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 الشكر والتقدٌر

 

 عيسلى قدير إلى أستاذي الفاضلل اللدكتور الشكر والتبعد حمد اهلل وشكره أتقدم بخالص 
لتوجياتو العممية ومتابعتو رسالتي، وتصحيحو لعثراتي بكل صبر وسلعة صلدر  عبد اهلل الغنودي

 . توجيياتو و

 :كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذين الفاضمين

   مصطفى ساسي فتوحة الدكتور/

 انتصار الكوني البشتي  /ةوالدكتور 

 لتفضميما بقبول مناقشة الرسالة.

والشللكر موصللول إلللى كللل مللن مللد لللي يللد العللون إلنجللاز ىللذه الرسللالة وأخللص بالللذكر 
 مسجمة بسوق المال الميبي . الشركات الميبيةبالعاممين 

وختامًا أتوجو بالشكر والتقدير إلى كل من شجعني ودعمني ولو بكمملة طيبلة فلي سلبيل 
تمام الرسالة.  مواصمة العمل وا 

   جزاكلم اهلل علني جميعلًا خيللر الجلللزاء
  

 الباحث 
  



 

 د 

 

 المستخلص

في دعـ جودة ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور قواعد االدارة الرشيدة )الحوكمة
ولتحقيؽ أىداؼ ، وظيفة المراجعة الداخمية في الشركات الميبية المسجمة في سوؽ الماؿ الميبي

المنيج االستقرائي واالستنباطي في جمع وتحميؿ البيانات مف مصادرىا الدراسة تـ استخداـ 
، وقد تـ االعتماد عمى الدراسات النظرية السابقة في إعداد استبانة ىذه الدراسة، األولية والثانوية

الدراسة إلى أنو يوجد أثر ذو داللة  خمصتوقد ، الدراسة  اتوقد تـ توزيع االستبانات عمى مفرد
تحقؽ االدارة  مف خالؿالتأىيؿ العممي لممراجع الداخمي  واعد االدارة الرشيدة في دعـلق إيجابية
دور في ولقواعد االدارة الرشيدة ، مقياـ بميامو لممراجع الداخمي الخبرة المينية الالزمة لفر امف تو 

ضح الختصاصات المراجعيف اتحديد الو لمف خالؿ ا التأكيد عمى موضوعية المراجع الداخمي
، وقدرة المراجع الداخمي عمى توصيؿ النتائج والحقائؽ لإلدارة العميا  في تمؾ الشركات الداخمييف

تدعـ قواعد االدارة الرشيدة العناية المينة لممراجع الداخمي مف خالؿ وأيضا ، دوف أي ضػوط
ركات عمى الش انو يجبالدراسة   أوصتوقد  ،االشراؼ عمى التخطيط لعممية المراجعة الداخمية 

الشراؼ عمى عممية التخطيط ألعماؿ االميبية المدرجة بسوؽ الماؿ الميبي دعـ لجنة المراجعة في 
السماح لممسؤوؿ عف وأوصت أيضا ب ،مراجعيف الداخمييفالدورات التدريبية لمودعـ إدارة المراجعة 

 .مف اجتماعات مجمس االدارةعدد ادارة المراجعة الداخمية حضور 
المراجعػػة وكمػػة( ، حالرشػػيدة )ال اإلدارةقواعػػد ، الحوكمػػة(الرشػػيدة اإلدارة): الكممػػات الدالػػة 

 (  سوؽ الماؿ الميبي، جودة المراجعة الداخمية، الداخمية
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Abstract 

This study aimed to identify the role of rules of good 

governance (governance) in supporting the internal audit function of 

Libyan companies registered in the Libyan Capital Market, and to 

achieve the objectives of the study, the inductive and deductive 

method was used to collect data from its primary and secondary 

sources, Previous theoretical studies were based on the preparation 

of this study questionnaire, The study concluded that there is a 

positive significance of the rules of good management in supporting 

the scientific qualification of the internal auditor through the 

management’s verification of the availability of the professional 

experience necessary for the internal auditor to carry out his duties. 

The rules of good management have a role in emphasizing the 

objectivity of the internal auditor through a clear definition of the 

terms of reference of the internal auditors in those companies, and 

the ability of the internal auditor to communicate the results and 

facts to the senior management without any pressure, and also the 

rules of good management support the professional care of the 

internal auditor by supervising the planning of the audit process. 

interior with a view .The study recommended that the Libyan 

companies listed on the Libyan capital market should support the 

Audit Committee in supervising the planning process for the audit 

department’s work and support training courses for internal auditors, 

and also recommended allowing the person responsible for the 

internal audit department to attend a number of board meetings. 
Key words: (Rational Administration (governance, rules of good 

governance (governance), internal audit, quality of internal audit, Libyan 

money market). 
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:المقدمة  1-1  

بتطبيؽ حوكمة الشركات في العديد مف المؤسسات االقتصػادية والمنظمػات العناية  تتزايد
بعػد سمسػمة األزمػات  السػيما، قميمية وفي العديػد مػف اقتصػاديات العػالـ خػالؿ السػنوات الماضػيةإلا

، 7886اـ مريكػػػا الالتينيػػػة فػػػي عػػػأسػػػيا و آفػػػي العديػػػد مػػػف دوؿ شػػػرؽ  تالماليػػة المختمفػػػة التػػػي حػػػدث
بػػرز ىػػذه أومػػف ، مريكيػػة الكبػػر ألوكػػذلؾ االنييػػارات المفاجئػػة فػػي العديػػد مػػف الشػػركات والبنػػوؾ ا

 WorldCom لؾ أزمػػػػػة شػػػػػركةوكػػػػػذ، ـ1007عػػػػػاـ  لمطاقػػػػػة Enronمريكيػػػػػة شػػػػػركة ألالشػػػػػركات ا
وترجػػع ىػػذه األزمػػات واالنييػػارات فػػي ، ـ1007وأزمػػة الرىػػوف العقاريػػة ، ـ1001لالتصػػاالت سػػنة 

حيػػػث إف الفسػػػاد ، إلػػػى الفسػػػاد اإلداري والمػػػالي بصػػػفة عامػػػة والمحاسػػػبي بصػػػفة خاصػػػة معظميػػػا
المحاسػػػبي يرجػػػع فػػػي أحػػػد جوانبػػػو الميمػػػة إلػػػى تأكيػػػدات مراجعػػػي الحسػػػابات عمػػػى صػػػحة القػػػوائـ 

تتضػػمنو مػػف معمومػػات محاسػػبية خالفػػا لمحقيقػػة التػػي ينػػتج عنيػػا حالػػة انييػػار وفقػػداف  الماليػػة ومػػا
وفقػػداف الثقػػة فػػي المعمومػػات المحاسػػبية ، الماليػػة وانصػػراؼ المسػػتثمريف عنيػػا األسػػواؽالثقػػة فػػي  

