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  : المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف علـى دور مجـالس اإلدارة فـي             
المؤسسات الليبية في دعم وظيفة المراجعة الداخلية وذلك من خالل الوقـوف            

ـ          ة الداخليـة لـضمان     على مدى الدعم الذي تقدمه مجـالس اإلدارة للمراجع
استقالليتها، ومدى مساهمة تلك المجالس في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعـة           

. الداخلية ودورها في توعية جميع المسئولين والعاملين بأهمية هـذا النـشاط           
ولتحقيق هذه األهداف تَّم تصميم استمارة استبانة وزعت بعـد التأكـد مـن              

 المـسئولين علـى وظيفـة       صالحيتها للغرض الذي صممت من أجله علـى       
 ،شركات تجارية، شـركات صـناعية     (المراجعة الداخلية بالمؤسسات الليبية     

 شركات استثمارية، مؤسسات مالية ومـصرفية، مؤسـسات         ،شركات خدمية 
استبانة، ما صلح ) 56(استبانة، أستلم منها    ) 67(حيث تَّم توزيع عدد     ). عامة  

تَّم استخدام المنهج التحليلي الوصـفي  وقد . استبانة فقط) 47(منها للتحليل هو   
لتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجـد           

. دور لمجالس اإلدارة في المؤسسات الليبية في دعم وظيفة المراجعة الداخلية          
وبناء على هذه النتائج أمكن وضع بعض التوصيات التي من شأنها زيادة دور             

  .ارة في دعم وتفعيل وظيفة المراجعة الداخليةمجالس اإلد
  :مقدّمـــة

 مـن   عدد انهيار   الدراسات إلى أن  نتائج العديد من     و ،المعلوماتبعض  تشير    
على مستوى العالم كان بسبب تزايد حاالت الغش داخلها، والتي ترجع فـي              الشركات

الية وظيفـة المراجعـة     غالبيتها إلى عدم وجود أساليب رقابة داخلية فعالة، أو عدم فع          

                                                 
∗-  �	
��رك ���� ا�����
� ���آ�د��	� ا��	�    Framousa@yahoo.co.ukأ���ذ 
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قد أدى إلى ضـياع حقـوق       الداخلية للتأكد من تطبيق هذه األساليب في حالة وجودها          
 لذا كان االهتمام    .المستثمرين الحاليين وفقدان ثقة المستثمرين الجدد في هذه الشركات        

انهيار إلى   أدت التي   األسباببتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو الحل األمثل لمعالجة         
غير أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات يتطلـب قيـام مجـالس            . الشركاتديد من   الع

اإلدارة بتفعيل نظم الرقابة الداخلية الموجودة، أو العمل على استحداث أدوات رقابيـة             
ومما الشك فيه أن المراجعة الداخلية تعتبر من األدوات الرقابية المهمة في أي             . جديدة

اد عليها في تقييم نظم الرقابة الداخلية وتقليل مخاطر الفساد          مؤسسة والتي يمكن االعتم   
اإلداري والمالي، وذلك إذا ما قُدم لها الدعم الكافي الذي يمكنها مـن القيـام بـدورها        

  . بكفاءة وفاعلية
وتجدر اإلشارة إلى أن ليبيا تُعد من الدول التي استشرى فيها الفـساد خـالل                 

تحديات الكبرى التي تواجه بنـاء مؤسـسات الدولـة          األعوام الماضية وأصبح من ال    
والنهوض بالواقع االقتصادي، حيث استفحلت ظاهرة الفـساد اإلداري والمـالي فـي             
المؤسسات الليبية بسبب ضعف دور األجهزة الرقابية وغياب الـشفافية والمحاسـبة،            

الوضـع  لقد أسـهم    . إضافة إلى عدم تطبيق اإلجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة        
 في تعزيز ظاهرة الفساد فـي كافـة         2011المتردي الذي تعانيه البالد منذ بداية عام        

مؤسسات الدولة بما في ذلك الشركات على اختالف طبيعة أنـشطتها، وعـدم قـدرة               
األجهزة الرقابية على مكافحة هذه الظاهرة  والحفـاظ علـى مـوارد الدولـة مـن                 

  .في البالداالستنزاف وذلك بسبب االنفالت األمني 
ــشي   ــاريرـوفــي هــذا الــصدد تُ ــشفافيـ المنظمــر تق ــة لل  ةـة الدولي

)International Report Transparency(  إلـى  2003المنشورة خالل الفترة من 
 تقريـر   تـضمن  حيـث .  إلى ارتفاع مؤشر الفساد في ليبيا خالل هذه الفتـرة          2015
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داء السيئ للعديد مـن دول      األ والذي يبين    2015لعام  بشأن مؤشرات الفساد    المنظمة  
ضمن الدول العشر األكثر     ليبيا    حيث يظهر التقرير أن     دولة، 168 ا شمل  مسح العالم،

 مع العراق لتـسجل تراجعـاً عـن التقـدم        161فساداً بالعالم، متقاسمة بذلك الترتيب      
 دولـة  175 من بـين  166 حيث كان ترتيبها 2014الطفيف الذي أحرزته خالل عام    

 مـن   172 المرتبة   ه ليبيا في  جاءت في  والذي   2013لمستوى الذي سجل عام     مقارنة با 
 كانت والدولة العربية الوحيدة التي جاءت بعد ليبيا هي السودان حيث            . دولة 175بين  

   .) 2015Transparency International (174في المرتبة 
حوكمـة  ونظراً ألهمية المراجعة الداخلية في المنظمات ودورها في تعزيز ال           

       االعتراف بها كمهنة في العديد مـن        وفي الحد من ظاهرة الفساد اإلداري والمالي، تم 
) مجمـع (الدول المتقدمة، أهمها الواليات المتحدة األمريكيـة، والـذي أخـذ معهـد              

فيها على عاتقه االهتمام بهذه المهنة وتطويرها، من خالل         ) IIA(المراجعين الداخليين   
 ولعلَّ. آداب السلوك المهني، والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية      إصدار دليل لقواعد و   

من أبرز مظاهر أو نتائج هذا االهتمام هو ازدياد أعضاء مجمع المراجعين الـداخليين           
   عضو حـول العـالم      180000ط إلى   ــ فق اً عضو 25 بعدد   1941الذي تأسس عام    

)- 2016 https://www.theiia.org .(ئات المهنيـة والتنظيميـة   ما اعترفت الهيك
حيث أكـدت لجنـة كـادبيري       . بأهمية وظيفة المراجعة الداخلية في عملية الحوكمة      

)Cadbury Committee(  على أهمية مسؤولية المراجع الداخلي في منع واكتـشاف 
ولتحقيق هذه الوظيفة ألهدافها، يجب أن تكون مستقلة، وتنظم بـشكل          . الغش والتزوير 

سـاهم قـانون    لقـد   ). 27:، ص 2012العبدلي،  ( ريع خاص بها    جيد وتستند إلى تش   
في صياغة بنود عمليـات    Sarbanes-Oxley Act "2002ساربينز أوكسلي لعام 

   حيث  بزيادة متطلبات الشركات ألداء المراجعة الداخلية؛        المراجعة الداخلية؛ الذي أقر
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ـ            القانونيشمل   دورها تـساعد   عناصر هامة في إدارة مخاطر الـشركات، و التـي ب
 .تفاقمهاالشركات على تحديد المشكالت المحتملة قبل 

وقد زاد االهتمام بوظيفة المراجعة الداخلية نتيجة لالهتمام المتزايد بالرقابـة             
  .) (Rezaee & Riley, 2010, P:228الداخلية على عملية إعداد التقارير المالية 

ية الـدور الـذي يمكـن أن     تأسيساً على ما سبق واستشعاراً من الباحث بأهم         
تؤديه المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية العامة باعتبارها مفتاح الحوكمة، وعين           
وأذن مجلس اإلدارة وصمام األمان، فإن األمر يتطلب الوقوف على مدى الدعم الـذي           
تقدمه مجالس اإلدارة بتلك المؤسسات لوظيفة المراجعة الداخلية من خـالل التعـرف             

ى مدى دعم مجالس اإلدارة الستقاللية المراجعـة الداخليـة، ومعرفـة دور تلـك               عل
المجالس في تنظيم ومتابعة عمل المراجعة الداخلية، ومدى مساهمتها في دعم عمليـة             

  .وهو ما تهدف الدراسة إلى تحقيقه. اإلعالم عن هذه الوظيفة
  :الدراسات السابقة

لمراجعة الداخلية مـن جوانـب      رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع ا        
من خالل مراجعة ما كُتب حول دور مجالس اإلدارة في دعـم وظيفـة            عدة، إال أنه و   

في العناية بهذا الموضـوع علـى مـستوى         المراجعة الداخلية، يتضح النقص الكبير      
الدراسات العربية واألجنبية، إضافة إلى عدم إجراء أي دراسة ذات عالقة بالموضوع            

وفيما يلي عرض ملخص لبعض الدراسات التـي أمكـن الحـصول       .  الليبية في البيئة 
 :عليها في هذا المجال

  :)2012(دراسة محمد  -
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر لجان المراجعة على كفاءة وفاعلية               

المراجعة الداخلية والخارجية، وجودة المعلومات بالتقارير المالية بالمصارف التجارية         
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استبانة لجمع البيانات الالزمة مـن عينـة الدراسـة          ) 169(حيث تم استخدام    . بيةاللي
 – خـارجيين  –داخليـين  (المتمثلة في إدارات المصارف التجارية الليبية والمراجعين    

وبعد تحليل البيانات، توصلت الدراسة     . واألكاديميين) مراجعي جهاز المراجعة المالية   
 لمهام لجان المراجعة على زيادة كفاءة وفاعلية المراجعة         إلى نتيجة مفادها وجود تأثير    

  .وجودة المعلومات بالتقارير المالية
  :)2011(دراسة النبشة  -

هدفت إلى دراسة وتحليل دور لجان المراجعة في زيادة فعالية نظم الرقابـة               
وقام الباحث بـإجراء مـسج شـامل لجميـع          . الداخلية في المصارف التجارية الليبية    

مصرفاً، وذلك مـن خـالل      ) 14(دارات العامة للمصارف التجارية الليبية وعددها       اإل
استبانة صممت لهذا الغرض، وبعد تحليل البيانات التي تم تجميعها، توصلت الدراسة            
إلى جملة من النتائج أبرزها، أن لجنة المراجعة تساهم في زيادة فعالية نظم الرقابـة                

راجعة الداخلية والموافقة عليها، ودعـم اسـتقاللية        الداخلية من خالل فحص الئحة الم     
إضافة إلى أن لجان المراجعة تعتمد على المراجعين الـداخليين          . المراجعين الداخليين 

  . في تحديد نقاط الضعف التي يعاني منها نظام الرقابة الداخلية بالمصرف
  :)2009(دراسة المومني  -

في الشركات األردنية في تعزيز     هدفت إلى التعرف على دور مجالس اإلدارة          
وذلك من خالل معرفة مدى استجابة أعـضاء مجلـس اإلدارة           . فاعلية لجان التدقيق  

لتوصيات لجان التدقيق في مجاالت التدقيق الخارجي، ونظام الرقابة الداخلية، وإعداد           
حيث تم توزيع االستبانة على أعضاء مجالس اإلدارة الـذين يمثلـون            . القوائم المالية 

. شركة مساهمة، واستخدم اإلحصاء الوصفي فـي تحليـل بيانـات الدراسـة            ) 65(
وأظهرت النتائج أن مجالس اإلدارة تعزز من فاعلية لجان التدقيق بدرجة متوسطة في             
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مـن   %) 61.1(كما أظهرت النتائج أيضاً أن مـا نـسبته    . المجاالت المذكورة أعاله  
  .ؤون المالية والمحاسبيةأعضاء مجالس اإلدارة يفتقرون للخبرة في الش

  )2004(دراسة مصلي  -
هدفت إلى معرفة مدى الحاجة إلى تكـوين لجـان المراجعـة بالـشركات                 

وذلك من خالل إجـراء  . الصناعية الليبية لدعم كفاءة وفعالية وظيفة المراجعة الداخلية 
ية  شركة صـناع 26مسح شامل ألراء أعضاء اإلدارة العليا والمراجعين الداخليين في       

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك قبول لتطبيق فكـرة لجـان         . تم اختيارها لهذا الغرض   
المراجعة على الشركات الصناعية، وأن هناك أسباب تستدعي تشكيل لجان المراجعة،           
والتي تتمثل في كبر حجم الشركات، والرغبة في زيادة جودة وإحكام الرقابة الداخلية،             

  .ية وظيفة المراجعة الداخليةوالحاجة إلى دعم كفاءة وفاعل
مما سبق يتضح أن أغلب الدراسات السابقة أنصب اهتمامها على معرفة دور              

لجان المراجعة في زيادة كفاءة وفاعلية المراجعة الداخلية ونظـم الرقابـة الداخليـة،              
وانفردت دراسة واحدة بمحاولة التعرف على دور مجالس اإلدارة في تعزيز فاعليـة             

