقرات: 

محملة عل  العامل الااني ويطلق عليه  6-4, 5-4, 4-4, 3-4, 2-4, 1-4", وجاءت الجقرات: المراجعين الداخليين

". وقد أربتت ذال النتي ة الصدق التكويني للمقياس ويدق الجقرات المختار  دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية"

  توقعات الباثم، ثيم تشبعت  ي مل عامل ما ال يقل عن ربرة  قرات، ورباتها، وأنها تنتمي بل  العوامل ثس

 .وأو ت ب ذ  الشروا اإلثصائية
(2جدوي رق )                                                                               

 الــــــــعــــــــــوامـــــــــــــــــــــــــــــــــل
 الجقرات

لية المراجعة الداخليةاستقب  جود  المراجعة الداخلية دع  اإلدار  العليا مجاء  المراجعين الداخليين 

.803    1_1 

.676    2_1 

.720    3_1 

.574    4_1 

.721    5_1 

.703    6_1 

.649    7_1 

.649    10_1 

   .783 1_2 

   .636 2_2 

   .737 4_2 

   .759 5_2 

   .725 6_2 

   .780 7_2 

   .778 8_2 

 .845   1_3 

 .761   2_3 

 .783   3_3 

 .859   4_3 

 .756   5_3 

 .682   6_3 

  .743  1_4 

  .819  2_4 

  .819  3_4 

  .857  4_4 

  .834  5_4 

  .809  6_4 

 ال دور الكامنة 4.637 4.550 4.217 4.114

 نسبة التباين المجسر% 17.174 16.852 15.617 15.239

 التباين الكلي المجسر %64.882
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مما قا  الباثم باجراء التحليل العاملي بطريقة المرمبات الرئيسية نتائج التحليل العاملي للمتغير التابع:  2.1.3.7

تائا (، وبعد استخراج الن22اإليدار ) (SPSS)لمقياس تحسين األداء المالي, باستخدا  البرناما اإلثصائي

األولية للتحليل وجد أنها ل  تصل بل  المعايير المطلوبة الستخبص العوامل الكامنة،  قا  باعاد  التحليل أمار من 

(، ن را لعد  بيجائها بالشروا البحمة إلبقائها، وكلإ 7-5مر  للويوي بل  أ  ل النتائا، وبعد ثا  الجقر  )

, ونتائا اختبار KMOأولكين -ماير-ت نتائا اختبار مايزر(, بين0.50بسب  نسبة شيوع االشتراك اقل من )

, عل  ال ود  العالية لهاا المقياس, وأي عينة الدراسة ما ية ومناسبة إلجراء التحليل اإلثصائي,  Bartlettبارتليت

(, وقيمة مستوى الداللة الختبار بارتليت تساوي 0.871( تساوي )KMOويت ح كلإ من خبي نسبة مقياس )

 .(3( مما بين بال دوي )0.000)

 
 (3جدول رقم)

 اولكين-ماير-مقياس مايزر  852.

 اختبار بارتليت مرب  ماي التقريبي 396.245

  درجة الحرية 36

  مستوى الداللة 000.

, وأنها مرتجعة بل  ثد 0.50مما أرهرت نتائا اختبار معامل الشيوع جود   قرات المقياس, ثيم وجدت أمار من 

(, 0.812( و )0.712دي عل  جود  وتميز  قرات المقياس، ثيم تراوثت القي  بعد التدوير ما بين )ما، مما ي

جدوي  باإلضا ة بل  كلإ  اي (.5, ثس  الموضح  ي ال دوي رق  )وذاا مؤشر جيد عل  يبثية  قرات المقياس

أسئلة، وتقيسه بشكل مباشر, ال اور الكامنة أرهرت النتائا وجود المتغير  ي شكل عامل واثد يماله م موعة 

  (.4ثس  الموضح  ي ال دوي رق  ) (5.388ثيم بلغت قيمة جاورل الكامنة )

(, نبثظ أي قي  التشبعات 4) العوامل بعد التدوير( رق )  بالن ر بل  جدوي التشبعات العامليةعب  بل  كلإ و

رات المقياس محملة ثس  التوقعات, ثيم العاملية لجقرات مقياس تحسين األداء المالي جاءت مرتجعة, وأي  ق