 (  1072المالية لمشركات المختمفة )الزىراء  التي تتضمنيا التقارير
وبػػػذلؾ فػػػأف المؤسسػػػات الدوليػػػة قػػػد حرصػػػت عمػػػى تنػػػاوؿ موضػػػػوع الحوكمػػػػة وتطبيقاتيػػػا  

 International Monetary)وكػاف عمػى رأس ىػذه المؤسسػات كػؿ مػف صػندوؽ النقػد الػدولي 

Fund ) مبػػادئ  7888ـوالبنػػؾ الػػػدولي ومنظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة التػػي أصػػدرت عػػاـ
حوكمػػػة الػػػػشركات مػػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ عػػػدد مػػػف الخطػػػوط اإلرشػػػادية لتػػػدعيـ إدارة الشػػػركات وكفػػػاءة 

ة بمفيوميػػا الواجػػب وكمػػمػػا يػػؤدي إلػػى انتيػػاج مبػػادئ الح، أسػػواؽ المػػػاؿ واسػػػتقرار االقتصػػاد ككػػؿ
 (  2ص، 1008، ماجدالػشركات.) يالتطبيؽ فػ
يمػػا فػػي حوكمػػة متمػػارس دورا  ا  فػػ ف وظيفػػة المراجعػػة الد اخميػػة عػػادة مػػا تخػػدـ أطرافػػبػػذا و 

 دور المراجػػعومػػف أجػػؿ تفعيػػؿ ، لجنػػة المراجعػػة والمراجػػع الخػػارجي ، الشػػركات مثػػؿ مجمػػس اإلدارة
بػػادر معيػػد المػػدققيف الػػد اخمييف لتطػػوير المعػػايير الد وليػػة  ، الػػد اخمي فػػي تطبيػػؽ حوكمػػة الشػػركات

لجعميػػػا أداة قويػػػة إلضػػػافة قيمػػػة لمشػػػركة مػػػف خػػػالؿ خػػػدمات الت أكيػػػد واالستشػػػارة وتقيػػػيـ ، الػػػد اخمي
ىػػػػػذا الػػػػد ور وات سػػػػع نطاقػػػػػو وأصػػػػبح يتضػػػػمف تقػػػػػدير  ولقػػػػد تطػػػػو ر ومراجعػػػػة الوظػػػػائؼ واألنشػػػػػطة.
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قابيػػة واختبػػػارات مػػد  االلتػػزاـ بمعػػايير اإلفصػػاح والشػػػفافيةالت حقػػؽ مػػف اإلجػػراءات ، المخػػاطر ، الر 
 (   ، 1073، وكم يا تقع في إطار حوكمة الشركات. )كنزة

لنظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة  االختباريػػةولػػذلؾ فػػ ف المراجعػػة الداخميػػة تعػػد إحػػد  أىػػـ الوسػػائؿ 
، اإلجػػػػراءات الرقابيػػػة الموضػػػوعة والتحقػػػؽ مػػػف فاعميػػػػة، ومتابعػػػة مػػػد  االلتػػػزاـ بتنفيػػػذىا، وتقييميػػػا

ونظػػػرا  إلػػى أىميػػة وظيفػػة المراجعػػة ، ومػػد  االلتػػزاـ بػػالقوانيف والقػػرارات والمػػوائح والسياسػػات السػػارية
 (10: 7)الفقػػػرة  2010فقػػػد أعطػػػى دليػػػؿ حوكمػػػة المصػػػارؼ الػػػػصادر فػػػػي ليبيػػػا لسػػػنة ، الداخميػػػة 

الضػبط الػداخمي وحػػرص عمػى اسػػتقاللية إدارة  وأنظمػػة، األىميػة الالزمػة لوظيفػػة المراجعػة الداخميػة
جػراءات الضػبط الػداخمي ودراسػػة و  وتكميػػؼ المراجعػػة الداخميػة بمراجعػة أنظمػة، المراجعػة الداخميػة ا 

حيػػػث تػػػػساعد المراجعػػػة الداخميػػػة المؤسسػػػات الماليػػػة مػػػف تحقيػػػؽ أىػػػدافيا وتحسػػػيف ، مػػػد  كفايتيػػػا
 (  270ص، 2014، خروف،آريعة عمية الرقابة الداخمية. )شاعممياتيا وتأكيد ف

الشػركات فػي تحسػيف  ( حوكمػةاإلدارة الرشػيدة )يضػاح دور إلػى إتيدؼ ىػذه الدراسػة  ذاوب
تطبيػؽ قواعػد حوكمػػة  دورالمينػي لوظيفػة المراجعػة الداخميػػة مػف خػالؿ التعػرؼ عمػػى مػد   األداء

 الماؿ الميبي.لميبية المدرجة في سوؽ اأداء المراجعيف الداخمييف لمشركات  فيالشركات 
 

الدراسات السابقة 2- 1 

المعنونللة بللدور اليللات حوكمللة البنللوك فللي تحسللين جللودة اداء ( 2119دراسللة )سوسللن  1-2-1
 المراجعة الداخمية دراسة ميدانية عمى البنوك التجارية العاممة في اليمن .

المراجعػػػػػة  أداءقيػػػػػاس دور آليػػػػػات حوكمػػػػػة البنػػػػػوؾ فػػػػػي تحسػػػػػيف جػػػػػودة لىػػػػػدفت الدراسػػػػػة  
وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى وجػػود أثػػر لمجػػاف الحوكمػػة ولجػػاف المراجعػػة ولجػػاف المخػػاطرة ، داخميػػةال

،  ومجمس اإلدارة والمراجعة الخارجية في تحسيف جودة أداء المراجعة الداخمية فػي البنػوؾ التجاريػة
وأيضػػا ، كمػػا أوصػػت الدراسػػة بضػػرورة تطػػوير دليػػؿ الحوكمػػة الصػػادر عػػف البنػػؾ المركػػزي اليمنػػي

الخبػرة ومػف و  البنػوؾ اليمنيػة بأعضػاء مسػتقميف مػف ذوي االختصػاص اإلداراتضرورة رفد مجالس 
 العمؿ يطمبياحممة الشيادات العميا في المجاالت التي 
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( المعنونلللة أثلللر تطبيلللق مبلللادي حوكملللة الشلللركات فلللي 2268)دراسلللة سللل م  2- 6-2
 خاصة العاممة في سوريا .مستوى جودة التدقيق الداخمي دراسة حالة المصارف ال

تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى مفيػػػوـ حوكمػػػة الشػػػركات و مبادئيػػػا و أىميتيػػػا و 
أىدافيا و التعرؼ عمى مفيوـ المراجعة الداخمية و دراسة أثػر تطبيػؽ مبػادئ حوكمػة الشػركات فػي 