وبالتالي يمكن القول بأن أياً من البحوث والدراسات السابقة لم تسع إلى            . يقلجان التدق 
عليـه فـإن    . التعرف على دور مجالس اإلدارة في دعم وظيفة المراجعـة الداخليـة           
بحسب علـم  -الدراسة الحالية تتميز بكونها الدراسة األولى التي تتناول هذا الموضوع   

  . ومراجع ذات عالقة بناء على ما توفر من مصادر-الباحث
  :مشكلة الدراسة

يعتبر مجلس اإلدارة المسئول األول عن الحوكمة ويأتي في قمة هرم اآلليات              
الرقابية الداخلية بحيث يمثل مجلس اإلدارة مجموعة األفراد المنتخبين الذين يفوضـهم            
المساهمون عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين من أجل إدارة الـشركة والـذين             
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كون مسؤوليتهم الرئيسة هي العمل وفق مصالح المالكين من خالل الرقابة والسيطرة            ت
على المديرين في المستوى التنفيذي األعلى، كما أن لمجلس اإلدارة وظائف أساسـية             

  ). 69:، ص2013 الطاهر،(تتمثل في وضع ومراجعة وتوجيه إستراتيجية الشركة 
يار اإلدارة التنفيذية للشركة، ومراقبـة      ويعتبر مجلس اإلدارة مسئوالً عن اخت       

أدائها، وهو مسئوالً أمام المساهمين، ومن الواجبات المهمة لمجلس اإلدارة، التأكد من            
التزامها بالقوانين، واإلشراف على تدقيق القوائم المالية، وهناك إجماع على ضـرورة            

وعـن إداراتهـا،    أن تضم مجالس اإلدارة عدداً من المديرين المستقلين عن الـشركة            
مركز المشروعات الدولية الخاصة،    (وعلى كل المديرين المشاركة في حوكمة الشركة        

كما يعد مجلس اإلدارة المسئول عن توفير اآلليات المناسبة التـي           ). 2008أغسطس،  
تضمن الممارسات واإلجراءات السليمة في اإلدارة والتنظيم والرقابة واإلشراف الفعال          

لتي تؤدي بدورها إلى تحقيـق األهـداف الموضـوعة، وااللتـزام            على الشركات وا  
ويؤكد علـى ذلـك عبـدالوهاب       . باألنظمة الداخلية والقوانين المنظمة للعمل بالشركة     

، مشيراً إلى أن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يتحمالن المسؤولية المباشرة           )2006(
إلخفاق في تحقيق ذلك، وبالتـالي      وغير المباشرة عن مدى تحقيق أهداف الشركة أو ا        

فال بد من أن يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة اإلحساس األكبر مـن المـسؤولية وكُبـر                
  .المهمة الملقاة على عاتقهم من أجل إنجاح الحوكمة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة

 بشأن  2010لسنة  ) 23(من القانون رقم    ) 182(وفي هذا الصدد تنص المادة        
يجب علـى  ((تجاري في ليبيا، والتي تتناول مسؤولية مجلس اإلدارة على أنه       النشاط ال 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة علـيهم قانونـاً             
بمقتضى عقد التأسيس، وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون فـي شـأن الوكالـة وهـم                

حقها من أضرار جراء عدم القيـام بتلـك      مسئولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يل      
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وعلى كل حال يعد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولين بالتضامن عـن   .الواجبات
عدم حرصهم على حسن سير أعمال الشركة عموماً، وعن عدم القيام بما في وسـعهم           
للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة علـى الـرغم مـن                 

  )). هعلمهم ب
وبما أن المراجعة الداخلية تلعب دوراً حيوياً في التأكيد على مدى بقاء ونمـو        

واستمرار منظمات األعمال، حيث تختص بفحص مقومات النظام المحاسـبي لهـذه             
المنظمات للوقوف على مدى قدرة هذه المقومات في تحقيق وظيفتي القياس واإلفصاح            

اختبار مدى دقة المعلومات الماليـة والتـشغيلية        المحاسبي بكفاءة عالية، كما تختص ب     
وفحص الجدوى االقتصادية للعمليات والتأكد من كفاءتها وفعاليتهـا واختبـار مـدى             

جمعيـة المجمـع    (االلتزام بالقوانين والنظم والسياسات واألوامر اإلدارية الموضوعة        
خلية دوراً هاماً فـي     ، فإن لوظيفة المراجعة الدا    )2001العربي للمحاسبين القانونيين،    

تقديم العون لمجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته في حوكمة الشركات، وذلـك فيمـا              
يخص مساعدة مجلس اإلدارة في التقييم الذاتي للحوكمة، والبحث على فرص أفـضل             
لتحقيق االلتزام بغرض تخفيض التكلفة على المدى الطويل، وتنفيذ المراجعة الـسنوية            

زمة وإعداد تقرير بالنتائج، إضافة إلى مراعاة اإلفصاح والـشفافية عنـد            بالعناية الال 
  ). 117:، ص2009عبدالصمد، (إعداد وتنفيذ خطة المراجعة السنوية 

وباعتبار مجلس اإلدارة من األطراف األساسية لحوكمة الشركات والتي لهـا             
ن مجلـس اإلدارة    تأثير فعال على جودة الحوكمة، فإن األمر يتطلب وجود تفاعل بـي           

ووظيفة المراجعة الداخلية التي تمد األول بنتائج تقدير المخاطر وتقييم نظام الرقابـة             
كما يستوجب ضرورة اهتمام مجالس اإلدارة بهذه الوظيفة وتـوفير          . الداخلية بالشركة 

وهذا . الصحيحالدعم الالزم لها، حتى تتمكن من القيام بالمهام المناطة بها على الوجه             
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 دعـم   من خالل نتائج دراسته التي توصل فيها إلـى أنBoyle  ،1993 (         (يؤكده  ما  
كمـا أكـدت    .  لضمان أداء المراجعين الداخليين لمهامهم بكفاءة      مهم جداً اإلدارة العليا   

 إلـى  تحتـاج  الداخلية المراجعة إدارة إن" بقولها ) 63:،ص2007العفيفي، (على ذلك 

 لكافـة  األوامر إصدار سلطة تملك التي الجهة هاأنَّ إذ ،العليا اإلدارة قبل من الدعم توفر

  ."الداخلي المراجع توصيات بتنفيذ إلزامها تستطيع ثم ومن المنظمة، في اإلدارات
        مشكلة الدراسة يمكن صـياغتها فـي        ويرى الباحث استنادا إلى ما سبق، أن 

  : التساؤل التالي
ة المراجعـة الداخليـة فـي       لمجالس اإلدارة في دعم وظيف    هل يوجد دور    ((  

  )).؟المؤسسات الليبية
        صـياغة التـساؤالت      األمر تطلب  وحتى يمكن اإلجابة عن هذا التساؤل فإن 

  :الفرعية التالية
 هل يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعة الداخلية فـي المؤسـسات               - 1

  الليبية؟
ابعة نشاط المراجعة الداخليـة فـي        هل يوجد دور لمجالس اإلدارة في تنظيم ومت        -2

  المؤسسات الليبية؟
 هل يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عـن وظيفـة المراجعـة                -3

  الداخلية؟
  :  الدراسةأهداف

 في مجالس اإلدارةالتعرف على دور  يتمثل الهدف األساسي لهذه الدراسة في  
يبية وذلك من خالل األهداف الفرعيـة  وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسات الل    دعم  
  :التالية
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 الوقوف على مدى الدعم الذي تقدمه مجالس اإلدارة للمراجعة الداخليـة لـضمان              -1
  .استقالليتها

  . التعرف على دور مجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة عمل المراجعة الداخلية-2
عن وظيفة المراجعـة     التعرف على مدى إسهام مجالس اإلدارة في عملية اإلعالم           -3

  . الداخلية
  : أهمية الدراسة

 فـي   مجالس اإلدارة  دور   تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى تبيان          
ما تعانيـه تلـك     السيما في ظل    وظيفة المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية،       دعم  

نـشورة  وفقـاً للتقـارير الم    (المؤسسات من تزايد حاالت الفـساد المـالي واإلداري          
 التي تتناول هذا    -بحسب علم الباحث  - حيث تعتبر هذه الدراسة األولى       .)بالخصوص

وبالتالي يأمل الباحث في أن تُسهم هذه الدراسة بشكل جاد           .الموضوع في البيئة الليبية   
في تحقيق إضافة علمية في هذا المجال وسد جزء من النقص الموجود في الدراسـات              

كما يفترض أن تُسهم نتائج هذه الدراسة فـي لفـت انتبـاه             . المتعلقة بهذا الموضوع  
مجالس اإلدارة في المؤسسات الليبية إلى أهمية تقديم الدعم الكـافي لتفعيـل وظيفـة               

  . المراجعة الداخلية
  :فرضيات الدراسة

 التي أوضح بعضها     الدراسات العلمية السابقة،    نتائج بعض  من خالل مراجعة    
حيـث أظهـرت   . لمراجعة الداخلية من قبل اإلدارة العليـا   عدم وجود اهتمام بوظيفة ا    

، عدم وجود اهتمام من اإلدارة العليا بتكليـف المـراجعين           )2006 ،إسماعيل(دراسة  
الداخليين بتقييم أداء إدارات وأقسام المصارف ونظم وإجـراءات الرقابـة الداخليـة،             

المصارف مع وجود   إضافة إلى عدم وجود مكاتب للمراجعة الداخلية في جميع فروع           
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كمـا أوضـحت دراسـة غفيـر        . مراجع داخلي يقوم باإلعداد والمراجعة واالعتماد     
عدم توفر معظم المقومات األساسية للمراجعة الداخليـة فـي أغلـب تلـك              ) 1995(

  . المصارف، وانحصار دورها في التقرير عن أنشطة المصرف
ة التـي أصـدرها ديـوان       ومما يؤكد ويدعم النتائج السابقة، التقارير السنوي        

والتي كان أخرها تقرير العـام     ) جهاز الرقابة والمتابعة الشعبية سابقاً    (المحاسبة الليبي   
 والمتعلقة بأداء الجهات الخاضعة لرقابته، والتي تشير المالحظات الواردة بهـا            2015

 تقرير ديوان المحاسـبة   " (عدم تفعيل دور المراجعة الداخلية في بعض المصارف       "إلى  
فقد أكد التقرير على أن وظيفة المراجعة الداخليـة فـي           ). 213: ، ص 2015الليبي،  

المصارف تعاني من ضعف شديد في أدائها ولم تتمكن من تحقيق أهدافها التي وجدت              
من أجلها والمتمثلة في الرقابة على األصول المختلفة ومتابعة وتقييم أنشطة المشروع            

حيث مازالت المراجعة الداخلية تمـارس فـي   . حدوثهاوالتقليل من المخاطر المحتمل  
شكلها التقليدي الذي يقتصر على مراجعة العمليات الحسابية بهدف اكتشاف األخطـاء            
والغش، دون أن يمتد عملها لعمليات الفحص والتفتيش علـى القـروض واألقـساط              

ـ         أنظـر  (ة  واالئتمان، ومتابعة أموال وممتلكات المصرف، واتخاذ اإلجراءات الوقائي
كما أوضح التقريـر أن نـشاط المراجعـة         ).  من نفس التقرير   250:؛ ص 243 :ص

الداخلية في بعض الجهات الخاضعة لرقابته ال يتم على الوجه األكمل، حيـث يتـسم               
بالعشوائية ويفتقر إلى التخطيط المسبق وال تقوم المراجعة الداخليـة بإعـداد تقـارير              

 من نفس   402 :؛ ص 374 :؛ ص 327 :؛ ص 64 :أنظر ص (دورية عن سير العمل     
كما أكَّد التقرير على عدم وجود اهتمام من بعض تلـك الجهـات بوظيفـة               ). التقرير

المراجعة الداخلية، حيث تبين قلَّة اإلمكانيات المتاحة لهذه الوظيفة واقتـصار عملهـا             
على بعض المهام التقليدية، وقيام بعض الجهات بـالتغيير المـستمر لمـدير مكتـب               
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المراجعة الداخلية، فضالً عن عدم األخذ بمالحظات المراجعة الداخلية المتكررة خالل           
عليـه  ).  من نفس التقرير   382:؛ ص 374:؛ ص 203:أنظر في هذا الشأن ص    (السنة  

 التها على اإلطار النظري للدراسة، واستناداً إلـى تـساؤ         اًعتماداستناداً إلى ما سبق وا    
  :األساسية للدراسة على النحو التالييمكن صياغة الفرضية  فها،اهدأو

لمجالس اإلدارة في دعم وظيفـة المراجعـة الداخليـة فـي             يوجد دور    ال((  
  )).المؤسسات الليبية

  :شتقاق الفرضيات الفرعية التاليةوالختبار هذه الفرضية الرئيسة فقد تم ا  
  :الفرضية الفرعية األولى -