-5, 8-5, 6-5, 5-5, 4-5, 3-5, 2-5, 1-5  , تقيس تحسين األداء المالي وذيتشير بل  وجود تس  أسئلة مباشر

تحسين األداء المالي(, وقد أربتت ذال النتي ة الصدق التكويني )        والتي تندرج تحت المتغير التاب   5-10, 9

لجقرات المختار  ورباتها, وأنها تنتمي بل  العامل، ثس  التوقعات والدراسات السابقة, وأو ت للمقياس, ويدق ا

 ب ذ  الشروا أال وذو أي يتشب  العامل  ي ربث  قرات عل  األقل.
    (4جدول رقم )

1العامل   
 الجقر 

 تحسين األداء المالي

.794 1_5 

.812 2_5 

.772 3_5 

.806 4_5 

.723 5_5 

.735 6_5 

.792 8_5 

.712 9_5 

.810 10_5 

   ال دور الكامنة 5.388

 نسبة التباين المجسر 59.870

 التباين الكلي المجسر %59.870
 

يعد ذاا االختبار من االختبارات اإلثصائية  ( لقياس الثبات:Alpha Cr0nbachاختبار كرونباخ ألفا ) 2.3.7

يبين مدى مصداقية بجابات مجردات العينة عل  مل م موعة من أسئلة المهمة لتحليل بيانات االستبياي, ثيم 

من أجل اختبار ربات أدا  الدراسة ت  استخدا  ذاا المعامل, لقياس قو  االرتباا الداخلي بين مجردات ، واالستبياي

ي, وتكوي قيمة االستبياي، بك يعتمد ذاا االختبار عل  مدى الابات الداخلي ودرجة االعتمادية لعبارات االستبيا

(  عندما تكوي قيمة معامل ارتباا ألجا يجر يدي كلإ عل  عد  وجود ارتباا مطلق 1, 0معامل مرونباخ ألجا بين )

بين بجابات مجردات عينة الدراسة, أما بكا مانت قيمته مساوية للواثد الصحيح  هاا يعني وجود ارتباا تا  بين 

(, وعند تطبيق ذاا االختبار 2012%() تيغز , 70عامل مرونباخ ألجا )مجردات العينة, وأي أيغر قيمة مقبولة لم

عل  بيانات الدراسة تبين أي مؤشرات معامل ألجا جيد  وتدي عل  ربات أدا  االستبياي وعل  وجود ارتباا قوى 

 ( يوضح نتائا اختبار مرونباخ ألجا. 5بين بجابات المست وبين وال دوي رق  )
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 ختبار معامل كرونباخ ألفا( يبين قيمة ا5الجدول)

 معامل ألجا عدد الجقرات العنواي القس  الااني من االستبياي

 %86.1 8 استقبلية المراجعة الداخلية ال زء االوي/ المحور األوي

 %89.8 7 جود  المراجعة الداخلية ال زء االوي / المحور الااني

 %89.8 6 ينمجاء  المراجعين الداخلي ال زء االوي /المحور الاالم

 %92.1 6 دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية ال زء االوي / المحور الراب 

 %91.3 9 تحسين األداء المالي ال زء الااني/ محور واثد  قط

 

للت مد من عد  وجود مشكلة التعدد الخطي مشرا أساسي العتماد نتائا تحليل  :اختبار االرتباط  الخطي 3.3.7

(, بهد  الت مد من أنه ال يوجد ارتباا عاي بين multicollnearityستخدا  االرتباا الخطي المتعدد)االنحدار ت  ا

( وثدات, 5( والتي ي   أي ال تت اوح)VIFالمتغيرات المستقلة باالعتماد عل  اختبار معامل ت خ  التباين)

السابقة لكل المتغيرات تبين أي قي  (, وبحساب المعامبت 2008( )أمين, Tolerancواختبار التباين المسموو به)

بينما قيمة اختبار  ]1.309, 1.091[( وتتراوو قيمته ما بين 5اختبار ت خ  التباين ل مي  المتغيرات أقل من )

, وبالتالي يمكن ]0.917, 0.764[( وتتراوو قيمه ما بين 0.05التباين المسوو به ل مي  المتغيرات أمبر من )

 (.6ة ارتباا عاي بين المتغيرات مما ذو واضح  ي ال دوي )القوي بنه ال توجد مشكل

 
  

 

التوحي  الطبيعي يعني أي اثتماي ثدوث القي  الموجود   ي  :Normality Testاختبار التوزيع الطبيعي 4.3.7

(. ومن 2016ن عن الوسط ويمال شكل ال رس)ذاند, الوسط أمبر من اثتماي ثدوث القي   ي الطر ين البعيدي

أي بيانات االنحدار تتب  التوحي  الطبيعي بتمايلها شكل ال رس, ثيم من خبي   Histogramخبي المخطط 

 الرس  التالي يتبين أي بيانات معتدلة التوحي  أي تتب  التوحي  الطبيعي وذاا ما يحقق الشرا .