مػد  تػػأثير  فػػي المصػارؼ الخاصػػة العاممػة فػػي سػورية ، و تحديػػد الػداخمي مسػتو  جػودة التػػدقيؽ 
ألداء الميني لممراجعيف الداخمييف ليػذه المصػارؼ وقػد  تطبيؽ قواعد حوكمة الشركات عمى تطويرا

خمصت الدراسة أنو يوجػد أثػر لتطبيػؽ بعػض مبػادئ حوكمػة الشػركات فػي مسػتو  جػودة المراجعػة 
 الشػػػػركات عمػػػػى تػػػػوفير االسػػػػتقالؿ المينػػػػي لممػػػػراجعيف حوكمػػػػة الداخميػػػػة ، حيػػػػث يسػػػػاعد تطبيػػػػؽ

الػػداخمييف و الػػذي يمكػػف مػػف تحقيػػؽ أىػػداؼ عمميػػة المراجعػػة ، كمػػا أف مبػػادئ حوكمػػة الشػػػركات 
تحرص عمى أف يمتمؾ المراجع الداخمي المعرفة الكافية بالمعػايير المينيػة الالزمػة لممارسػة وظيفػة 

الدراسة إلى ضرورة قياـ المصارؼ الخاصة برفػع مسػتو  الحوكمػة و  أوصتالمراجعة الداخمية ، و 
ذلػػؾ بتبنػػي خطػػط متعمقػػة بػػالتوظيؼ و التعيػػيف و تطػػوير المػػوارد البشػػرية، و ضػػرورة تبعيػػة وحػػدة 

الػػداخمييف بيػػػدؼ  لممػػراجعيفالمراجعػػة الداخميػػة لمجمػػس اإلدارة، و ضػػرورة عقػػد الػػدورات التدريبيػػة 
و مػف ،  إكسابيـ المعرفة الكافية بمعايير المراجعة الداخمية الصادرة عػف معيػد المػدققيف الػداخمييف

 ثـ العمؿ عمى تبنييا بشكؿ تدريجي في المصارؼ الخاصة العاممة في سورية.
( المعنونلة تقيليم ملدى مسلاىمة ادارات المراجعلة الداخميلة 2267)دراسة الجبو 6-2-3

بالشللركات الصللناعية الميبيللة فللي تفعيللل مبللادئ حوكمللة الشللركات مللن خلل ل تطبيللق المعللايير 
 الدولية لممراجعة الداخمية.

ىػػدفت ىػػػذي الدراسػػػة لمتعػػرؼ عمػػػى مػػػد  مسػػاىمة المراجعػػػة الداخميػػػة فػػي تفعيػػػؿ حوكمػػػة 
الشػػركات  بالشػػركة الشػػركة الميبيػػة  لمحديػػد والصػػمب مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ المعػػايير الدوليػػة لممراجعػػة 
لداخميػػة ، وتػػـ اتبػػاع المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي، ففػػي الجانػػب النظػػري تػػـ االعتمػػاد عمػػى االدبيػػات 

دوريات والدراسات السابقة ، ولجمع البيانات تـ استخداـ اسػتبانة ، ولتحميميػا تػـ اسػتخداـ والكتب وال
( ، وقد توصػؿ الباحػث الػى مجموعػة مػف النتػائج  مػف اىميػا أف MINITABالبرنامج االحصائي )

ادارة المراجعػػػة الداخميػػػة بالشػػػركة تسػػػاىـ فػػػي تفعيػػػؿ مبػػػادئ حوكمػػػة الشػػػركات مػػػف خػػػالؿ التزاميػػػا 
معايير المراجعػة الداخميػة ، مػع قصػور فػي تطبيػؽ بعػض بنػود متطمبػات معػايير المراجعػة بتطبيؽ 
 الداخمية.
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( المعنونللللة دعللللم مجللللالس االدارة فللللي دعللللم وظيفللللة 2267) دراسللللة موسللللى  6-2-4

 المراجعة الداخمية دراسة تطبيقية عمى بعض المؤسسات الميبية. 
دارة فػي المؤسسػات الميبيػة فػي دعػـ تيدؼ ىذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى دور مجػالس اإل

وظيفة المراجعة الداخمية ،وذلؾ مػف خػالؿ تحديػد مػد  الػدعـ الػذي تقدمػو مجػالس اإلدارة لممراجػع 
الداخميػػة لضػػماف اسػػػتقالليتيا، ومػػد  مسػػاىمة تمػػػؾ المجػػالس فػػي تنظػػػيـ ومتابعػػة نشػػاط المراجعػػػة 

ط ، ولتحقيػؽ ىػذه األىػداؼ مية ىػذا النشػاوليف والعامميف بأىالداخمية ودورىا في توعية جميع المسئ
تَّػػػـ تصػػػميـ اسػػػتمارة اسػػػتبانة وزعػػػت عمػػػى المسػػػئوليف عمػػػى وظيفػػػة المراجعػػػة الداخميػػػة بالمؤسسػػػات 
الميبيػػػة ،وقػػػد تَّػػػـ اسػػػتخداـ المػػػنيج التحميمػػػي الوصػػػفي لتحميػػػؿ بيانػػػات الدراسػػػة واختبػػػار فرضػػػياتيا، 

فػػػي المؤسسػػػػات الميبيػػػػة فػػػي دعػػػػـ وظيفػػػػة  وتوصػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى أنػػػو يوجػػػػد دور لمجػػػػالس اإلدارة
المراجعػػة الداخميػػة، بنػػاء عمػػى ىػػذه النتػػائج تػػـ وضػػع بعػػض التوصػػيات التػػي مػػف شػػأنيا زيػػادة دور 

 مجالس اإلدارة في دعـ وتفعيؿ وظيفة المراجعة الداخمية.
 حوكملللة تفعيلللل فلللي الداخميلللة المراجعلللة دورالمعنونلللة بللل( 2015 داوود  بلللن ةدراسللل )6-2-5

  الجزائرية الشركات من عينة عمى دراسة الشركات

 ىدفت الدراسة إلى إبراز دور المراجعة الداخمية كآلية رقابػة داخميػة عمػى حوكمػة الشػركات
السػػيما مػػوظفي إدارات المراجعػػة الداخميػػة الشػػركات الجزائريػػة  ف مػػوظفيمػػة عينػػ مػػف خػػالؿ دراسػػة
تـ طرحيا عمى عينػة الدراسػة واسػتخدـ  استبيانووقد تمت الدراسة خالؿ تحميؿ ، المالية والمحاسبية

وخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى أف وظيفػػػة المراجعػػػة الداخميػػػة ، SPSSالباحػػػث برنػػػامج التحميػػػؿ االحصػػػائي 
ضػػػماف حقػػػوؽ ، لػػيس ليػػػا عالقػػػة مباشػػػرة بمبػػادئ حوكمػػػة الشػػػركات العاممػػػة المتسػػاوية لممسػػػاىميف