تقاللية المراجعـة الداخليـة فـي       ال يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم اس       ((  
  )).المؤسسات الليبية

  :الفرضية الفرعية الثانية -
ال يوجد دور لمجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخليـة             ((  

  )).في المؤسسات الليبية
  :الفرضية الفرعية الثالثة -

عة الداخلية  ال يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن المراج          ((  
  )).في المؤسسات الليبية

  :منهجية الدراسة
  ه مـن أكثـر      استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، حيث إنَّ         تم

ه يناسـب المـشكلة     المناهج استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية، وألنَّ       
ـ          .محل الدراسة  واهر وممارسـات   فهو طريقة في البحث العلمي تتناول أحـداث وظ

موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كمـا هـي دون تـدخل الباحـث فـي مجرياتهـا              



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 236

)Saunders & Thornhill, 2009 ويتـضمن المـنهج   ). 2004 ، الفـرا  ومقداد ؛
المتبع في هذه الدراسة خطوتين، شملت األولى مسحاً مكتبيـاً لمراجعـة واستقـصاء              

، إضافة إلى   قاالت والبحوث والرسائل العلمية   أدبيات الدراسة والمتمثلة في الكتب والم     
التشريعات والقوانين المرتبطة بالموضوع وما صدر عن الهيئات والمنظمات المحلية           

 في الخطوة الثانية إجراء دراسة ميدانية بهدف جمـع البيانـات            في حين تم  . والدولية
  .ذا الغرضالالزمة الختبار فرضيات الدراسة بواسطة استمارة استبانة أعدت له

  :مجتمع الدراسة وعينتها

      المسئولين عن نـشاط     مجتمع الدراسة تمثل في      في ضوء هدف الدراسة فإن
فـي عـدد مـن      ) مدراء مكاتب، رؤساء أقسام، مـدراء إدارات      (المراجعة الداخلية   

المؤسسات الليبية التي يوجد بها نشاط مراجعة داخلية، والعاملة في النطاق الجغرافي            
 وبغض النظر عن طبيعة نشاط تلك المؤسسات، والتي اشـترط إلضـافتها             للدراسة،

لمجتمع الدراسة وجود مجلس إدارة بها، وذلك حتى يمكن تحقيـق هـدف الدراسـة               
. المتمثل في معرفة مدى وجود دعم من تلك المجالس لوظيفـة المراجعـة الداخليـة              

مزج بين أنـشطة مختلفـة   وتجدر اإلشارة إلى أن قيام الباحث باختيار مجتمع دراسة ي    
يرجع إلى أن دور مجالس اإلدارة فيما يتعلق بعناصر دعم المراجعة الداخلية المقترحة             

دعم عملية  -تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية    -االستقاللية(في هذه الدراسة وهي     
حيـث بلـغ عـدد      . ، ال يتأثر بطبيعة نشاط المؤسسة     )اإلعالم عن المراجعة الداخلية   

مؤسسات التي أمكن الوصول إليها رغم صعوبة األمر، بسبب الظروف االسـتثنائية            ال
 توزيـع   تـم والتي  ،   مؤسسة )67(إجراء هذه الدراسة    التي تمر بها البالد خالل فترة       

استبانة ) 47(استبانة وجد منها عدد     ) 56(  أمكن استرجاع عدد   ، إال أنه  عليهااالستبانة  
 الذي أمكن   من حجم مجتمع الدراسة   تقريباً  % 70مثل نسبة     وهو ما ي  . صالحة للتحليل 



îÜ‚a‡Ûa@òÈua‹¾a@òÐîÃë@áÇ†@À@ñŠa†⁄a@÷Ûbª@Šë†ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@Nó�ìß@ïznÏ 

 237

وهي نسبة جيدة في حالة استخدام االستبانة كوسيلة لجمع البيانات فـي            . الوصول إليه 
ليهـا  إالقطاعات التـي تنتمـي     ) 1( ويوضح الجدول رقم     .دراسات العلوم االجتماعية  

  .الشركات عينة الدراسة وعدد الشركات في كل قطاع
  )1(رقم جدول ال

  توزيع الشركات والمؤسسات محل الدراسة حسب القطاعات التابعة لها

شركات 
  تجارية

شركات 
  صناعية

شركات 
  خدمية

شركات 
  استثمارية

مؤسسات مالية 
  ومصرفية

مؤسسات 
  عامة

  المجموع

2  9  18  9  7  2  47  

  :حدود الدراسة ونطاقها
نـشاط المراجعـة    استطالع آراء المسئولين على إدارة      تقتصر الدراسة على      

 ، شـركات خدميـة    ،شركات تجارية، شركات صناعية   (الداخلية في المؤسسات الليبية     
، والواقعة في النطاق    )شركات استثمارية، مؤسسات مالية ومصرفية، مؤسسات عامة      

، كمـا تقتـصر نتـائج الدراسـة         الجغرافي للمنطقة الممتدة ما بين الزاوية ومصراتة      
 إجراء الدراسة الميدانية خالل     ية التي أجريت فيها، حيث تم     الميدانية على الفترة الزمن   

  .  2015/شهر ديسمبر  إلى 2015/شهر فبرايرالفترة الممتدة من 
  :اإلطار النظري للدراسة

 العامـة   اإلسـتراتيجية  أمام المـساهمين عـن       مسئواليعتبر مجلس اإلدارة      
ذ القـرارات ضـمن نطـاق        وأعمالها، واتخا  هاويقوم بتوجيه نشاط  .  وأدائها مؤسسةلل

ويرى الباحث أنـه رغـم      . مؤسسةواللوائح العامة بال  للنظام األساسي   مسئولياته وفقاً   
وجود بعض االختالفات في تفاصيل الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة بسبب اختالف           
وتباين طبيعة أنشطة المؤسسات، غير أنه وبشكل عام فإن أبرز المهام العامة لمجلس             

؛ نبيـل،   2007منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة، (ارة يمكن أن تغطي اآلتي اإلد
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 ؛ مركز المشروعات الدولية الخاصة والمنتدى العـالمي         2007؛ بن درويش،    2008
  ):2011لحوكمة الشركات، 

 من خالل العمل جنباً إلى جنـب مـع اإلدارة           مؤسسةتحديد التوجه االستراتيجي لل    ♦
 واألهـداف   وإسـتراتيجيتها  ورسالتها وأهدافها    مؤسسةتنفيذ رؤية ال  التنفيذية لتطوير و  

 .العامة ألدائها

  . وضع خطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها ♦

 .اختيار وتعيين واإلشراف على المدراء التنفيذيين ♦

 .لقة بها واتخاذ القرارات الهامة المتعمؤسسةاعتماد الميزانية السنوية لل ♦

  .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للمؤسسة وتملك األصول والتصرف بها ♦

 .  المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في المؤسسة واعتمادها ♦

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها، مع ضرورة مراجعتهـا            ♦
 .سنوياً لضمان فعاليتها

ظام حوكمة للمؤسسة ال يتعارض مع مبادئ الحوكمة واإلشراف العام عليه           وضع ن  ♦
  .ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام المؤسسة لألنظمة واللوائح والتزامهـا     ♦
  . نباإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخري

وحتى يتمكن مجلس اإلدارة من القيام بالمهام المشار إليها أعاله، كان لزامـاً               
 للرقابة الداخلية تمثل المراجعـة الداخليـة أهـم           وفعال عليه أن يعتمد على نظام جيد     

أدت سلسلة االنهيارات التي طالت عدد من كبرى الشركات العالميـة، وال            فقد  . أدواته
ي السنوات األخيرة إلى زيادة االهتمام بالمراجعة الداخلية التي         سيما األمريكية منها، ف   
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تعتبر أداة من أدوات الرقابة الداخلية وتمثل خط الدفاع الرئيس لحماية المشروع مـن              
  . التعرض لإلفالس واالنهيار

إلـى أن   ) 2008 نقـالً عـن ذنيبـات،        1997( وفي هذا الصدد يشير السقا      
للرقابة الداخلية ووظيفة مراجعة داخلية فعالة تقـع علـى          مسؤولية توفير نظام فعال     

. عاتق اإلدارة ومجلس اإلدارة، وال يجوز تفويض هذه المسؤولية ألي جهـة كانـت             
على أنه نتيجة ألهمية إدارة المراجعة الداخليـة مـن          "،  )57، ص 2009(ويؤكد هليل   

ياً وتنظيميـاً لتحـسين فعاليـة       الناحية اإلدارية فإنَّه ينبغي على اإلدارة أن تدعمها ماد        
أدائها، من خالل توفير الموارد المالية الالزمة لتمويل أنشطة هـذه اإلدارة وجعلهـا              

  ".تابعة لها مباشرة، واستقاللها عن باقي اإلدارات المختلفة بالمنشأة
 تلعب دوراً   ه يمكن لمجالس اإلدارة أن    ويرى الباحث باالستناد إلى ما سبق، أنَّ        
   :اسماً في دعم وظيفة المراجعة الداخلية وذلك من خالل المحاور التاليةمهماً وح

 .دور مجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعة الداخلية ♦

 .دور مجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية ♦

 .دور مجالس اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن المراجعة الداخلية ♦

  :لي عرض موجز لهذه المحاوروفيما ي  
  :دور مجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعة الداخلية: أوالً

التحرر من كـل الظـروف      : "يمكن تعريف استقاللية المراجعة الداخلية بأنَّها       
والقيود التي قد تُهدد أو تُحد من قدرة نشاط المراجعة الداخلية أو المسئول عنها مـن                

وتُعرف الهيئـة الـسعودية     ". اجعة الداخلية بطريقة غير متحيزة    تأدية مسؤوليات المر  
الحريـة مـن أيـة قيـود أو         : "للمحاسبين القانونيين استقاللية المراجعة الداخلية بأنَّها     

ظروف قد تهدد موضوعية المراجع من حيـث الـشكل أو الجـوهر، ويجـب إدارة                
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ملية، وأيضاً على المستوى    التهديدات على مستوى المراجع الداخلي الفرد ومستوى الع       
  ). 12:، ص2004" (الوظيفي والتنظيمي المعين

يعتبر استقالل المراجع الداخلي حجر األسـاس فـي ممارسـته لوظيفـة             و  
دون بحرية وموضوعية   المراجعة الداخلية، والتي تتطلب قيام المراجع الداخلي بعمله         

. عة وفحص أنـشطتهم   التعرض إلى ضغوط أو تأثير من األشخاص الذين يقوم بمراج         
، إلى إن ضمان استقاللية المدقق، بـالرغم مـن          )2004(وفي هذا الصدد يشير مفتي      

صعوبة ذلك، يعد أمراً في غاية األهمية، ألن االستقاللية تمثل العمود الفقري لعمليـة              
التدقيق وبالتالي فإنَّها من أهم األمور التي تساعد في الرفع من مستوى خدمة التـدقيق               

  .وتحقيق الجودة
وقد تعرض مفهوم استقالل المراجع الداخلي للكثير من الجدل العلمي سـواء              

عند تحديد مفهومه أو في مشاكل تطبيقه، وتباينـت بـشأنه آراء الكتـاب والبـاحثين             
والمنظمات المهنية العالمية وعلى رأسها معهد المـراجعين الـداخليين فـي أمريكـا              

)IIA(    فهوم بالبحث والتحليل وأشـار ضـمن المعـايير الدوليـة      ، الذي تناول هذا الم
للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية التي أصدرها إلى أنَّه، على نشاط التدقيق الداخلي            
أن يكون مستقالً، وعلى المدققين الداخليين أن يتصفوا بالموضوعية أثناء تأدية عملهم،            

اري داخل الـشركة يـسمح لنـشاط    وعلى مدير التدقيق الداخلي أن يتصل بمستوى إد 
  ).IIA ,2008 (التدقيق الداخلي باالضطالع بمسؤولياته

 ،وفير االستقاللية للمراجعـة الداخليـة     يتضح من نص المعيار السابق أنَّه لت        
 مجلـس  (بأعلى مستوى إداري في المؤسـسة        يكون ارتباط مديرها مباشرة      يجب أن
وأن ال  ،  تعزز من استقاللية المراجعة الداخليـة     له السلطة الكافية التي تدعم و     ) اإلدارة

يكون تابعاً إلحدى اإلدارات أو األقسام التي لها عالقة باألنشطة كـاإلدارة التنفيذيـة              
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كما يجب على كـل مراجـع داخلـي أن          . مثالً، وهو ما يعرف باالستقالل التنظيمي     
وأن يتجنـب   يتصف بالنزاهة وعدم االنحياز وتقديم تنازالت على حـساب العمـل،            

، )2005البـدري،   (ويرى  . تضارب المصالح، وهو ما يسمى باالستقالل الموضوعي      
أن هذا االستقالل ال يمكن أن يتحقق إال إذا تم منح المراجـع الـداخلي الـصالحيات                 