 
يت  الحك  عل  مدى ت انس أو ربات التباين من خبي الرس  البياني , وكلإ من خبي  اختبار ثبات التباين: 5.3.7

 حص شكل انتشار البواقي المعيارية م  القي  االت اذية للمتغير التاب  التي ي   أي يكوي  يها االنتشار وتوحي  

شار للبواقي م  القي  المتوق  ومنه , والشكل البياني الاي يمال شكل االنت(2008)أمين, البواقي ت خا شكب عشوائيا

يت ح عد  وجود نمط معين للنقاا, أي أي البواقي المعيارية تنتشر وبشكل جيد ثوي خط الصجر, مما يدي عل  أي 

 .النموكج جيد, وذاا يتسق م  شرا الخطية

( 6) رقم جدول                                           

 المتغيرات المستقلة التباين المسموو معامل الت خ 

1.091 .917 Iv1       استقبلية المراجعة الداخلية 

1.309 .764 Iv2        جود  المراجعة الداخلية   

1.237 .809 Iv3        مجاء  المراجعين الداخليين 

1.193 .838 Iv4دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية 
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لتغيرات  ي المتغير ا, وذال القيمة تمال نسبة 0.514بلغت قيمة معامل التحديد  :سةاالدر اختبار فرضيات 6.3.7

)تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية( التي تجسر بداللة المتغيرات المحدد   ي النموكج )المتغيرات التاب 

 %.49المستقلة(, وأي باقي المتغيرات غير المشمولة  ي النموكج تمال النسبة الباقي أي ثوالي 

 
مالئمة االنحدار مدى ( يوضح7جدول رقم)  

Adjusted Re  

 

R Square 

 

R 

 
F Sig. 

.486 .514 .717
a
 18.474 .000

b
 

 

, وذي نسبة عالية بثصائياً, R=.717يوضح ال دوي أعبل القي  الخاية بالنموكج المقدر,  كانت قيمة االرتباا 

بينما مانت قيمة مرب  االرتباا والاي يوضح مدى تجسير المتغيرات المستقلة  ي تقدير المتغير التاب  

R²=0.514 أي أي النموكج  المقدر الخاص بهال الدراسة, يشير بل  أي التغير  ي المتغيرات المستقلة يجسر ,

% من التغير  ي المتغير التاب , ولكن ذناك م خا عل  ذاا المعامل ألنه لو أضيف متغير مستقل للنموكج 51.4

قل  ي النموكج )حياد  م موعة المربعات العائد   اي قيمته سو  ترتج  ثت  ولو ل  يكن ذناك أذمية للمتغير المست

( Adjusted( ولهاا يت  ثساب معامل التحديد المعدي )SSTم  ربات م موع المربعات الكلية  SSRلبنحدار

الاي ي خا باالعتبار الزياد  الحايلة  ي درجات الحرية, ومما ذو موضح بال دوي أعبل  قد بلغت 

%( من التغيرات الحايلة  ي المتغير 48.6غيرات المستقلة استطاعت أي تجسر )(, وعلية  اي المت0.486قيمته)

, Fالتاب  والباقي تعزي بل  عوامل أخرى, باإلضا ة بل  كلإ تحليل االنحدار من ضمن مخرجات قيمة اختبار 

 ي البحم , أرهرت النتائا أي نموكج االنحدار المتعدد المستخد  0.05والتي مانت معنوية عند مستوى داللة 

( Sig=0.000( وبمستوى الداللة قدر  بـ)18.474( مقدر  بـ)Fمعنوي من خبي وجود معنوية عالية الختبار )