ظيفػػػة و  حػػػيف وجػػػو د عالقػػػة بػػػيف فػػػي دور أصػػػحاب المصػػػالح، فصػػػاح والشػػػفافيةإلا، المسػػػاىميف
ألنيا وظيفة لصػيقة بػاإلدارة العميػا  وقػد اوصػت ؛مسؤوليات مجمس اإلدارة  مبدأو  المراجعة الداخمية

 ىػػذه الدراسػػة عمػػى ضػػرورة تنظػػيـ وظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي الشػػركات بمػػا يضػػمف اسػػتقالليا و
 كاتوكذلؾ ضرورة التزاـ الشركات بقواعد حوكمة الشر ، موضعيتيا
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 التلللدقيق وظيفلللة تحسلللين فلللي الشلللركات حوكملللة دورالمعنونلللة بللل 2015)روال دراسلللة)  6-2-6
 الشركات المساىمة المدرجة في بورصة فمسطين الداخمي

سػة إلػػى التعػػرؼ عمػى دور حوكمػػة الشػػركات فػي تحسػػيف وظيفػػة التػػدقيؽ اىػدفت ىػػذه الػػد ر 
وتحديػد مػد  تػأثير تطبيقػات قواعػد ، الداخمي في الشركات المساىمة المدرجة في بورصػة فمسػطيف

أف  إلػػػى وقػػػد خمصػػػت الدراسػػػة، تطػػػوير األداء المينػػػي لممػػػدققيف الػػػداخمييف فػػػيحوكمػػػة الشػػػركات 
وكػػػذلؾ تحػػػرص حوكمػػػة ، حوكمػػػة الشػػػركات تسػػػيـ فػػػي تػػػوفير االسػػػتقالؿ المينػػػي لممػػػدقؽ الػػػداخمي
وقػػد أوصػػت ، دقيؽ الػػداخميالشػػركات عمػػى المعرفػػة الكافيػػة لممػػدقؽ الػػداخمي بالمعػػايير المينيػػة لمتػػ

والشػػػػفافية عمػػػػى  اإلفصػػػاحالدراسػػػة عمػػػػى ضػػػػرورة المحافظػػػة عمػػػػى المسػػػػتو  الكػػػافي والعػػػػادؿ مػػػػف 
وكػذلؾ قيػػاـ الشػركات المدرجػػة فػي بورصػػة فمسػطيف برفػػع مسػػتو  ، المعمومػات الميمػػة فػي التقػػارير

 .ة لمتدقيؽ الداخمي معايير المينيالوعقد الدورات لممدققيف بيدؼ زيادة المعرفة ب الحوكمة فييا
 المعموملات جلودة عملى الشلركات حوكملة تطبيلق أثرب المعنونة (2015 قرواني دراسة) 6-2-7

 .بالجزائر االقتصادية المؤسسات من نةلعيً  ميدانية دراسة المحاسبي واإلفصاح

حوكمػػػة الشػػركات فػػي تحقيػػؽ جػػودة المعمومػػة الماليػػػة  بػػراز دورإ إلػػىتيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة 
مػف حػؿ العديػد مػف المشػاكؿ التػي تواجييػا الشػركات و لمنيػا  االستفادةواإلفصاح المحاسبي وكيفية 

وىػػػػذا مػػػػف خػػػػالؿ ، االقتصػػػػاديةالثقػػػػة والمصػػػػداقية فػػػػي المعمومػػػػات الماليػػػػة لممؤسسػػػػات  فقػػػػد أىميػػػػا
، لجنػػػة المراجعػػػة، مجمػػػس اإلدارة، جعػػػة الداخميػػػةالمرا :آليػػػات الحوكمػػػة التػػػي مػػػف أىميػػػا اسػػػتخداـ

وتزايػػػػد دور المراجعػػػػة الداخميػػػػة والخارجيػػػػة وضػػػػرورة وجػػػػود لجػػػػاف المراجعػػػػة ، المراجعػػػػة الخارجيػػػػة
ه الدراسة إلى وجود عالقة وثيقة بػيف حوكمػة الشػركات ذوتحقيؽ اإلفصاح والشفافية وقد توصمت ى

جػراءات الحوكمػة إ حيػث، اإلفصػاح ةوالمعمومات المالية ومستو  جود دورا كبيػرا  تػؤديف مبػادئ وا 
يػػنعكس عمػػى مسػػتو  جػػودة المعمومػػات المحاسػػبية  وىػػذا بػدوره ، فػي مجػػاؿ تطػػوير مينػػة المحاسػػبة

واإلفصػػاح المحاسػػبي واوصػػت الدراسػػة بضػػرورة قيػػاـ المؤسسػػات ب صػػدار دليػػؿ حوكمػػة الشػػركات 
وضػماف ، ظ عمػى اسػتقاللية المؤسسػاتضػرورة الحفػا و ليكوف إلزاميا  لجميػع المؤسسػات والشػركات

 .طار القانوني بحيث يمبي احتياجات الحوكمةإلمف األعضاء وتطوير ا اقراراتي فيعدـ التأثير 
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حوكملللة الشلللركات وأداء الشلللركات دليلللل ملللن  (Dr Azeez 2015دراسلللة ) 6-2-8
  Governance and Firm Performance: Evidence from Sri Lankaسيرلنكا.  

مػف  لػؾوذ اء الشػركات فػي سػيرلنكاد العالقة بيف حوكمػة الشػركات وأدالدراسة الى تحدي هتيدؼ ىذ
عػػدد و  ورئػػيس مجمػػس االدارة المػػدير التنفيػػذي فػػي وظيفتػػيف  خػػالؿ حجػػـ مجمػػس اإلدارة ،ازدواجيػػة

 لتحميػؿEPS ،ROA،   ROEس االداء المػالي، يالمديريف غير التنفيذييف في الشػركة واسػتخداـ مقػاي
 1070الماليػة مػف سػػنة  لػسوراؽفػػي بورصػة كولومبػو مسػجمة شػركة  مائػةلقػارير السػنوية تبيانػات ال

يسػػػيـ فػػػي رفػػػع مػػػف  كبيػػػرال أف حجػػػـ مجمػػػس االدارة توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػىوقػػػد  1071الػػػى سػػػنة 
مشػػػاركة األعضػػػاء بخبػػػراتيـ ومعمومػػػاتيـ بمػػػا يكفػػػي ألداء الميػػػاـ مسػػػتو  أداء الشػػػركة مػػػف خػػػالؿ 

ف الفصػؿ بػػيف وظيفتػػي ر ،و  بكفػػاءة لػػييـالمسػندة إ مجمػس االدارة لػػو عالقػػة ورئػػيس  ،يس التنفيػػذي ئػا 
 .بما يسيـ في عدـ تعارض المصالح في الشركةايجابية مع أداء الشركات 