  .الالزمة للمراجعة سواء كانت تتعلق بالسجالت أو باألفراد أو الممتلكات
تقديم نح المراجع الداخلي الصالحيات الالزمة، و     وهنا تجدر اإلشارة إلى أن م       

استقالليتها، يقع على عـاتق مجلـس اإلدارة         الدعم الكافي للمراجعة الداخلية لضمان    
  : )∗(اآلتيالل مراعاة من خ لكوذ
  .ومزاياه همرتب وتحديد اختيار مدير إدارة المراجعة الداخلية ♦
  .يةمناقشة قرار عزل مدير إدارة المراجعة الداخل ♦
 . التحقق من عدم وجود قيود على الموضوعات التي يجب أن تتضمنها خطة المراجعة ♦

 .شكل مباشر مع مجلس اإلدارةإتاحة حرية االتصال لمدير إدارة المراجعة الداخلية ب ♦

 .مجلس اإلدارةإتاحة الفرصة لمدير إدارة المراجعة الداخلية من حضور اجتماعات  ♦

 ضغوط أو قيود على المراجعين الداخليين عنـد تنفيـذ           ةيالتحقق من عدم وجود أ     ♦
  .مهامهم

التحقق من التحديد الواضح الختصاصات المراجعين الداخليين وتفـادي حـاالت            ♦
  .التعارض فيما بينهم

                                                 

 : ذلك على سبيل المثال وليس الحصريراجع في -∗

)Chambers, 1992 ؛ Buttery & Simpson,1993  ،ــصار ــادة، 1993؛ ن ؛ 2002؛ حم
2002،Colbert؛ القباني و الـسواح  2006 ؛ الوردات، 2005؛ يس، 2005؛ جمعة2004 لطفي،  ؛
E, McCarter.& ,  ؛2010عبـد ربـه،    ؛ 2009 ؛ هليل، 2009نسمان،  ؛ IIA ,2008؛ 2006

Exton, L. 2010 9150إرشاد اإلنتوساي للحوكمة الجيدة ؛.(  
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التحقق من عدم وجود تضارب مصالح أو تحيـز أو اختالفـات شخـصية بـين                 ♦
  .د توزيع مهام العملالمراجعين الداخليين ومن يتم مراجعة أعمالهم عن

  .التحقق من تغيير أو تبديل مهام المراجعين الداخليين من وقت ألخر ♦
التحقق من عدم قيام المراجعين الداخليين بمراجعة أعمـال سـبق لهـم القيـام بهـا                  ♦

  .كمحاسبين
  .التحقق من عدم قيام المراجعين الداخليين بأية أعمال تنفيذية ♦
خليين لكل السجالت واألفراد والممتلكـات الماديـة        ضمان وصول المراجعين الدا    ♦

التي لها عالقة بأداء أعمال المراجعة والحصول علـى كـل البيانـات والمعلومـات               
  .الضرورية

ضمان حق إدارة المراجعة الداخلية في القيام بأعمال الجـرد المفـاجئ للخـزائن               ♦
 .األصول المتداولة والثابتةوالعهد وغيرها من 

 .عدم وجود أي تأثير على رأي المراجع الداخلي لتعديل الحقائق أو حذفهاالتحقق من  ♦

 .تقارير المراجعة الداخلية مباشرة لمجلس اإلدارةتوجيه  ♦

السماح للمراجعين الداخليين باسـتكمال دراسـتهم للحـصول علـى الـشهادات              ♦
 . والمؤهالت العلمية ذات الصلة بالمراجعة الداخلية

 .تدريبية للمراجعين الداخلييناعتماد الدورات ال ♦

  دور مجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية: ثانياً
 تنظـيم   أنعلـى   تؤكد المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخليـة           

ومتابعة عمل المراجعة الداخلية هو في األساس من مسئولية مـدير إدارة المراجعـة              
ويقع على عـاتق     ، الهدف من عملية التنظيم هو تحقيق األهداف بفاعلية         وأن ،الداخلية

 وحتَّى يمكـن   . بطريقة أفضل  ئهالمدير مسئولية اإلشراف على سير العمل لضمان أدا       
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للمدير القيام بهذه األعباء فإن األمر يتطلب وجود دعم كاف من مجلـس اإلدارة فـي                
اعتماد أهداف و سلطات    الداخلية إبتداء من    مختلف الجوانب التنظيمية لنشاط المراجعة      

 مروراً بتدبير كافة االحتياجات المادية والبشرية التـي         ومسؤوليات المراجعة الداخلية  
  . خرآلنشاط من وقت هذا التقييم يحتاجها ويتطلبها نشاط المراجعة الداخلية وانتهاء ب

ة مكتوبة تتـضمن  حيث تتحدد سياسات المراجعة الداخلية وإجراءاتها في وثيق      
الغرض من قسم المراجعة الداخلية وسلطته ومسؤوليته، وتقع على عـاتق المـسئول             
. على نشاط المراجعة الداخلية الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على هذه الوثيقـة            

إذ أن ذلك يعطي إدارة المراجعة الداخلية المصداقية بين باقي أقسام المنشأة وإدارتهـا              
  ).2010 ربه، عبد(

وتنص المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية على أنـه علـى             
مدير التدقيق الداخلي أن يعرض خطط نشاط التدقيق الـداخلي والمـوارد المطلوبـة،     
متضمنة التغيرات المرحلية الهامة، على اإلدارة التنفيذية ومجلـس اإلدارة لالطـالع            

  .)IIA ,2008(والمصادقة 
 تلعـب دوراً     يمكن لمجـالس اإلدارة أن     لباحث باالستناد إلى ما سبق، أنه     ويرى ا   

  :)∗(اآلتيبمهماً وحاسماً في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخلية وذلك من خالل القيام 
 .اعتماد أهداف وسلطات ومسؤوليات المراجعة الداخلية ♦

 .يينوضع واعتماد شروط ومعايير التوظيف للمراجعين الداخل ♦

 .التصديق على خطط وسياسات إدارة المراجعة الداخلية ♦

                                                 

 :يراجع في ذلك على سبيل المثال ال الحصر -∗

)Pushkin, 1990؛Chambers, 1992 ؛Buttery & Simpson,1993 ــصار،  ؛ ؛  1993ن
1996, Sawyer2008؛ 2006؛ الصحن وآخـرون،  2006؛ الوردات، 2000لعطار،  ا ؛, IIA؛  
2010 McCarter & Exton, 2010عبد ربه،  ؛.(   
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 .التصديق على الموازنة التقديرية إلدارة المراجعة الداخلية ♦

 .ضمان التعاون التام بين المراجعين الداخليين والمراجع الخارجي ♦

التأكد من حصول إدارة المراجعة الداخلية على كل اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة            ♦
 .إلنجاز مهامها

 .خرآلتقييم نشاط المراجعة الداخلية من وقت  ♦

  .تحديد مجاالت عمل المراجعة الداخلية ♦
  :دور مجالس اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن المراجعة الداخلية: ثالثاً

حتى يمكن تعظيم صورة المراجعة الداخلية داخل منظمات األعمـال ودفـع              
جاهاتهم نحو المراجع ونحو نشاط المراجعة الداخليـة مـن          أفراد التنظيم إلى تغيير ات    

ـ              ه أجل تالفي أية معوقات سلوكية قد تحول دون تعاونهم مع المراجعين الداخليين، فإنَّ
ال بد من القيام بحملة إعالمية داخل التنظيم تستهدف إبراز حقيقة المراجعة الداخليـة              

وضيح دورها فـي تحقيـق تلـك        ها وظيفة وجدت لخدمة أهداف المنظمة ككل، وت       بأنَّ
 المراجع الداخلي ليس من بين أهدافه تصيد         وكذلك تعريف أفراد التنظيم بأن     ،األهداف

ما يسعى إلى اكتشافها بهدف معالجـة       والبحث عن االنحرافات لذاتها، وإنَّ     اءــاألخط
         مـن حـدوثها    اآلثار المترتبة عليها، ووضع السياسات واإلجراءات التي تكفل الحـد  

 الحملة اإلعالمية يجب أن تهدف إلـى تعريـف أفـراد             إضافة إلى ذلك فإن    .مستقبالً
 اإلداريـة المختلفـة،    الداخليين في مجاالت التخصصات    التنظيم بإمكانيات المراجعين  

             وتبصيرهم بما يمكن أن يقدمه هؤالء المراجعون في تلك المجاالت، والتأكيد لهم بـأن 
ة العاملين في إنجاز متطلبات أعمالهم، وليس إلى إرباك         المراجعين يسعون إلى مساعد   

، وبالتالي حث أفراد التنظيم على تقـديم العـون للمـراجعين الـداخليين              تلك األعمال 
  ).1990 ، العمرات(لضمان نجاح عمليات المراجعة الداخلية 
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 اسـتخدام  من تهدف هاأنَّ التنفيذية لإلدارات توضح أن  منالعليا لإلدارة البدو  

 األخطاء، تصيد وليس والمالي، اإلداري اإلصالح تحقيق إلى المراجعة الداخلية وظيفة

 أسـبابها،  وتحليـل  العمـل،  فـي  واالنحرافات األخطاء الوقوف على إلى تسعى هاوأنَّ

 لتحقيـق  لـم تـسع   إنو. بها الداخلي وتصحيح الوضع المستقبل، في تجنبها ومحاولة

  المراجعـة وظيفـة  تبذلها التي اإلصالح جهود إنف المنظمة، داخل اإلداري اإلصالح

 التي توصـلت  للنتائج وزنا العليا اإلدارة تعط لم حال في منها، الهدف تحقق لن الداخلية

 وهو ما باألمر، المباالة لعدم أو مقصوداً ذلك كان سواء وضعتها، التي والتوصيات إليها

 في الواردة التوصيات تنفيذ عدم يجةنت  الداخليةالمراجعةوظيفة  جهود تعثر إلى سيؤدي

  .)2007العفيفي، ( تقاريرها
       ا سبق يتضح أنإلـى  تهـدف   عملية اإلعالم عن نشاط المراجعة الداخلية       مم

توضيح الفلسفة التي يقوم عليها هذا النشاط، واألهداف التي يـسعى إلـى تحقيقهـا،               
رة يمكن أن يسهم في دعـم        وأن مجلس اإلدا   والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمنشأة،     

هذه العملية و أن يسهم في تحسين صورة المراجعة الداخلية في نظر جميع أعـضاء               
  ):1990 ،العمرات ( القيام باآلتيالتنظيم من خالل

 .تنظيم حمالت إعالمية لتوضيح وإبراز دور المراجعة الداخلية ♦

 .خليينحث العاملين بالمؤسسة على تقديم العون للمراجعين الدا ♦

 نتائج المراجعة الداخلية لن تتخذ أساساً عندها لتوقيـع   لجميع العاملين بالمؤسسة بأن    التأكيد ♦
 .العقوبات على أي شخص داخل المؤسسة، إال في الحاالت التي يثبت فيها سوء النية

 على منح التقدير األدبي والمكافآت المادية لألشخاص الذين تظهـر           تركيز االهتمام  ♦
 .هم يستحقون ذلك التقدير وتلك المكافآت المراجعة الداخلية أنَّنتائج
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ال يهـتم باكتـشاف األخطـاء    اإلدارة   مجلس لجميع العاملين بالمؤسسة بأن  التأكيد ♦
 .واالنحرافات بقدر اهتمامه بكيفية القضاء على أسباب وجودها وتالفي آثارها السلبية

 الداخلية من نشرات دورية أو كتيبـات        اعتماد جميع ما يصدر عن إدارة المراجعة       ♦
 .سنوية، أو ندوات أو تقارير سنوية

 .تشجيع المراجعين الداخليين على حضور الندوات والمؤتمرات العلمية ♦

  :الدراسة الميدانية
اعتمدت الدراسة بشكل كبير على الجانب الميداني في تحقيق أهدافها، وذلـك              

لومات المطلوبة من المشاركين فـي الدراسـة        من خالل تجميع وتحليل البيانات والمع     
حيث اشتملت الدراسة الميدانية علـى ثـالث مراحـل يمكـن            . لتحقيق تلك األهداف  

  : عرضها على النحو التالي
  :تصميم أداة جمع البيانات: المرحلة األولى -

وظيفة المراجعة   في دعم    مجالس اإلدارة  هذه الدراسة إلى معرفة دور       تهدف  
تـساؤالت  ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف واإلجابة عـن          المؤسسات الليبية الداخلية في   

تـم  حيث  .  استبانة استخدمت كأداة أساسية لجمع البيانات      صميمراسة، قام الباحث بت   الد
األول والثاني منها بيانات عامـة حـول المؤسـسة           يغطي   ، إلى ثالثة أجزاء   تقسيمها

البيانات المتعلقة بموضوع الدراسـة،     والمستجيبين، بينما خصص الجزء الثالث لجمع       
 كل محور يـرتبط بفرضـية مـن        أساسية،  وذلك من خالل تقسيمه إلى ثالثة محاور        