( وذاا يدي عل  وجود عبقة دالة بثصائياً بين متغيرات الدراسة المستقلة  ≥ a 0.05أقل من مستوى الداللة )

 (.7والمتغير التاب , مما ذو موضح  ي ال دوي رق )

, والاي تكوي أثد tيت  التعر  عل  قبوي أو ر ض  رضيات الدراسة, كلإ يت  عن اريق قيمة اختبار  ولكي

( يهد  بل  معر ة معنوية, وقو  العبقة بين متغيرات النموكج, ثيم t-valueمخرجات تحليل االنحدار. اختبار )

المتغيرات م  المتغير التاب , وعد   (, معنوية معامل االنحدار لبعض8أرهرت النتاج الموضحة  ي ال دوي رق )

 معنوية معامل االنحدار لبعض المتغيرات. 
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 ( يوضح بعض اإلحصاءات الناتجة عن االنحدار8جدول رقم )

     
( يمكن قبوي او ر ض  رضيات الدراسة والتي تق ي بوجود 8( الوارد  ي ال دوي )  tي )اختبارمن خبو  

عبقة كات داللة بثصائية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التاب , وقد مانت قيمة ال زء الاابت من معادلة 

ي.  يما يلي شرو لقبوي أو ر ض لاا  اي الاابت غير معنو 0.295االنحدار ليست كات داللة بثصائية ثيم مانت 

 مل  رضية من  رضيات الدراسة:

 الفرضية األولى: يوجد دور الستقاللية المراجعة الداخلية في تحسين األداء المالي في     المؤسسات الخدمية:

األداء  (, ن د أي دور استقبلية المراجعة الداخلية  ي تحسين8بالن ر بل  نتائا تحليل االنحدار  ي ال دوي رق )

, وذي أقل من 0.957المحسوبة  t-valueالمالي  ي المؤسسات الخدمية ليس له داللة بثصائية, ثيم مانت قيمة 

t-value  وماي مستوى الداللة  1.96ال دوليةp-value 0.342  أي أي من وجهة ن ر 0.05أمبر من ,

داء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة المست وبين,  اي استقبلية المراجعة الداخلية ال تؤرر  ي تحسين األ

 بمدينة مصراتة.

بالن ر  الفرضية الثانية: يوجد دور لجودة المراجعة الداخلية في تحسين األداء المالي في المؤسسات الخدمية:

 ي  (, ن د أي دور جود  المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي8بل  نتائا تحليل االنحدار  ي ال دوي رق  )

-t, وذي أمبر من 5.375المحسوبة  t-valueالمؤسسات الخدمية كو أذمية كات داللة بثصائية, ثيم مانت قيمة 

value  وماي مستوى الداللة 1.96ال دولية ,p-value 0.000  أي ت  قبوي الجرضية عند مستوى 0.05أقل من ,

ذال العبقة اردية, أي أي من وجهة ن ر  موجبة, مما يدي عل  أي ابيعة  Beat , ومانت بشار  0.05معنوية 

المست وبين,  اي جود  المراجعة الداخلية لها دور  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة 

 مصراتة.

 الفرضية الثالثة: يوجد دور لكفاءة المراجعين الداخليين في تحسين األداء المالي في المؤسسات الخدمية:

(, ن د أي دور مجاء  المراجعين الداخليين  ي تحسين األداء 8ل  نتائا تحليل االنحدار  ي ال دوي رق  )بالن ر ب

, ثيم مانت قيمة  , وذي أمبر -0.314المحسوبة  t-valueالمالي  ي المؤسسات الخدمية ليس له معن  بثصائيٌّ

, أي أي من وجهة ن ر 0.05من  أمبر p-value 0.754وماي مستوى الداللة  -1.96ال دولية  t-valueمن 

المست وبين,  اي مجاء  المراجعين الداخليين ال تؤرر  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة 

 مصراتة.