زمللات الماليللة و ديناميكيللة حوكمللة األ بعنللوان     Chen )  2264دراسللة)   6-2-9
 Financial Crisis and the dynamics " المدرجلةالشركات : دليلل ملن الشلركات التايوانيلة 

of corporate governance : Evidence from Taiwn’s Listed firms " 
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى اسػػػتكماؿ األدبيػػات فػػي مجػػاؿ الحوكمػػة و ذلػػػؾ عػػف طريػػؽ التحقيػػؽ فػػػي 

مػؿ مػع االزمػة الماليػة كيفية تعديؿ الشركات التايوانيػة المدرجػة لييكػؿ الحوكمػة الخػاص بيػا ، لمتعا
 2سػنوات قبػؿ األزمػة ، و 2، وقد تػـ دراسػة ىيكػؿ حوكمػة الشػركات لمػدة  1007العالمية في عاـ 

حتػػػى  1004سػػػنوات بعػػػد حػػػدوث األزمػػػة الماليػػػة ، وتمثمػػػت فتػػػرة مػػػا قبػػػؿ حػػػدوث األزمػػػة مػػػف عػػػاـ 
 1220ث، و اسػتيدؼ الباحػ 1077حتػى  1008، و الفترة ما بعد حػدوث األزمػة مػف عػاـ  1006

شػػػركة مػػػف الشػػػركات العامػػػة لتكػػػوف عينػػػة لمدراسػػػة ، و حػػػدد الباحػػػث بعػػػض خصػػػائص لمحوكمػػػة 
عػدد أفػراد المجمػس، اسػػتقاللية ،  مجمػس اإلدارة: السػتخداميا كمتػيػرات لمدراسػة و ىػي خصػػائص 

شػػػفافية المعمومػػػػات،   المجمػػػس، ىيكػػػؿ مجمػػػػس اإلدارة، مكآفػػػات المػػػدراء التنفيػػػػذيف، ىيكػػػؿ اإلدارة،
حقوؽ األقمية مف المسػاىميف، و قػد تػـ حسػاب الوسػط لمسػتو  تطبيػؽ الحوكمػة قبػؿ و بعػد  حماية

و مػف نتػائج الدراسػة أف التػيػر فػي حوكمػة ، حدوث األزمة الماليػة العالميػة و دراسػة الفػرؽ بينيمػا 
الشػػركات خػػالؿ الماليػػة مػػرتبط بكػػؿ مػػف مكافػػآت مجمػػس اإلدارة و المػػدراء التنفيػػذيف ، قػػوة مجمػػس 

دارة ، شػػفافية المعمومػػات، األطػػراؼ ذات العالقػػة، كمػػا أف التػيػػر فػػي ىػػذه المتػيػػرات يػػؤثر عمػػى اإل
األداء التشػػػػيمي لمشػػػركة. و مػػػف توصػػػيات الدراسػػػة أف الشػػػركات التػػػي لػػػدييا مسػػػتو  أداء تشػػػػيمي 
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ضػػػعيؼ، يجػػػب عمييػػػا بشػػػكؿ عاجػػػؿ أف تقػػػوـ بتطػػػوير نظػػػاـ الحوكمػػػة الخػػػاص بيػػػا حتػػػى تواجػػػو 
 .المالية العالمية اآلزمةوجودة بعد التحديات الم

 التعميق عمى الدراسات السابقة  1-2-11
 (عػػػػرض الدراسػػػػات السػػػػابقة التػػػػي تناولػػػػت موضػػػػوع االدارة الرشػػػػيدة )الحوكمػػػػةمػػػػف خػػػػالؿ 

المراجعػػػػة الداخميػػػػة نالحػػػػظ اف بعػػػػض تمػػػػؾ الدراسػػػػات ركػػػػزت عمػػػػى التعػػػػرؼ إلػػػػى دور المراجعػػػػة و 
ودراسػػػػات أخػػػػر  ركتػػػػزت عمػػػػى تػػػػأثير دور الحوكمػػػػة فػػػػي جػػػػودة ، الداخميػػػػة فػػػػي حوكمػػػػة الشػػػػركات

ويمكػف القػوؿ أف تمػؾ ، المعمومات واإلفصاح المحاسبي وأيضا تأثيرىػا فػي جػودة المراجعػة الداخميػة
 . الدراسات تناولت موضوع الدراسة مف زاوية واحدة أو أكثر مف زوايا الموضوع

أنيػا سػتتناوؿ دور قواعػد اإلدارة الرشػيدة وأىػـ مػا يميػز ىػذه الدارسػة مػف الدراسػات السػابقة 
في دعػـ جػودة وظيفػة المراجعػة الداخميػة فػي الشػركات الميبيػة المسػجمة فػي سػوؽ المػاؿ ( )الحوكمة

مف الدراسات السػابقة تناولػت موضػوع ىػذه  حسب عمـ الباحث يوجد أي دراسة حيث إنو ال، الميبي
 الدراسة. 

 مشكمة الدراسة 1-3
الداخميػة مػف الوسػائؿ الميمػة التػي تسػتخدميا إدارات الشػركات لمتأكػد  تعد وظيفة المراجعػة

والتحقؽ مف التػزاـ الوحػدات اإلداريػة فييػا بالسياسػات العامػة واألنظمػة الماليػة واإلداريػة والتشػريعية 
إال أف وظيفة المراجعة الداخميػة فػي الشػركات الميبيػة تعػاني مػف ضػعؼ واضػح وقصػور ، المتبعة ا

 المراجعػة وظيفػة واقػع تقيػيـالمعنونػة ب ( 1004، حيػث أكػدت دراسػة )بيػت المػاؿ، يتيػاما يقمػؿ فاعم
إلػػػى عػػػدـ اسػػػتقالؿ أقسػػػاـ المراجعػػػة الداخميػػػة بالمصػػػارؼ ، بميبيػػػا  األىميػػػة المصػػػارؼفػػػي  الداخميػػػة

فػػػي السػػػمـ اإلداري أو الييكػػػؿ التنظيمػػػي المراجعػػػة الداخميػػػة  إدارة وضػػػع عػػػدـ نتيجػػػةاألىميػػػة بميبيػػػا 
 المناسب ليا.