 علـى    سؤاالً تم تـصميمها    )34(وقد احتوت االستمارة على عدد      . فرضيات الدراسة 
 غير موافق بشدة، غير     :ما بين  والذي يتراوح    ذي األبعاد الخمسة  شكل مقياس ليكرت    

، وتم اختيار هذا    لقياس إجابات عينة الدراسة   ،  ، غير متأكد، موافق، موافق بشدة     موافق
النوع من اإلجابات ذات النهايات المغلقة لتشجيع أفراد عينة الدراسة علـى اإلجابـة،              
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ح   تحديد الوسط المرج   وقد تم والقدرة على الوصول إلى نتائج دقيقة من خالل التحليل،          
  :مبين في الجدول التاليهو  المقياس، كما لكل عبارة من عبارات

 )2(الجدول رقم 

 تحديد االتجاهات وفق مقياس ليكرت الخماسي حسب المتوسط المرجح

  الدرجة %مستوى القبول  المتوسط المرجح  ت

 1.79 إلى 1من   1
  غير موافق بشدة

20 - 35.99 
  ضعيف جدا

 2.59 إلى 1.80من    2
 غير موافق

36 – 51.99 
  ضعيف

 3.39 إلى 2.60ن م  3
  غير متأكد

52 – 67.99 
 متوسط

  4.19 إلى 3.40من   4
 موافق

68 - 83.99  
 جيد

  5 إلى 4.20من   5
  موافق بشدة

84 – 100 
  ممتاز

قام الباحث بالتأكد من مدى صدق وثبات أداة الدراسة من أجل إعطاءها            وقد    
  : ممكن من الموثوقية وذلك كما يلياًأكبر قدر

  :صدق األداة
وصالحيتها لتحقيق هـدف الدراسـة      ) االستبانة(صدق أداة القياس    أكد من   لتل  
 العبارات التي تتكون منها االستبانة يمكن أن تؤدي إلى جمـع            والتأكد من أن  العملية،  

عرضـها علـى   اختبار الصدق الظاهري لها من خالل   فقد تم ،البيانات المطلوبة بدقة  
من أجـل    ة واإلحصاء والبحث العلمي،   في مجال المحاسب  مجموعة من المتخصصين    

ـ  حيـث  ،للمـستجيبين ستبانة  معرفة مدى مالئمة ووضوح عبارات اال       بعـض   تدم قُ
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همت في تعديل وتطوير االستبانة بحيث أصبحت جـاهزة         أسالمالحظات واآلراء التي    
  . لالستخدام

  :ثبات األداة
خلي لغرض التحقق من ثبات األداة استخدم الباحـث معامـل االتـساق الـدا       

 تطبيقهـا باسـتخدام برنـامج        التي تم  )كرونباخ ألفا (لفقرات األداة من خالل معادلة      
 ، وتعتبر القيمـة المقبولـة إحـصائياً       )SPSS(الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية     

 إجـراء اختبـار المـصداقية علـى إجابـات            وقد تم  ،)0.60(لمعامل كرونباخ ألفا    
  :مبين في الجدول التاليهو لفا كما أيمة كرونباخ  فكانت قانة لالستبيبينالمستج

  )3(جدول رقم ال
  لفاأنتائج اختبار الثبات باستخدام مقياس كرونباخ 

  المحور
عدد 

  العبارات
قيمة اختبار 

  لفاأونباخ رك

  0.890  18  لمراجعاس اإلدارة في دعم استقاللية الدور مج
  0.834  9  ة الداخليةس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعالدور مج

  0.842  7  س اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن وظيفة المراجعة الداخليةالدور مج
  0.934  34  إجمالي فقرات المقياس

  وهى قريبة من الواحـد      ،)0.934(لفا لجميع الفقرات بلغ     أ قيمة كرونباخ    إن 
 فر درجة عالية جـداً    الدراسة، ويعنى هذا تو   أداة  ا يعطي داللة على ثبات      الصحيح مم 

ـ   زيـادة    األمر الذي يسهم في   من الثبات الداخلي في اإلجابات        هـذه   ىاالعتمـاد عل
  .اإلجابات في تحقيق أهداف الدراسة وتحليل نتائجها
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  :جمع البيانات: المرحلة الثانية
            توزيعهـا علـى     بعد االنتهاء من تصميم االستبانة في شكلها النهـائي، تـم 

ثلين في المسئولين على نشاط المراجعة الداخلية في المؤسسات محل          المستجيبين المتم 
وقد بذل الباحث كـل مـا فـي    . )رؤساء أقسام/مدراء مكاتب /مدراء إدارات (الدراسة  

وسعه من أجل الحصول على أعلى نسبة مشاركة ممكنة، حيث كانت نتـائج الـردود              
  ).4(رقم على النحو المبين بالجدول 

  )4(جدول رقم ال
  بانات الموزعة والمستردة من المشاركين في الدراسةاالست

عدد االستمارات 
  الموزعة

عدد االستمارات 
  المستردة

عدد االستمارات 
  الصالحة للتحليل

  نسبة الردود

67  56  47  70%   

      مجموع االستبانات التي أمكن توزيعهـا علـى         ويتضح من الجدول أعاله أن 
 مـا يـصلح منهـا     استبانة،  ) 56 ( العائد منها  بلغاستبانة،  ) 67(مجتمع الدراسة كان    

وهي نسبة جيـدة    تقريباً،  %) 70(استبانة، ويمثل هذا العدد ما نسبته       ) 47 (بلغللتحليل  
الباحث أثناء فترة إجراء هذه الدراسة       الصعوبات التي واجهت  إذا ما أخذ في االعتبار      

ـ            ول إلـى بعـض     بسبب الظروف التي تمر بها البالد والتي نتج عنها صعوبة الوص
  . المؤسسات

  :تحليل البيانات واختبار الفرضيات: المرحلة الثالثة
       ني تحليل البيانـات علـى اإلحـصاء        تمشياً مع طبيعة الدراسة االستكشافية ب

الوصفي، حيث استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانـات           
. الختبار فرضيات الدراسة  ) T( اختبار   كما أستخدم  .وهي التكرارات، والنسب المئوية   

  : واختبار الفرضياتوفيما يلي عرض لنتائج التحليل اإلحصائي
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  تحليل البيانات: أوالً
  :)خصائص العينة(الدراسة لبيانات الوصفي تحليل ال) أ

يع صفات المشاركين في الدراسة والتي تشير إلـى     توز )5( الجدول رقم    يبين  
يـشغل  يشغلون وظيفة مدير إدارة المراجعة الداخلية، بينما         منهم%) 49(  ما نسبته  أن

كانـت النـسبة     المراجعة الداخلية، في حـين       مدير مكتب وظيفة  %) 36.1 (ما نسبته 
ويرجع .  المراجعة الداخلية  رئيس قسم  وظيفة   تمثل من يشغلون  %) 14.9(الباقية وهي 

اخلية في المؤسسات   اختالف صفات المستجيبين إلى اختالف حجم وظيفة المراجعة الد        
محل الدراسة والذي يرتبط بدوره بحجم المؤسسة نفسها والتنظـيم اإلداري والهيكـل             

  .التنظيمي المعتمد في كل مؤسسة
حسب المؤهـل العلمـي،     الدراسة  توزيع عينة   ) 5(يوضح الجدول رقم    كما    

ذلك وب%) 57.44(حيث استأثر حملة شهادة البكالوريوس بالنسبة الكبرى والتي بلغت          
في هذه العينة، بينما تساوت نسبة حملة       ) القيمة المنوالية (يمثل عدد حملة البكالوريوس     

ما حملة شهادة الـدكتوراه فقـد       أ،  %)17.02(الماجستير والدبلوم العالي والتي بلغت      
في حين كانت نسبة حملة الدبلوم المتوسط والمؤهالت األخرى         فقط،  %) 4.26(بلغت  

 مـستوى   نإلى أ  بيانات العينة    شيروت. لكل منهما  %) 2.13(بسيطة جداً، حيث بلغت   
  .المؤهالت للمبحوثين جيد

) 5(الجدول رقـم    حسب التخصصات العلمية يبين     وفيما يخص توزيع العينة       
يشير إلى وجود   وهذا  %) 80.85(ولى وبنسبة    تخصص المحاسبة احتل المرتبة األ     نأ

 الذي يحمله غالبية     والتخصص اجعة الداخلية  المر  طبيعة مهام  بين كبير   لى حد إتوافق  
من الذين يحملون مؤهالت مـن غيـر        %) 19.15(المستجيبين، رغم وجود ما نسبته      

وحتى وإن كانت   . المحاسبة تتمثل في إدارة األعمال والتمويل والمصارف واالقتصاد       
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هذه التخصصات ترتبط بعالقة قوية بالمحاسبة غير أن األولوية فـي شـغل وظيفـة               
  .المراجعة الداخلية يجب أن تكون لحملة المؤهالت العلمية في مجال المحاسبة

 إلى أن غالبية المسئولين عـن  )5(الجدول رقم   كما تشير البيانات الواردة في        
 %)80.85(نشاط المراجعة الداخلية في المؤسسات محل الدراسـة وبنـسبة بلغـت             

وهـي نـسبة   يد عن خمس سـنوات،     يمتلكون خبرات في مجال المراجعة الداخلية تز      
 في مجال المراجعة بحكـم عـدد سـنوات          عالية وتدل على وجود خبرة      مرتفعة جداً 

 نأ يوضح الجدول   حيث .خضاعها للدراسة إ فراد العينة التي تم   أ أمضاهاالخدمة التي   
كانت لفئة الذين لديهم سـنوات خدمـة        ) كبر تكرار أالقيمة التي تقابل    (القيمة المنوالية   

  .%)34.04( بلغت نسبتهم والتي)  سنة15( تزيد عن
مما سبق يتضح أن أفراد عينة الدراسة يمتلكون المـؤهالت والتخصـصات              

والخبرات الكافية التي تمكنهم من فهم أسئلة الدراسة وإدراك أهميتها واإلجابة عليهـا،            
 اإلدارة في دعم    وبالتالي اعتبار إجاباتهم ذات تأثير في تحديد مدى وجود دور لمجالس          

  .وظيفة المراجعة الداخلية من عدمه
   )5( الجدول رقم 

  عينة الدراسة لخصائص التوزيع التكراري والنسبي
  %النسبة   العدد  صفة المستجيب -1

  49.0  23  مدير إدارة المراجعة الداخلية
  36.1  17  مدير مكتب المراجعة الداخلية
  14.9  07  رئيس قسم المراجعة الداخلية

  00  0  رىأخ
  %100  47  المجموع

  %النسبة   العدد  المؤهل العلمي -2
  4.26  02  دكتوراه
  17.02  08  ماجستير
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  57.44  27  بكالوريوس
  17.02  08  دبلوم عالي

  2.13  01  دبلوم متوسط
  2.13  01  خرىأ

  %100  47  المجموع
  %النسبة   العدد  التخصص -3

  80.85  38  محاسبة
  8.51  04  إدارة أعمال

  4.26  02   ومصارفتمويل
  6.38  03  اقتصاد
  0  0  أخرى

  %100  47  المجموع
  %النسبة   العدد  عدد سنوات الخبرة في مجال المراجعة الداخلية -4
  19.15  09   سنوات5قل من أ

  25.53  12   سنوات10إلى أقل من  -5من 
  21.28  10   سنة 15قل من أ إلى – 10من 
  34.04  16   سنة فأكثر15

  %100  47  المجموع

  مجالس اإلدارة في دعم وظيفة المراجعة الداخليةتحليل البيانات المتعلقة بدور ) ب
  :مجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعة الداخليةتحليل البيانات المتعلقة بدور  -1

التوزيع التكراري والنسبي إلجابات العينة حول دور       ) 6(يوضح الجدول رقم      
الجـدول عـن     يكـشف    حيـث  .قاللية المراجعة الداخلية  مجالس اإلدارة في دعم است    

ـ        فـي   س اإلدارةالاتجاهات اإلجابة لدى عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بدور مج
خالل قيمة الوسط الحـسابي البـالغ         تبين من  ، والتي دعم استقاللية المراجعة الداخلية   

س اإلدارة يتجه   ال دور مج  نألى الموافقة على    إجابات العينة تشير    إجمالي  إ نأ) 4.27(
  .نحو دعم استقاللية المراجعة الداخلية
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  )6(جدول رقم ال
  التوزيع التكراري والنسبي إلجابات العينة حول دور مجالس اإلدارة

  في دعم استقاللية المراجعة الداخلية

  غير موافق  غير متأكد  موافق  موافق بشدة
غير موافق 

  العبارات  بشدة
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط 
  الحسابي

ت اتجاها
  اإلجابة

يقوم مجلس اإلدارة باختيار 
المسئول عن وظيفة المراجعة 

  الداخلية
  موافق  4.49  0  0  4.3  2  2.1  1  34.0  59.616  28

يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مرتب 
عن وظيفة ومزايا المسئول 