الفرضية الرابعة: يوجد دور من خالل دعم اإلدارة العليا للمراجعة الداخلية في تحسين األداء المالي في 

(, ن د أي دور دع  اإلدار  العليا 8بالن ر بل  نتائا تحليل االنحدار  ي ال دوي رق  ) ة:المؤسسات الخدمي

-tللمراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية له ت رير كو داللة بثصائية, ثيم مانت قيمة 

value  وذي أمبر من 3.643المحسوبة ,t-value  لداللة وماي مستوى ا 1.96ال دوليةp-value 0.001  أقل من

موجبة, مما يدي عل  أي ابيعة ذال  Beat , ومانت بشار  0.05, أي ت  قبوي الجرضية عند مستوى معنوية 0.05

العبقة اردية, أي أي من وجهة ن ر المست وبين,  اي دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية لها دور  ي تحسين 

 لخدمية العاملة بمدينة مصراتة.األداء المالي  ي المؤسسات ا

دراسة دور المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي  ي  بل يهد  البحم : نتائج الدراسةمناقشة  .8

المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة مصراتة, ومن اجل تحقيق اذدا  البحم ت  اختبار  رضية البحم التي تنص 

تحسين األداء المالي  ي المؤسسات الخدمية العاملة بمدينة مصراتة(,  عل  أنة) يوجد دور المراجعة الداخلية  ي

 البيان

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t-value 

Sig.  مستوى

 الداللة

قبول او رفض 

 الفرضية

B Std. Error Beta 

استقاللية المراجعة 

 الداخلية
 رفض 342. 957. 083. 078. 075.

 قبول 000. 5.375 513. 106. 568. جودة المراجعة الداخلية

كفاءة المراجعين 

 الداخلين
 رفض 754. 314.- 029.- 104. 033.-

دعم اإلدارة العليا 

 للمراجعة الداخلية
 قبول 001. 3.643 332. 080. 291.
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قبوي النموكج المستخد   ي البحم. مما أي قيمة اختبار المعنوية  Fأرهرت بثصاء ANOVA باستخدا  اختبار 

t  ليس  ليين(استقبلية المراجعة الداخلية, مجاء  المراجعين الداخالمراجعة الداخلية )أي ارنين من أبعاد أرهرت

؛ محمد وآخرين,  2017السابقة) محمداتني وآخرين,  م  الدراسات وذدا متوا ق بثصائيةلهما عبقة كات داللة 

وذاا ناتا من أي غالبية المست وبين من المراجعة الداخلية يتبعوي م لس اإلدار  وليس ل نة المراجعة ( 2015

أي نتي ة مجاء  المراجعين الداخليين ليست متوا قة م   ن راً لعد  وجودذا  ي أغل  المؤسسات الخدمية. مما

ناتا من عد  انس ا  أع اء وثدات اثتماي الن رية ثيم بنه يجترض أي تكوي ذناك عبقة بين المتغيرين، وذاا 

المراجعة الداخلية م  أداء المؤسسة مكل، ثيم بي المراجعين الداخليين يتمتعوي بالكجاء  وليس له  دور  ي ر   

أرهرت أي ارنين من أبعاد المراجعة الداخلية  tمما أي قيمة اختبار  تويات األداء المالي بالمؤسسات الخدمية.مس

)جود  المراجعة الداخلية, دع  اإلدار  العليا للمراجعة الداخلية(  لهما عبقة كات داللة بثصائية وذدا متوا ق م  

ي وثد  المراجعة الداخلية  ي مؤسسة سونلغاح ال زائرية يت  أ بل تويلت التي .(2018الدراسة السابقة) سجياي, 

دعمها من قبل اإلدار  العليا بالشكل المناس  وذي تتمت  بال ود  العالية األمر الاي تؤدي بل  تحسين األداء 

 المالي بالمؤسسة. 

 

 قائمة المراجع

اخلية والمراجعة الخارجية, رسالة ماجسدتير (. التكامل بين المراجعة الد2010أبو سرعة, عبدالسب  عبدهللا سعيد )

 غير منشور , ملية العلو  االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة ال زائر. 

(. دور أدوات تقيددي  األداء المددالي  ددي اتخدداك القددرارات الوريجيددة، 2020أسددامة, نايددت محمد.عبدددالرحاق, معطدداوي)

قتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة محمد بوضديا  رسالة ماجستير غير منشور , ملية العلو  اال

 بالمسيلة, ال زائر.

 (, ال امعة المجتوثة، ارابلس, ليبيا.1(. الطريق بل  عل  المراجعة والتدقيق، )ا2012اآللوسي, ثاح  ذاش  )

ة الت دار , جامعدة , مليدSPSS(. التحليل اإلثصائي للمتغيرات المتعدد  باستخدا  برنداما2008أمين, أسامة ربي  )

 المنو ية, القاذر .