حوكمػة  أحػد األركػاف األساسػية التػي تبنػى عمييػاكالداخميػة  المراجعػةأف ولذلؾ ف ف وظيفة 
مباشػػرة فػػي حوكمػػة الشػػركات وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ارتباطيػػا  أخػػر  غيػػر و ةر مباشػػر ادو أليػػا الشػػركات 
تمػػػػؾ يحػػػػتـ عمػػػػى مجػػػػالس االدارة وبالتػػػػالي ،  رجعػػػػةالمحوكمػػػػة الشػػػػركات كمجػػػػاف راؼ أطبػػػػالوثيػػػػؽ 
 المراجعػةضرورة معرفة العوامؿ المؤثرة في جػودة وظيفػة  جعة الداخميةار لمذات العالقة با االطراؼ
 المراجػع الػػداخمي والموضػوعية واالسػػتقاللية لممراجػػع المتمثمػة فػػي التأىيػؿ العممػػي والعممػي الداخميػة
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ومػف ىنػا اقتضػت الحاجػة الػى التركيػز عمػى تفعيػؿ  الػداخمييف المػراجعيفلػد   وبذؿ العناية المينيػة
دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة بمػػػا يسػػػيـ فػػػي تحسػػػيف وتطػػػوير وظيفػػػة المراجعػػػة الداخميػػػة، حيػػػث إف 

حيػػػث بتطبيػػػؽ قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة )الحوكمػػػة(  يرفػػػع مػػػف األداء المينػػػي لممػػػراجعيف الػػػداخمييف، 
المراجعػػة الداخميػػة فػػي الشػػركات وتػػدريبيـ، إضػػافة  تعمػػؿ اإلدارة العميػػا عمػػى إعػػداد مػػوظفي ادارات

 واستقاللية موظفي إدارات المراجعة الداخمية . موضوعيةإلى العناية ب
لػػػو أثػػػر الميبيػػػة  الشػػػركاتفػػػي  ( حوكمػػػةال)قواعػػػد االدارة الرشػػػيدة تطبيػػػؽ ويمكػػػف القػػػوؿ إف

يمكػف  ذلػؾمػف خػالؿ جعػة الداخميػة و المر وخاصة ا، شركاتجوانب عدة في تمؾ ال فيكبير إيجابي 
 :صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التالي 

 المراجعلللةجلللودة وظيفلللة  تحسلللينالشلللركات فلللي  ( )حوكملللة ةملللا دور قواعلللد اإلدارة الرشللليد -
 ؟الداخمية في الشركات المدرجة في سوق المال في ليبيا

 :فرع األسئمة التالية تتومف ىذا التساؤؿ 
  ممراجػػػع العممػػي ل التأىيػػؿ التأكيػػد عمػػى وجػػودفػػي ( الحوكمػػة)دارة الرشػػيدة إلدور قواعػػد الػػمػػا

 ؟الداخمي
  ؟موضوعية المراجع الداخمي التأكيد عمىفي ( الرشيدة )الحوكمة اإلدارةما دور قواعد 

   ؟استقاللية عمؿ المراجع الداخمي التأكيد عمىفي  (دور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة ما 

 المراجػػػع  بػػػذؿ العنايػػػة المينيػػػة التأكيػػػد عمػػػىفػػػي  ( الرشػػػيدة )الحوكمػػػة اإلدارةقواعػػػد  مػػػا دور
 ؟الداخمي

 :أىداف الدراسة 1-4
قواعلد اإلدارة الرشليدة  معبلوت دور اللذياللبلراز إ ىلومن ىلذه الدراسلة  الرئيسإن اليدف 

المدرجلة بسلوق  وتحسين جلودة وظيفلة المراجعلة الداخميلة فلي الشلركات الميبيلة في ( الحوكمة)
 . المال الميبي

 تفرع  مجموعة مف األىداؼ الفرعية المتمثمة في:ت ومف ىذا اليدؼ الرئيسي -

بقواعػد  بػأىـ التعرؼ عمى المفػاىيـ المرتبطػة بحػودة وظيفػة المراجعػة الداخميػة ومػدي تأثرىػا .7
 اإلدارة الرشيدة )الحوكمة(.
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فػػػي دعػػػـ التأىيػػػؿ العممػػػي لممراجػػػع الػػػداخمي مػػػف قواعػػػد االدارة الرشػػػيدة  دور التعػػػرؼ عمػػػى .1
عمػػػػى دورات حصػػػػولو  ومػػػػد  تػػػػوافر الخبػػػػرة المينيػػػػة المراجػػػػع الػػػػداخمي التحقػػػػؽ مػػػػفخػػػالؿ 
   ليا تأثير عمى جودة وظيفة المراجعة الداخمية. المناسبة التي تدريبية 

مػػف خػػالؿ خمي االمراجػػع الػػد فػػي التأكيػػد عمػػى اسػػتقالليةقواعػػد االدارة الرشػػيدة دور تحديػػد  .2
 .  في تحديد اختصاصات المراجع الداخمي وميامو  الدور الذي يمعبو مجمس االدارة

قواعػػد االدارة الرشػػيدة فػػي التأكيػػد عمػػى وبػػذؿ العنايػػة المينيػػة لممراجػػع الػػداخمي  تحديػػد دور .3
 مف خالؿ متابعة خطط ادارة المراجعة الداخمية لعممية المراجعة ومد  تنفيذىا .  

 

 دراسة أىمية ال 1-5
تتمثػػؿ أىميػػة الدراسػػة بالنسػػبة لمباحػػث فػػي تحديػػد أبعػػاد وانعكاسػػات تطبيػػؽ قواعػػد 

فػػػي الشػػػػركات  فػػػػي تحسػػػيف جػػػػودة وظيفػػػة المراجعػػػة الداخميػػػػة ( الحوكمػػػة)االدارة الرشػػػيدة 
حيث أف المنظمات قػد أولػت التػدقيؽ الػداخمي اىتمامػا  بالػػا  ، المدرجة بسوؽ الماؿ الميبي 

المػراجعيف ية الخدمات التي تؤدييػا ىػذه الوظيفػة ، لػذا أصػبح تطػوير أداء بأىم إيمانا  منيا
 ه الدراسػػةكمػػا أف ىػػذلموصػػوؿ لسىػػداؼ المنشػػودة لشػػركات االعمػػاؿ المعاصػػرة،  الػػداخمييف
خػػػػدـ عػػػػدة فئػػػػات كالمسػػػػتثمريف ، المحممػػػػيف المػػػػالييف، تالنظػػػػري و العممػػػػي سػػػػوؼ  ابجانبيػػػػ

مػػػػف خػػػالؿ تقػػػػديـ توصػػػػيات  الشػػػػركات،مجػػػالس إدارات   رؤسػػػػاءالػػػػداخمييف ، المػػػراجعيف  
فػي ( حوكمػة قواعػد االدارة الرشػيدة )دليؿ عممي حػوؿ دور  يمكف االستفادة منيا في تقديـ

يسيـ فػي نجػاح  مما ةالداخمي مراجعةالداخمي و في تطوير وظيفة ال مراجعمستو  جودة ال
 .و تقدـ استمرارىا شركاتىذه ال