  المراجعة الداخلية
13  27.712  25.5  2  4.3  15  31.9  5  10.6  3.25  

غير 
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة قرار 
سئول عن وظيفة عزل الم

  المراجعة الداخلية
  موافق  4.43  0  0  2.1  1  2.1  1  46.8  48.922  23

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
عدم وجود قيود على 

ي يجب أن الموضوعات الت
  تتضمنها خطة المراجعة

  موافق  4.02  0  0  6.4  3  12.7  6  53.2  27.725  13

يقوم مجلس اإلدارة بإتاحة حرية 
االتصال للمسئول عن وظيفة 

  لمراجعة الداخلية بشكل مباشر معها
  موافق  4.15  0  0  10.6  5  6.4  3  40.4  42.619  20

يقوم مجلس اإلدارة بإتاحة 
الفرصة للمسئول عن وظيفة 

لية لحضور المراجعة الداخ
  اجتماعات مجلس اإلدارة

11  23.412  25.5  6  12.7  15  31.9  3  6.7  3.26  
غير 
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
عدم وجود أية ضغوط أو قيود 
على المراجعين الداخليين عند 

  تنفيذهم لمهامهم

  موافق  3.85  2.1  1  12.8  6  12.7  6  42.6  29.820  14
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  غير موافق  غير متأكد  موافق  موافق بشدة
غير موافق 

  العبارات  بشدة
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط 
  الحسابي

ت اتجاها
  اإلجابة

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
التحديد الواضح الختصاصات 

وتفادي ن الداخليين المراجعي
  حاالت التعارض فيما بينهم

  موافق  3.49  2.1  1  21.3  10  10.6  5  57.4  27  8.5  4

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
عدم وجود تضارب مصالح أو 
تحيز أو اختالفات شخصية بين 
المراجعين الداخليين ومن يتم 

عة أعمالهم عند توزيع مهام مراج
  العمل

5  10.617  36.2  10  21.3  14  29.8  1  2.1  3.23  
غير 
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
تغيير أو تبديل مهام المراجعين 

 الداخليين من وقت ألخر

4  8.5  13  27.7  7  14.9  17  36.2  6  12.7  2.81  
غير 
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
عدم قيام المراجعين الداخليين 

مال سبق لهم القيام بمراجعة أع
  كمحاسبينبها 

7  14.913  27.7  9  19.1  14  29.8  4  8.5  3.11  
غير 
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
ين الداخليين بأية عدم قيام المراجع

  أعمال تنفيذية
  موافق  3.43  4.3  2  21.3  10  19.1  9  38.3  17.018  8

يحرص مجلس اإلدارة على 
ضمان وصول المراجعين 
اد الداخليين لكل السجالت واألفر

والممتلكات المادية التي لها عالقة 
بأداء أعمال المراجعة والحصول 

 كل البيانات المعلومات على
  الضرورية

  موافق  3.98  2.1  1  10.6  5  6.4  3  48.9  31.923  15
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  غير موافق  غير متأكد  موافق  موافق بشدة
غير موافق 

  العبارات  بشدة
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط 
  الحسابي

ت اتجاها
  اإلجابة

يحرص مجلس اإلدارة على 
ضمان حق إدارة المراجعة 

الداخلية في القيام بأعمال الجرد 
ها المفاجئ للخزائن والعهد وغير

  ن األصول المتداولة والثابتةم

  موافق  4.34  0  0  46.8  22  0  0  0  46.80  22

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من 
عدم وجود أي تأثير على رأي 

الداخلي لتعديل الحقائق المراجع 
  أو حذفها

  موافق  3.87  2.1  1  10.6  5  14.9  7  31.9  40.415  19

مجلس اإلدارة تقارير يتسلم 
باشرة من المراجعة الداخلية م

سئول عن وظيفة المراجعة الم
  الداخلية

  موافق  4.23  2.1  1  6.4  3  4.3  2  40.4  46.819  22

يسمح مجلس اإلدارة للمراجعين 
الداخليين باستكمال دراستهم 
للحصول على الشهادات 

لصلة والمؤهالت العلمية ذات ا
  بالمراجعة الداخلية

  موافق  4.17  0  0  8.5  4  4.3  2  48.3  38.323  18

يقوم مجلس اإلدارة باعتماد 
الدورات التدريبية للمراجعين 

 الداخليين

  موافق  3.66  0  0  21.3  10  17.0  8  36.2  25.517  12

  موافق  4.27  ---  ---  ----  ---  -------  ----  ---  ---  ---  جميع فقرات المحور

مجالس اإلدارة في دعـم تنظـيم ومتابعـة نـشاط           تحليل البيانات المتعلقة بدور      -2
  :المراجعة الداخلية

التوزيع التكراري والنسبي إلجابات العينة حول دور       ) 7(يوضح الجدول رقم      
الجـدول عـن    يكشف حيث. مجالس اإلدارة في دعم تنظيم ومتابعة المراجعة الداخلية 
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ـ        فـي   س اإلدارةالاتجاهات اإلجابة لدى عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بدور مج
من خالل قيمـة الوسـط الحـسابي البـالغ           و .المراجعة الداخلية تنظيم ومتابعة نشاط    

س اإلدارة  ال دور مج  نألى الموافقة على    إجابات العينة تشير    إجمالي  إ نتبين أ ) 3.66(
  . في المؤسسات محل الدراسةتنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخليةدعم يتجه نحو 

  )7(الجدول رقم 
في تنظيم ومتابعة نشاط  بات العينة حول دور مجالس اإلدارةالتوزيع التكراري والنسبي إلجا

  المراجعة الداخلية
موافق 
  بشدة

  غير متأكد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

  العبارات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط الحسابي
اتجاهات اإلجابة  
  

طات يقوم مجلس اإلدارة باعتماد أهداف وسل
  ت المراجعة الداخليةومسؤوليا

  موافق  3.91  2.1  1  6.4  10.63  59.65  21.328  10

سهم مجلس اإلدارة في وضع واعتماد ي
يير التوظيف للمراجعين شروط ومعا

  الداخليين
  موافق  3.87  2.1  10.61  12.85  46.86  27.722  13

ى خطط يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق عل
  وسياسات المراجعة الداخلية

  موافق  3.91  2.1  1  6.4  14.93  51.17  25.524  12

زنة يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق على الموا
  موافق  3.83  2.1  14.91  12.87  38.36  31.918  15  التقديرية للمراجعة الداخلية

يعمل مجلس اإلدارة على ضمان التعاون التام 
  جعين الداخليين والمراجع الخارجيبين المرا

  موافق  3.55  4.3  17.02  14.98  46.87  17.022  8

يحرص مجلس اإلدارة على التأكد من 
حصول إدارة المراجعة الداخلية على كل 

التسهيالت الالزمة إلنجاز اإلمكانيات و
  مهامها

  موافق  3.43  4.3  21.32  14.910  46.87  12.822  6

ط يعمل مجلس اإلدارة على تقييم نشا
  موافق  3.55  4.3  19.12  9  8.5  53.24  14.925  7  خرآلالمراجعة الداخلية من وقت 
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موافق 
  بشدة

  غير متأكد  موافق
غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

  العبارات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط الحسابي
اتجاهات اإلجابة  
  

يعمل مجلس اإلدارة على تقييم برامج الجودة 
  المستمر لنشاط المراجعة الداخليةوالتحسين 

  موافق  3.49  10.6  21.35  10  8.5  27.74  31.913  15

يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مجاالت عمل 
غير   3.38  8.5  21.34  14.910  34.07  21.316  10  المراجعة الداخلية

  متأكد
  موافق  3.66  ---  --  ---  --  ---  -  ---  --  ---  --  جميع فقرات المحور

مجالس اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن وظيفة        تحليل البيانات المتعلقة بدور      -3   
    :المراجعة الداخلية

ور التوزيع التكراري والنسبي إلجابات العينة حول د      ) 8(يوضح الجدول رقم      
  يكـشف  حيـث .  المراجعة الداخلية  عملية اإلعالم عن وظيفة   مجالس اإلدارة في دعم     

 اتجاهات اإلجابة لدى عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة بدور مجلـس            الجدول عن 
من خالل قيمة الوسـط   و.في دعم عملية اإلعالم عن وظيفة المراجعة الداخلية    اإلدارة

) غير متأكـدين  (هم نَّألى  إجابات العينة تشير    إجمالي  إ نأ تبين) 3.27(الحسابي البالغ   
 وظيفـة المراجعـة     عـن عالم   دور مجلس اإلدارة يتجه نحو دعم عملية اإل        نأعلى  

  .الداخلية
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  )8(جدول رقم ال
في دعم عملية اإلعالم عن  س اإلدارةالالتوزيع التكراري والنسبي إلجابات العينة حول دور مج
  خليةوظيفة المراجعة الدا

  غير موافق  غير متأكد  موافق  موافق بشدة
غير موافق 

  بشدة
  العبارات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط الحسابي
اتجاهات اإلجابة  
  

يقوم مجلس اإلدارة 
بتشجيع المراجعين 

الداخليين على حضور 
الندوات والمؤتمرات 

  .العلمية

  موافق  3.49  4.3  21.32  19.110  9  31.9  15  23.4  11

يقوم مجلس اإلدارة 
بتنظيم حمالت 

إعالمية لتوضيح 
وإبراز دور المراجعة 

  .الداخلية

غير   2.72  12.8  34.06  25.516  12  23.4  11  4.3  2
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة 
 العاملين بحثّ

بالمؤسسة على تقديم 
العون للمراجعين 

  .الداخليين

  موافق  3.44  6.4  17.03  14.98  7  48.9  23  12.8  6

يؤكد مجلس اإلدارة 
لجميع العاملين 

بالمؤسسة بأن نتائج 
المراجعة الداخلية لن 
تتخذ أساساً لتوقيع 
العقوبات على أي 

شخص داخل 
المؤسسة، إال في 
الحاالت التي يثبت 

غير   3.29  6.4  21.33  21.310  10  38.3  18  12.8  6
  متأكد
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  غير موافق  غير متأكد  موافق  موافق بشدة
غير موافق 

  بشدة
  العبارات

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

الوسط الحسابي
اتجاهات اإلجابة  
  

  .فيها سوء النية
يركز مجلس اإلدارة 

امه على منح اهتم
التقدير األدبي 

والمكافآت المادية 
لألشخاص الذين 

تظهر نتائج المراجعة 
الداخلية أنهم يستحقون 

ذلك التقدير وتلك 
  .المكافآت

غير   3.28  4.3  23.42  25.511  12  34.0  16  12.8  6
  متأكد

يؤكد مجلس اإلدارة 
لجميع العاملين 

بالمؤسسة بأنه ال يهتم 
باكتشاف األخطاء 

نحرافات بقدر واال
اهتمامه بكيفية القضاء 
على أسباب وجودها 
.وتالفي آثارها السلبية

غير   3.30  6.4  23.43  21.311  10  31.9  15  17.0  8
  متأكد

يقوم مجلس اإلدارة 
باعتماد جميع ما 
يصدر عن إدارة 

المراجعة الداخلية من 
نشرات دورية أو 
كتيبات سنوية، أو 
ندوات أو تقارير 

  .سنوية

  موافق  3.45  6.4  17.03  21.38  10  36.2  17  19.1  9

غير   3.27  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --  جميع فقرات المحور
  متأكد
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  :اختبار الفرضيات: ثانياً
فيمـا إذا   قبل البدء باختبار الفرضيات البد من إخضاع البيانات للتحليل للتأكد             

، )) للبيانات اختبار التوزيع الطبيعي   ((أم ال  هذه البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي       كانت
 وعلى أساس   ،Kolmogorov-Smirnovستخدم الباحث اختبار    اوللوقوف على ذلك    

  :الفرضية التالية
  . البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي:الفرضية الصفرية -
   . البيانات ال تخضع للتوزيع الطبيعي:الفرضية البديلة -

  .ختبارهذا االج والجدول التالي يبين نتائ  
  )9( جدول رقم ال
  Kolmogorov-Smirnovنتائج اختبار 

  دعم وظيفة المراجعة الداخلية  المعلمة

  123.79  الوسط الحسابي
  20.73  االنحراف المعياري

Kolmogorov-Smirnov  0.462  
  0.983 المعنوية المشاهدة

  القرار اإلحصائي
لتوزيع الطبيعي وذلك  البيانات تخضع للعدمي أي أناقبول الفرض 

  ).0.05 > 0.983(نظرا لكون المعنوية المشاهدة والبالغة 

، )30(كبر من   أ لخضوع البيانات للتوزيع الطبيعي ولكون حجم العينة         ونظراً  
التحليـل  (حصائي   هذه البيانات تسمح باستخدام كال النوعين من أساليب التحليل اإل          نإف