(, دور التدقيق الداخلي  ي تحسين األداء المالي للمؤسسات المصر ية, رسدالة ماجسدتير غيدر 2015بلعال , عائشة )

منشور , ملية االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة قايدي مرباو,  بدواليتي ورقلدة واألغدواا, 

 ال زائر.

(. التكامدل بدين مؤشدرات األداء المدالي واإلنتداجي 2020أثمدد. بسدماعيل, مددثت المبدروك )بن ثكومة, مصطج  

قياساً بمؤشرات أداء عمليات الصيانة  ي تقيدي  أداء الشدرمات الصدناعية, م لدة الدوليدة للعلدو  والتقنيدة, 

 .21العدد

اإلبداعية للمراجعين الداخليين وجود   (. العبقة بين تو ر القدرات2020التير, أثمد محمد. أبوشيبه, ببراذي  علي )

أدائه  المهني, م لة العلو  واالقتصادية والسياسة ,ملية االقتصاد والت ار  حليتن, العددد الخدامس عشدر/ 

  .2020يونيو

(. العبقدة بدين الكجداء  المهنيدة واسدتقبلية المراجد  الدداخلي  دي 2017التير, أثمد محمد. السريتي, المهدي مجتاو )

  15العدد  6ئة الليبية, م لة دراسات االقتصاد واألعماي , م لد البي

(. العبقة غير المباشر  بين ن ا  محاسدبة 2021التير, أثمد محمد.النيحوي, بسماعيل محمد.عزوح , عاماي سال  )

المسددؤولية وتحسددين األداء المدددالي مددن خددبي الميدددز  التنا سددية  ددي المؤسسدددات الليبيددة, م لددة العلدددو  

 .2, العدد 8قتصادية والسياسة, الم لد واال

مدداي, دار المسددير  للنشددر (, ع1(، التحليددل العدداملي واالستكشددا ي والتوميدددي ، )ا2012تيغددز , أمحمددد بوحيدداي )

 .والتوحي 

(. دور المراجعدة الداخليدة  دي تقدوي  األداء 2016محمدد, أمدل عمدار ) ثسين, أسعد مبدارك. سدال ، الصدادق محمدد.

 .1, العدد 17عات الحكومية بوالية البحر األثمر, م لة العلو  االقتصادية, م لد المالي بال ام

(. دور المراجعة الداخلية  ي تحسين أداء المؤسسة االقتصادية، رسالة ماجستير غير منشور , 2018ثجي ة, ثمو)

 ., ال زائرملية العلو  االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة عبد ثميد ابن باديس مستغان 

(, مدي مساذمة وريجة التدقيق الداخلي  ي ضبط األداء المالي  دي ذيئدات الحكد  2013الخيسي, اثمد عبد الباسط )

 المحلي, رسالة ماجستير غير منشور , ملية االقتصاد والعلو  اإلدارية,  غز ,   لسطين.

يق ثوممة الشدرمات، رسدالة ماجسدتير (. دور المراج  الداخلي  ي تجعيل تطب2011الرجوبي, ثسين محمد ثسين)

 غير منشور , األماديمية الليبية مصراتة, ليبيا. 

(. دور التشدخيص المدالي  دي تقيدي  األداء المدالي للمؤسسدة االقتصدادية الوانيدة 2018رقية, بمور. نسرين, مدري  )

سديير, جامعدة أملدي . للدذن , رسالة ماجستير غير منشور , ملية العلو  االقتصادية والت ارية وعلدو  الت

 ال زائر 
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(. المقارنة المرجعية م دا  لتحسين األداء المالي للمؤسسة االقتصادية ، 2016سامر, عبدالرثي . مغزاوي, عصا  )

رسالة ماجستير غير منشور , ملية العلو  االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة العربدي التبسدي, 

 ال زائر. 

(, أرر نمدوكج األداء المتدواحي  دي ترشديد 2016او. التير, أثمد محمد. الطويل, سرور بشير )السريتي, المهدي مجت

القرارات االستراتي ية بالمصار  الت ارية: دراسة تطبيقية عل  المصار  الت اريدة بمديندة مصدراتة, 

 1, العدد 4م لة دراسات االقتصاد واألعماي, الم لد 

ق الدداخلي  دي تحسدين األداء المدالي للمؤسسدة االقتصدادية, رسدالة ماجسدتير  (, دور التددقي2018سجياي, علدواني )

 غير منشور , ملية العلو  االقتصادية والعلو  الت ارية والعلو  التسيير, جامعة أ  البواقي, ال زائر. 