 الدراسة  فرضيات 1-6
  دارة الرشلليدإلا يوجللد أثللر ذو داللللة احصللائية عمللى وجللود دور لقواعللد)فرضػػية الرئيسػػةال

( ملن وجيلة نظلر افلراد عينلة الدراسلة في دعم جودة وظيفلة المراجعلة الداخميلة لمشلركات الميبيلة
 واإلجابة عف أسئمتيا فقد تمت صياغة الفرضيات التالية: الدراسةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

قواعد اإلدارة ل لوجود دور (0004) معنويةمستو  احصائية عند  وجد أثر ذو داللةي .7
 .ةمراجع الداخمي في الشركات الميبيمل التأىيل العممي في التأكيد عمى( الرشيدة )الحوكمة
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قواعد اإلدارة ل لوجود دور( 0004) معنويةمستو  عند ة إحصائية ثر ذو دالليوجد أ .1
   .لشركات الميبية الداخمي في ا المراجع موضوعيةالرشيدة )الحوكمة( في التأكيد عمى 

قواعػػػػد اإلدارة ل وجػػػػود دورل( 0004) معنويػػػػةمسػػػػتو  عنػػػػد إحصػػػػائية يوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة  .2
 .مداخمي في الشركات الميبية لالمراجع  استق ليةالرشيدة )الحوكمة( في التأكيد عمى 

قواعػػػػد اإلدارة لدور د وجػػػػو ل( 0004) معنويػػػػةمسػػػػتو  عنػػػػد إحصػػػػائية يوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة  .3
ممراجػػع الػػداخمي فػػي الشػػركات ل العنايللة المينيللةبػػذؿ الرشػػيدة )الحوكمػػة( فػػي التأكيػػد عمػػى 

 .الميبية 

 حدود الدراسة  1-7
  فػي ( اإلدارة الرشػيدة )الحوكمػة دور قواعػد فػي مدراسػةالمكانيػة ل حػدودالتتمثؿ حدود مكانية

 .الميبي الميبية المسجمة في سوؽ الماؿ دعـ جودة وظيفة المراجعة الداخمية في الشركات
  طارىػػػا الفكػػػري ا  و  ( الحوكمػػػة)االدارة الرشػػػيدة مفيػػػوـ لقػػػاء الضػػػوء عمػػػى إحلللدود موضلللوعية

وكػػػػػذلؾ عػػػػػرض لممراجعػػػػػة الداخميػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث مفيوميػػػػػا وأىػػػػػدافيا وأنواعيػػػػػا ، والتطبيقػػػػػي
 الداخمية في ظؿ الحوكمة. أداء المراجعةوعرض ، وأساليبيا

 ـ1017سنة  مف شير يناير إلى شير يوليو  مف الدراسة فترة حدود زمنية 

 منيجية الدراسة 1-8

تـ استخداـ  ىذا المنيج في تحديد مشكمة الدراسة  المنيج االستنباطي  5-8-5          
وصياغة الفرضيات وبناء اإلطار النظري لمدراسة مف خالؿ االطالع عمى ما كتب في األدب 

 المحاسبي بالخصوص.
يقػػػوـ مػػػف خػػػالؿ اختبػػػار فرضػػػيات الدراسػػػة وتحديػػػد مػػػد  الملللنيج االسلللتقرائي   6-8-2

صػػحة ىػػذه الفرضػػيات عػػف طريػػؽ الػػربط بػػيف الدراسػػات النظريػػة والدراسػػة الميدانيػػة تفسػػير وتحميػػؿ 
 نتائج البيانات الدراسة الميدانية لموصوؿ إلى حؿ تمؾ المشكمة .

 :متغيرات لدراسة 6-9  
ومتغيلر  ( حوكمػة)ىػو قواعػد اإلدارة الرشػيدةو  متغير مسلتقلن يمتغير تحتوي الدراسة عمى 

 (7 -7كما موضح بالشكؿ ) ىو جودة وظيفة المراجعة الداخميةتابع 
 قواعد حوكمة الشركات :المتغير المستقل. 
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 بػذؿ  االسػتقاللية ،، الموضػوعية لتأىيػؿ العممػيا)لجودة المراجعة الداخميػة  المتغير التابع ،
 .(العناية المينية

 
  (7-7الشكؿ )

 المستقل المتغير

 جودة أداء وظيفة المراجعة الداخمية
 
 
 
 
 
 
 

  التابع المتغير

 )الحوكمة(  قواعد االدارة الرشٌدة

 الموضوعية

 التأىيؿ العممي والعممي
 

 االستقاللية

 بذؿ العناية المينية
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 تقسيمات الدراسة 1-11
والفصػػميف الثػػاني الفصػػؿ االوؿ الفصػػؿ التمييػػدي ، فصػػوؿ اربعػػة تػػـ تقسػػيـ الدراسػػة إلػػى  

 دراسة ميدانية. لرابعالفصؿ اكاف و  والثمث لمجانب النظري
 ،مشػػكمة البحػػث، الدراسػػات السػػابقة  ، المقدمػػة:  الفصػػؿ التمييػػديالمتمثػػؿ  الفصللل األول

 تقسيمات الدراسة ،المتػيرات ،حدود الدراسة  ، الفرضيات ، أىمية الدراسة ،أىداؼ الدراسة
مفيػػػػوـ العممػػػػي لػػػػإلدارة الرشػػػػيدة الالنظػػػػري لحوكمػػػػة الشػػػػركات :  اإلطػػػػار  الثللللانيالفصللللل 

االطػار ، خصائصػياو  أىػدافياو ىميتيػا أاالطار الفكري لحوكمة الشػركات المتمثػؿ فػي ، ( )الحوكمة
إضػػػافة لممبػػػادئ التػػػي تقػػػوـ ، ليػػػات الحوكمػػػةآالتطبيقػػػي لحوكمػػػة الشػػػركات المتمثػػػؿ فػػػي محػػػددات و 

ػػػادرة عػػػف المنظمػػػات الد وليػػػةحوكمػػػة الشػػػركات عمييػػػا  ،مبػػػادي منظمػػػة التعػػػاوف االقتصػػػادي،  ولص 
 .مبادئ حوكمة الشركات وفؽ تشريعات القانوف الميبي

وظيفػػػة المراجعػػػة الداخميػػػة وأنواعيػػػا وأسػػػاليبيا ، ماىيػػػة المراجعػػػة الداخميػػػة للللثالفصلللل الثا
 المراجعة الداخمية في ظؿ الحوكمة. أداء، داريوموقعيا في التنظيـ اإل

 نتػائج الدراسػػةال،  سػتبانة الدراسػة،الالتحميػؿ االحصػائي  : راسػة الميدانيػةالد رابلعالفصلل ال
 .ياوالتوصيات



 
 
 

  الثاًً لالفص
 اإلطار املفاهٍوً حلوكوت الشركاث 
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 مفيوم و حوكمة الشركات  نشأة : 2-1