تـم   على ذلك واعتماداً على فرضيات الدراسـة         بناء، و ) والتحليل الالمعلمي  ي،المعلم
  ).T(ساليب التحليل المعلمي وهو اختبار أحد أاستخدام 
، بنيت عليها واستناداً إلى اإلطار النظري للدراسة وللتساؤالت واألهداف التي           

  :الرئيسة للدراسة على النحو التالي م صياغة الفرضيةتَّ
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 في دعم وظيفـة المراجعـة الداخليـة فـي           ال يوجد دور لمجالس اإلدارة    ((  
  )).المؤسسات الليبية

 وكانـت   ،)T(باستخدام اختبـار     ،لهذه الفرضية قام الباحث بإجراء االختبار       
  :مبين في الجدول التاليهو نتيجة االختبار كما 

  )10(جدول رقم ال
  )3(عند مستوى فرضي يساوي ) T(نتائج اختبار 

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

ف االنحرا
  المعياري

  )T(قيمة 
المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  حصائياإل

  معنوي  0.000  39.944  20.731  123.79  إجمالي عبارات الدراسة

  :تييتبين اآل )10(الجدول رقم ب  خالل النتائج الواردةمن  
 لكون عدد    ونظراً ،)123.79 (بلغتن قيمة الوسط الحسابي لجميع فقرات المقياس        أ *

 سيصبح الوسط الحسابي المناظر لكل      ، لذلك ) عبارة 34(ة في االختبار    العبارات الداخل 
  ).موافق(جابة للعينة هي  اتجاهات اإلنألى إوالذي بدوره يشير ) 3.64(عبارة هو 

 المعنويـة   نأ، كمـا    )39.94(، لجميع فقرات االختبار بلغت      )T(ن نتيجة اختبار     أ  *
ية االختبار، لذا سيتم قبـول الفرضـية         معنو على وهذا يدل    ،)0.000(المشاهدة بلغت 

يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعـم وظيفـة          (( : أنه الرئيسة البديلة التي تنص على    
  .))المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية

بعاد هـي   أيتم من خالل مجموعة     الداخلية   دعم وظيفة المراجعة     نونظراً أل   
، دعـم اإلعـالم      الداخلية ومتابعة نشاط المراجعة  ، تنظيم    الداخلية استقاللية المراجعة (

جراء اختبار للفرضيات الفرعية التي تعبر عـن        تم إ  فقد ، عليه ) الداخلية عن المراجعة 
 مدى االتساق بين الفرضية الرئيسة ومجموعـة         حتى يمكن اكتشاف   الفرضية الرئيسة 

  .الفرضيات الفرعية المعبرة عنها
  :لىاختبار الفرضية الفرعية األو -
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ال يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعـة الداخليـة فـي              ((  
  )).المؤسسات الليبية

  

  )11(جدول رقم ال
  )3(عند مستوى فرضي يساوي ) T(نتائج اختبار 

  العبارة
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
)T(  

المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  حصائياإل

تيار المسئول عن وظيفة يقوم مجلس اإلدارة باخ
  المراجعة الداخلية

  معنوي  0.000  13.64  0.748  4.49

يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مرتب ومزايا المسئول عن 
   الداخليةوظيفة المراجعة

3.26  1.481  1.182  0.243  
غير 
  معنوي

سئول عن يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة قرار عزل الم
  وظيفة المراجعة الداخلية

 معنوي  0.000  15.01  0.651  4.43

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود قيود على 
  لتي يجب أن تتضمنها خطة المراجعةالموضوعات ا

 معنوي  0.000  8.53  0.821  4.02

يقوم مجلس اإلدارة بإتاحة حرية االتصال للمسئول 
  لمراجعة الداخلية بشكل مباشر معهعن وظيفة ا

  معنوي  0.000  8.24  0.955  4.15

يقوم مجلس اإلدارة بإتاحة الفرصة للمسئول عن 
لية لحضور اجتماعات مجلس وظيفة المراجعة الداخ

  اإلدارة
3.26  1.359  1.28  0.204  

غير 
  معنوي

 ةيقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود أي
جعين الداخليين عند تنفيذ ضغوط أو قيود على المرا

  مهامهم
  معنوي  0.000  5.490  1.063  3.85

وم مجلس اإلدارة بالتحقق من التحديد الواضح يق
وتفادي حاالت الختصاصات المراجعين الداخليين 
  التعارض فيما بينهم

  معنوي  0.002  3.36  0.997  3.49

غير   0.140  1.50  1.068  3.23يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود تضارب مصالح أو 
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  العبارة
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
)T(  

المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  حصائياإل

تحيز أو اختالفات شخصية بين المراجعين الداخليين ومن يتم 
  عند توزيع مهام العملعة أعمالهم مراج

  معنوي

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من تغيير أو تبديل مهام 
 من وقت ألخرالمراجعين الداخليين 

2.81  1.262  1.04- 0.304  
غير 
  معنوي

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم قيام المراجعين 
بها مال سبق لهم القيام الداخليين بمراجعة أع

  كمحاسبين
3.11  1.011  0.589  0.559  

غير 
  معنوي

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم قيام المراجعين 
  يةالداخليين بأية أعمال تنفيذ

 معنوي  0.014  2.56  1.137  3.43

يحرص مجلس اإلدارة على ضمان وصول المراجعين 
الداخليين لكل السجالت واألفراد والممتلكات المادية 

 قة بأداء أعمال المراجعة والحصول علىالتي لها عال
  كل البيانات المعلومات الضرورية

 معنوي  0.000  6.64  1.011  3.98

يحرص مجلس اإلدارة على ضمان حق إدارة 
المراجعة الداخلية في القيام بأعمال الجرد المفاجئ 

  ها من األصول المتداولة والثابتةللخزائن والعهد وغير
 معنوي 0.000  11.66  0.788  4.34

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود أي تأثير 
  الداخلي لتعديل الحقائق أو حذفهاعلى رأي المراجع 

 معنوي 0.000  6.13  1.093  3.98

مجلس اإلدارة تقارير المراجعة الداخلية مباشرة يتسلم 
  سئول عن وظيفة المراجعة الداخليةمن الم

 معنوي 0.000  8.80  0.960  4.23

لس اإلدارة للمراجعين الداخليين باستكمال يسمح مج
دراستهم للحصول على الشهادات والمؤهالت العلمية 

  ذات الصلة بالمراجعة الداخلية
 معنوي 0.000  9.24  0.868  4.17

يقوم مجلس اإلدارة باعتماد الدورات التدريبية 
 للمراجعين الداخليين

 معنوي 0.000  4.15  1.089  3.66

  معنوي  0.000  39.75  0.621  3.77  جميع فقرات المحور
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  :تييتبين اآل )11(الجدول رقم خالل النتائج الواردة بمن   
جابة للعينة هـي     اتجاهات اإل  نألى  إتشير  ) 3.77(ن قيمة الوسط الحسابي البالغة      أ -
  ).موافق(
لى إو عدم معنوية هذا االختبار من عبارة        أمن حيث معنوية    ) T( تختلف قيمة اختبار     - 
 حيث تكون قيمة االختبـار      ،بعا لمستوى المعنوية المشاهدة المناظرة لكل عبارة      خرى ت أ

، وتكـون نتيجـة      )0.05(صغر من   أمعنوية عندما تكون المعنوية المشاهدة لكل عبارة        
  .)0.05(كبر من  أغير معنوية عندما تكون قيمة المعنوية المشاهدة ) T(اختبار 

ن المعنويـة   أ، كمـا    )39.75(ختبار بلغـت    لجميع فقرات اال   )T(ن نتيجة اختبار  أ -
لى معنوية االختبار، لذا سيتم قبـول الفرضـية   إ وهذا يشير    ،)0.000( المشاهدة بلغت 

يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم استقاللية المراجعـة         (( : أنه البديلة التي تنص على   
  .))الداخلية في المؤسسات الليبية

  :الفرضية الفرعية الثانيةاختبار  -
ال يوجد دور لمجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخليـة             ((  

  )).في المؤسسات الليبية
  )12(جدول رقم ال

  )3(عند مستوى فرضي يساوي ) T(نتائج اختبار 

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
)T(  

المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  حصائياإل

طات اعتماد أهداف وسليقوم مجلس اإلدارة ب
  ومسؤوليات المراجعة الداخلية

  معنوي  0.000  7.124  0.880  3.91

سهم مجلس اإلدارة في وضع واعتماد شروط ي
  يير التوظيف للمراجعين الداخليينومعا

  معنوي  0.000  5.902  1.013  3.87

سات يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق على خطط وسيا
  المراجعة الداخلية

  معنوي  0.000  6.755  0.929  3.91
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  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
)T(  

المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  حصائياإل

زنة يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق على الموا
  التقديرية للمراجعة الداخلية

  معنوي  0.000  5.127  1.110  3.83

يعمل مجلس اإلدارة على ضمان التعاون التام بين 
  جعين الداخليين والمراجع الخارجيالمرا

  معنوي  0.001  3.449  1.100  3.55

 من حصول إدارة يحرص مجلس اإلدارة على التأكد
المراجعة الداخلية على كل اإلمكانيات والتسهيالت 

  الالزمة إلنجاز مهامها
  معنوي  0.011  2.656  1.098  3.43

ط المراجعة يعمل مجلس اإلدارة على تقييم نشا
  الداخلية من وقت ألخر

  معنوي  0.001  3.449  1.100  3.55

يعمل مجلس اإلدارة على تقييم برامج الجودة 
  المستمر لنشاط المراجعة الداخلية والتحسين

  معنوي  0.022  2.376  1.412  3.49

  معنوي  0.046  2.055  1.278  3.38  اجعة الداخليةيقوم مجلس اإلدارة بتحديد مجاالت عمل المر
  معنوي  0.000  39.75  0.728  3.66  جميع فقرات المحور

  :تييتبين اآل )12(الجدول رقم  خالل النتائج الواردة بمن  
جابـة للعينـة هـي       اتجاهات اإل  نألى  إتشير  ) 3.66(يمة الوسط الحسابي البالغة     ن ق أ - 
  ).موافق(
لكل العبارات معنوية بسبب كون المعنويـة المـشاهدة         ) T( قيمة اختبار    نأ يالحظ   -
   ).0.05( صغر منأ

 المعنويـة   نأ، كمـا    )39.75(لجميع فقرات االختبار بلغـت      ) T(ن نتيجة اختبار    أ -
ى معنوية االختبار، لذا سيتم قبـول الفرضـية   إل وهذا يشير    ،)0.000( دة بلغت المشاه

يوجد دور لمجالس اإلدارة في تنظـيم ومتابعـة نـشاط            (( أنه ص على تنالبديلة التي   
  )).المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية

  



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛaÉ�bnÛa@Oîãìíì��@@@@2017@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 266

  :الفرضية الفرعية الثالثة -
اإلعالم عن المراجعة الداخلية     عمليةال يوجد دور لمجالس اإلدارة في دعم        ((  

 )).في المؤسسات الليبية
   )13(جدول رقم ال

  )3(عند مستوى فرضي يساوي ) T(نتائج اختبار 

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  )T(قيمة 
المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  اإلحصائي

يقوم مجلس اإلدارة بتشجيع المراجعين الداخليين 
  ت والمؤتمرات العلميةحضور الندواعلى 

  معنوي  0.007  2.80  1.196  3.49

يقوم مجلس اإلدارة بتنظيم حمالت إعالمية 
  يح وإبراز دور المراجعة الداخليةلتوض

2.72  1.097  - 1.728  0.091  
غير 
  معنوي

 العاملين بالمؤسسة على يقوم مجلس اإلدارة بحثّ
  تقديم العون للمراجعين الداخليين

  معنوي  0.009  2.737  1.119  3.45

يؤكد مجلس اإلدارة لجميع العاملين بالمؤسسة بأن 
نتائج المراجعة الداخلية لن تتخذ أساساً لتوقيع 

العقوبات على أي شخص داخل المؤسسة، إال في 
  لحاالت التي يثبت فيها سوء النيةا

3.30  1.140  1.791  0.080  
غير 
  معنوي

يركز مجلس اإلدارة اهتمامه على منح التقدير 
األدبي والمكافآت المادية لألشخاص الذين تظهر 

 التقدير هم يستحقون ذلكنتائج المراجعة الداخلية أنَّ
  وتلك المكافآت

3.28  1.097  1.728  0.091  
غير 
  معنوي

يؤكد مجلس اإلدارة لجميع العاملين بالمؤسسة بأنه 
ال يهتم باكتشاف األخطاء واالنحرافات بقدر 

اب وجودها  أسباهتمامه بكيفية القضاء على
  وتالفي آثارها السلبية

3.30  1.196  1.707  0.095  
غير 
  معنوي



îÜ‚a‡Ûa@òÈua‹¾a@òÐîÃë@áÇ†@À@ñŠa†⁄a@÷Ûbª@Šë†ò@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@Nó�ìß@ïznÏ 

 267

  العبارة
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  )T(قيمة 
المعنوية 
  المشاهدة