علد  ن دا   (. عالية التدقيق الداخلي  دي امتشدا  ومند  االثتيداي وانعكاسدها2018). محمد, حيدايعبد القادر, ثدبي

 .18, العدد14ثوممة الشرمات , م لة اقتصاديات شماي ب ريقيا, م لد 

(, دور التدقيق الداخلي  ي تحسين األداء المالي  دي مؤسسدة العموميدة االقتصدادية لنقدل 2016عبدالهادي, مخلو ي)

ير, جامعدة المسا رين, رسدالة ماجسدتير غيدر منشدور , مليدة العلدو  االقتصدادية والت اريدة وعلدو  التسدي

  محمد خي ر,  قسنطينة, ال زائر.

(, مدددى مسدداذمة التدددقيق الددداخلي  ددي تحسددين األداء المددالي بالمؤسسددات 2019عبدددي, حمريددا, ثمددادي, ونبيددل )

 , ال زائر. 2020(1)13ال زائرية, م لة الواثات للبحوث والدراسات, م لد 

، رسالة ماجستير غيدر منشدور , مليدة العلدو  االقتصدادية  (. قياس األداء المالي والتنبؤ بالجشل2015ليل , تريكي )

 والت ارية وعلو  التسيير, جامعة محمد بوضيا , ال زائر.

(. دور المراج  الداخلي  ي تعزيز أداء بدار  المخداار المصدر ية، رسدالة ماجسدتير 2015المح وب, ثميد  علي)

 غير منشور , األماديمية الليبية مصراتة, ليبيا.

(.تدد رير بدار  عبقددات الزبددوي  ددي تحسددين األداء المددالي  ددي 2017مدداي ذددداال. االمددين,  كددري مباشددي )محمددد, ج

 .18, العدد12الصار  األذلية العراقية, م لة دراسات محاسبية ومالية, م لد 

 دي  (, دور المراجعدة الداخليدة2015محمد,اإلما  أثمد. أثمد,  وبدر الدين,  ارق. منصور, و تح الرثمن الحسن )

 1, العدد16تحسين مجاء  و عالية يناديق االستامار, م لة العلو  االقتصادية, م لد 

(, دور المراجعدة الداخليدة  دي تحسدين المؤسسدة االقتصدادية, رسدالة 2017محمداتني, محمد أمين. بوعشة, وسي  )

 ل زائر.ماي, ا 08ماجستير غير منشور , ملية االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة 

(, أرر معايير المراجعة الداخلية  ي تحسين األداء المالي, جامعة النيلدين, م لدة 2017محمود, سامح محمد عاماي )

 .37, العدد10الدراسات العليا, م لد 

(, أرر استقبلية مراجد  الحسدابات علد  األداء المدالي , مليدة االقتصداد والت دار  2020مختار, محمد اثمد عبدهللا )

 .1, العدد1ر  األعماي, جامعة سندي, م لة التميز لعلو  الم تم  و اإلنسانية, م لد وبدا

(, مدى مجاء  األداء المالي  ي شرمات الت مين: دراسة تطبيقيدة 2018المندلسي, ناجي ساسي. عر ة, مسعود علي )

 4 ي شرمة ليبيا للت مين, م لة جامعة يبراتة العلمية, العدد 

(. بستخدا  أدوات المحاسبة اإلدارية  دي تحسدين األداء المدالي للمؤسسدة اإلقتصدادية، رسدالة 2015ن بء, نوبلي ) 

 .دمتورال, ملية العلو  االقتصادية والت ارية وعلو  التسيير, جامعة محمد خي ر, ال زائر

 (, مؤسسة ذنداوي للتعلي  والاقا ة, مصر.1(. عل  اإلثصاء, )ا2016ذاند, ديجيد جيه )

(, الدوراق للنشدر 1، )اIIA(، دليل التدقيق الدداخلي و دق المعدايير الدوليدة الصدادر 2017خلف عبدهللا ) الوردات, 

 .والتوحي 