القرار 
  اإلحصائي

يقوم مجلس اإلدارة باعتماد جميع ما يصدر عن 
إدارة المراجعة الداخلية من نشرات دورية أو 

  سنوية، أو ندوات أو تقارير سنويةكتيبات 
  معنوي  0.012  2.605  1.176  3.45

  معنوي  0.000  23.820  0.821  3.27  جميع فقرات المحور

  :تيآليتبين ا )13(الجدول رقم خالل النتائج الواردة بمن   
جابة للعينة هـي     اتجاهات اإل  نألى  إتشير  ) 3.27( قيمة الوسط الحسابي البالغة      نأ -
  ).غير متأكد(
و عدم معنوية هذا االختبار من عبـارة        أمن حيث معنوية    ) T( تختلف قيمة اختبار     -
 حيـث تكـون قيمـة    ،توى المعنوية المشاهدة المناظرة لكل عبارةخرى تبعا لمسألى  إ

 وتكـون نتيجـة     ،)0.05(صغر من   أاالختبار معنوية عندما تكون المعنوية المشاهدة       
  .)0.05(كبر من أغير معنوية عندما تكون قيمة المعنوية المشاهدة ) T(اختبار 

 المعنويـة   نأ، كما   )23.820(لجميع عبارات االختبار بلغت     ) T( نتيجة اختبار    نأ -
لى معنوية االختبار، لذا سيتم قبـول الفرضـية   إ، وهذا يشير    )0.000( المشاهدة بلغت 

 دعم عملية اإلعـالم عـن  يوجد دور لمجالس اإلدارة في  (( أنَّه البديلة التي تنص على   
  )).المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية
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وא�����������
א� 


  :النتائج) أ
حليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، يمكن عرض نتائجهـا علـى           بعد ت   

  :النحو اآلتي
يوجد دور لمجالس اإلدارة في المؤسسات الليبية محل الدراسة في دعم اسـتقاللية              -1

 :المراجعة الداخلية وتتمثل مظاهر هذا الدعم فيما يلي

  . اخليةيقوم مجلس اإلدارة باختيار المسئول عن وظيفة المراجعة الد ♦
  .يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة قرار عزل المسئول عن وظيفة المراجعة الداخلية ♦
يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود قيود على الموضوعات التي يجـب أن               ♦

  .تتضمنها خطة المراجعة
يقوم مجلس اإلدارة بإتاحة حرية االتصال للمسئول عن وظيفة المراجعة الداخليـة             ♦

  .اشر معهبشكل مب
 ضغوط أو قيود علـى المـراجعين   ةيقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود أي       ♦

  .الداخليين عند تنفيذ مهامهم
يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من التحديـد الواضـح الختـصاصات المـراجعين              ♦

  .الداخليين وتفادي حاالت التعارض فيما بينهم
  . المراجعين الداخليين بأية أعمال تنفيذيةيقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم قيام ♦
يحرص مجلس اإلدارة على ضمان وصول المراجعين الداخليين لكـل الـسجالت             ♦

واألفراد والممتلكات المادية التي لها عالقة بأداء أعمال المراجعة والحصول على           
  .كل البيانات والمعلومات الضرورية
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مراجعة الداخلية في القيام بأعمـال  يحرص مجلس اإلدارة على ضمان حق إدارة ال       ♦
  .الجرد المفاجئ للخزائن والعهد وغيرها من األصول المتداولة والثابتة

يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود أي تأثير على رأي المراجع الـداخلي               ♦
  .لتعديل الحقائق أو حذفها

سئول عـن وظيفـة     مجلس اإلدارة يتسلم تقارير المراجعة الداخلية مباشرة من الم         ♦
 .المراجعة الداخلية

يسمح مجلس اإلدارة للمراجعين الداخليين باسـتكمال دراسـتهم للحـصول علـى          ♦
 .الشهادات والمؤهالت العلمية ذات الصلة بالمراجعة الداخلية

 .يقوم مجلس اإلدارة باعتماد الدورات التدريبية للمراجعين الداخليين ♦

لمؤسسات الليبية محل الدراسة في دعـم تنظـيم         يوجد دور لمجالس اإلدارة في ا      -2
 :ومتابعة المراجعة الداخلية وتتمثل مظاهر هذا الدعم فيما يلي

  .يقوم مجلس اإلدارة باعتماد أهداف وسلطات ومسؤوليات المراجعة الداخلية ♦
♦ سهم مجلس اإلدارة في وضع واعتماد شروط ومعـايير التوظيـف للمـراجعين             ي

  .الداخليين
  .جلس اإلدارة بالتصديق على خطط وسياسات المراجعة الداخليةيقوم م ♦
  .يقوم مجلس اإلدارة بالتصديق على الموازنة التقديرية للمراجعة الداخلية ♦
يعمل مجلس اإلدارة على ضمان التعاون التام بين المراجعين الداخليين والمراجـع             ♦

  .الخارجي
 المراجعة الداخلية على كـل      يحرص مجلس اإلدارة على التأكد من حصول إدارة        ♦

  .اإلمكانيات والتسهيالت الالزمة إلنجاز مهامها
  .يعمل مجلس اإلدارة على تقييم نشاط المراجعة الداخلية من وقت ألخر ♦
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يعمل مجلس اإلدارة على تقييم برامج الجودة والتحسين المستمر لنشاط المراجعـة             ♦
 .الداخلية

سسات الليبية محل الدراسة في دعـم عمليـة         يوجد دور لمجالس اإلدارة في المؤ      -3
 :اإلعالم عن  وظيفة المراجعة الداخلية وتتمثل مظاهر هذا الدعم فيما يلي

يقوم مجلس اإلدارة بتـشجيع المـراجعين الـداخليين علـى حـضور النـدوات                ♦
 .والمؤتمرات العلمية

عين  العاملين بالمؤسـسة علـى تقـديم العـون للمـراج           يقوم مجلس اإلدارة بحثّ    ♦
 .الداخليين

يقوم مجلس اإلدارة باعتماد جميع ما يصدر عن إدارة المراجعـة الداخليـة مـن                ♦
  .نشرات دورية أو كتيبات سنوية، أو ندوات أو تقارير سنوية

 :التوصيات) ب
 : يوصي الباحث بما يأتي بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة،  

ة في دعم استقاللية المراجعة الداخلية وذلـك        على زيادة دور مجالس اإلدار     العمل) 1
 :فيما يتعلق باألدوار التالية

ضرورة قيام مجلس اإلدارة بتحديد مرتب ومزايا المسئول عن وظيفـة المراجعـة              *
  .الداخلية

ضرورة قيام مجلس اإلدارة بإتاحة الفرصة للمسئول عن وظيفة المراجعة الداخليـة          * 
  .لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة

ضرورة قيام مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم وجود تضارب مصالح أو تحيـز أو              * 
اختالفات  شخصية بين المراجعين الداخليين ومن يتم مراجعة أعمالهم عند توزيع            

  .مهام العمل
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ضرورة قيام مجلس اإلدارة بالتحقق من تغيير أو تبديل مهام المراجعين الـداخليين             * 
  .خرآلمن وقت 

م مجلس اإلدارة بالتحقق من عدم قيام المراجعين الداخليين بمراجعـة           ضرورة قيا *  
  .أعمال سبق لهم القيام بها كمحاسبين

العمل على زيادة دور مجالس اإلدارة في تنظيم ومتابعة نشاط المراجعة الداخليـة             ) 2
  .وذلك فيما يتعلق بتحديد مجاالت عمل المراجعة الداخلية

 اإلدارة في دعم عملية اإلعالم عن وظيفة المراجعة         العمل على زيادة دور مجالس    ) 3
  :الداخلية وذلك فيما يتعلق باألدوار التالية

ضرورة قيام مجلس اإلدارة بتنظيم حمالت إعالمية لتوضيح وإبراز دور المراجعة           * 
  .الداخلية

 *        نتائج المراجعـة    ضرورة قيام مجلس اإلدارة بالتأكيد لجميع العاملين بالمؤسسة بأن 
لداخلية لن تتخذ أساساً لتوقيع العقوبات على أي شخص داخل المؤسسة، إال فـي              ا

  .الحاالت التي يثبت فيها سوء النية
ضرورة قيام مجلس اإلدارة بتركيز اهتمامه على منح التقدير األدبـي والمكافـآت             * 

 هم يستحقون ذلك التقـدير    المادية لألشخاص الذين تظهر نتائج المراجعة الداخلية أنَّ       
  .وتلك المكافآت

ه ال يهتم باكتشاف    ضرورة قيام مجلس اإلدارة بالتأكيد لجميع العاملين بالمؤسسة بأنَّ        * 
األخطاء واالنحرافات بقدر اهتمامه بكيفية القضاء على أسباب وجودهـا وتالفـي            

 .آثارها السلبية

ـ            ) 4 ة القيام بدراسات أخرى للتعرف عن دور مجالس اإلدارة في دعم وظيفة المراجع
 .الداخلية من وجهة نظر أعضاء مجالس اإلدارة
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א��א������� 


التنسيق والتعاون بين األجهـزة العليـا        "9150إرشاد اإلنتوساي للحوكمة الجيدة      -1
  ".للرقابة المالية والمحاسبة والمدققين الداخليين في القطاع العام

داخلية في المصارف   تقييم وظيفة المراجعة ال   "،  )2006(إسماعيل؛ أسماء المهدي     -2
  ).طرابلس-أكاديمية الدراسات العليا-رسالة ماجستير غير منشورة(، "المتخصصة

المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخليـة       "،  )2005(البدري، مسعود عبدالحفيظ     -3
، مجلة دراسات في االقتـصاد والتجـارة،        "في الشركات الصناعية بمدينة بنغازي    

  .ا المجلد الثاني والعشرونجامعة قاريونس، ليبي
أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيـل       "،  )2008 (مصطفى نجم ،  البشاري -4

 مـؤتمر المراجعـة الداخليـة   ،  "المراجعة الداخلية في المؤسسات العامة بالسودان     
  .12/01/2008-10، السودان-األول

تحـي رزق   محمـد الـسيد والـسوافيري، ف       الصحن، عبدالفتاح محمد وسـرايا،     -5
 المكتـب الجـامعي     ،مصر، االسكندرية (،  "الرقابة والمراجعة الداخلية  " ،)2006(

  ).الحديث
دور مجلس اإلدارة فـي تحـسين فعاليـة حوكمـة           "،  )2013(الطاهر؛ العماري    -6

المديريـة العامـة    - دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط       -الشركات
  ).الجزائر-المدية-حسيبة بن بوعليجامعة -رسالة ماجستير(، "بالبليدة

أثر تطبيق الحاكمية المؤسـسية علـى جـودة         "،  )2012(العبدلي؛ محمد عبداهللا     -7
التدقيق الداخلي في الشركات الصناعية المدرجة في سـوق الكويـت لـألوراق             

  ).جامعة الشرق األوسط-كلية األعمال-رسالة ماجستير(، "المالية
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نتائج احتراف المراجعة الداخلية فـي ظـل        "،  )2000(العطار؛ حسن عبدالحميد     -8
 مجلـة البحـوث     ،"دراسة ميدانية في بيئة األعمـال المـصرية       -محدداته المهنية 

  .جامعة الزقازيق، المجلد الثاني والعشرون، العدد األول-التجارية، كلية التجارة
ليات معوقات عمل وحدات المراجعة الداخلية واآل     "،  )2007(العفيفي؛ عبير محمد     -9

-الجامعـة اإلسـالمية   -كلية التجارة -رسالة ماجستير (،  "المقترحة لزيادة فاعليتها  
  ).غزة

اإلطار النظري والمحتوى   -المراجعة الداخلية "،  )1990( أحمد صالح    ،العمرات -10
  ).األردن، عمان، دار البشير للنشر والتوزيع( الطبعة األولى، ،"السلوكي

المراجعة الداخلية في ظـل     " ،)2006(، نادر شعبان    القباني، ثناء علي و السواح     -11
  ). الدار الجامعية،مصر، االسكندرية(، "التشغيل االلكتروني

 بشأن النشاط التجاري في ليبيا واللوائح الصادرة        2010لسنة  ) 23(القانون رقم    -12
  .بمقتضاه

نية في  دور مجالس اإلدارة في الشركات األرد     "،  )2009(المومني؛ محمد عبداهللا    -13
 مجلـة جامعـة دمـشق للعلـوم         ،"دراسة ميدانيـة  -تعزيز فاعلية لجان التدقيق   

  .االقتصادية والقانونية، المجلد الخامس والعشرون، العدد األول
دور لجان المراجعة في زيـادة فعاليـة نظـم          "،  )2011(النبشة؛ منصور علي     -14

رسـالة  (،  "يبيـة دراسة ميدانية على المـصارف التجاريـة الل       -الرقابة الداخلية 
  ).طرابلس-أكاديمية الدراسات العليا-ماجستير غير منشورة
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