 حوكمة الشركات مفيومنشأة و  2-1-1

المػػذيف يعػػداف أوؿ مػػف تنػػاوال موضػػوع  Berlet & Meansتعػػود جػػذور حوكمػػة الشػػركات إلػػى 
وتأتي حوكمػة الشػركات لسػد الفجػوة التػي يمكػف ،  5932فصؿ الممكية عف اإلدارة، وذلؾ في سنة 

الممارسػػات السػػمبية التػػي مػػف الممكػػف أف تضػػر أف تحػػدث بػػيف مػػديري ومػػالكي الشػػركة مػػف جػػر اء 
 (2053بالشركة. )عكاشة، 

 Corporateيعػػػد مصػػػطمح الحوكمػػػة ىػػػو الترجمػػػة المختصػػػرة التػػػي راجػػػت لممصػػػطمح و 

Governance ،التػػػي اتفػػػؽ عمييػػا فيػػػي: أسػػػموب ممارسػػػة ، أمػػا الترجمػػػة العمميػػػة ليػػذا المصػػػطمح
 .سمطات اإلدارة الرشيدة 

تمارس فيػو الشػركات وجودىػا، وتركػز  ياإلطار الذ بأنيا شركاتيمكف تعريؼ حوكمة ال و
الحوكمػػػػة عمػػػػى العالقػػػػات فيمػػػػا بػػػػيف المػػػػوظفيف وأعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة والمسػػػػاىميف وأصػػػػحاب 

اإلشػراؼ عمػى  فػيالتنظيمات الحكومية، وكيفية التفاعؿ بيف كؿ ىػذه األطػراؼ  وواضعيالمصالح 
 (  1002، عمميات الشركة)كريـ

تـ مػػػف خاللػػو توجيػػو أعمػػاؿ المنظمػػػة يػػالنظػػاـ الػػذي :اد عبػػد العػػػاؿ بأنيػػا عرفيػػا حمػػ كمػػا
ومراقبتيا عمى أعمى مستو  مف أجػؿ تحقيػؽ أىػدافيا والوفػاء بالمعػايير الالزمػة لممسػؤولية والنزاىػة 

 (  1008، )حماد والصراحة"
ممارسػػة اإلدارة الرشػػيدة مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف  :فػػي أنػػومفيػػوـ حوكمػػة الشػػركات يتمثػػؿ 

والقواعػػد والمعػػايير التػػي تحكػػـ العالقػػة بػػيف إدارة الشػػركة ومجمػػس إدارتيػػا وحممػػة األسػػيـ  القػػوانيف
حقػػوؽ المسػػػاىميف  ىوذلػػػؾ بيػػدؼ المحافظػػة عمػػ، واألطػػراؼ األخػػر  أصػػحاب المصػػالح بالشػػركة

  (  1072، تمفة لمجمس اإلدارة)غنيميمع دعـ المستويات المخ، وتعظيـ ثرواتيـ بشكؿ عادؿ
" (International Finance Corporation)عرفػػػت مؤسسػػػة التمويػػػؿ الدوليػػػة  وقػػػد

 حوكمة الشركات بأنيا: النظاـ الذي يتـ مف خاللو إدارة الشركات والتحكـ في أعماليا".
-Organization for Economic Co)وعرفتيػػا منظمػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة

Operation and Development ) دارة  :بأنيػػػا ذلػػؾ النظػػاـ الػػػذي يػػتـ مػػػف خاللػػو توجيػػػو وا 
 شركات األعماؿ.
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ويحػػدد ىيكػػؿ الحوكمػػة الحقػػوؽ والمسػػؤوليات بػػيف مختمػػؼ األطػػراؼ ذات الصػػمة بنشػػاط  
جػػػراءات اتخػػػاذ ، الشػػػركة مثػػػؿ مجمػػػس اإلدارة والمسػػػاىميف وأصػػػحاب المصػػػالح كمػػػا يحػػػدد قواعػػػد وا 

كػػذلؾ يحػػدد الييكػػؿ الػػذي يػػتـ مػػف خاللػػو وضػػع أىػػداؼ الشػػركة ، عمقػػة بشػػؤوف الشػػركةالقػػرارات المت
 (  1008عبد الرزاؽ،)ووسائؿ تحقيقيا ووسائؿ الرقابة عمى األداء

مجموعػػة مػػف المبػػادئ التوجيييػػة التػػي اقترحتيػػا  (:Cadbury Rules) قواعللد كللادبوري
عنػػواف: "قواعػػد أفضػػػؿ  تقريػػر حمػػؿوالتػػي أتدرجػػػت فػػي  "لجنػػة كػػادبوري المعنيػػة بحوكمػػة الشػػركات

عػػػػػد باسػػػػػـ "قواعػػػػػد فػػػػػي المممكػػػػػة المتحػػػػدة، وسػػػػػميت ىػػػػػذه القوا 7881الصػػػػػادر عػػػػػاـ " "الممارسػػػػات
 :أنيػػاب" Cadburyوقػػد عرفتيػػا لجنػػة الػػذي تػػرأس المجنػػة حينيػػا ،  أدريػػاف كػػادبوريكػػادبوري" نسػػبة 

الوسػائؿ الالزمػة التػي تسػمح  وتعتنػي ب عطػاء، ذلؾ النظاـ الذي وفقا لو يتـ تسيير ورقابة المؤسسػة
ب يجاد التوازف المنطقي لمسمطة لتفادي كػؿ االنحرافػات الشخصػية وتقػوـ عمػى ثالثػة ركػائز أساسػية 

دارة أعماؿ المؤسسة.، التدقيؽ، االدارة:ىي مجمس   (  1008 حماد،)وا 
أف حوكمػة الشػركات ىػي نظػاـ رقػابي يتكػوف مػف بػومف خالؿ تمػؾ التعريفػات يمكػف القػوؿ 

الػذي   عة مف القواعد والقوانيف التي تحكـ سػير العمميػات داخػؿ المؤسسػات والشػركات الكبػر مجمو 
 .ىداؼ الشركة أو المؤسسة أمع ييدؼ الى خمؽ التوازف بيف أصحاب المصالح وعدـ تعارضيا 

 أىمية حوكمة الشركات  2-1-2
الشركات والتأكيد عمى نزاىتيا إدارة تعد حوكمة الشركات مف أىـ العمميات الالزمة لتحسيف عمؿ 

، وكذلؾ الوفاء بتعيدات القانونية وتحقيؽ الشركة لجميع اىدافيا، حيث توجد مجموعة مف 
المعايير التي تستند إلييا حوكمة الشركات في حماية حقوؽ كافة األطراؼ المختمفة في الشركة 

، ومعايير خاصة األسيـ مف خالؿ مجموعة مف الموائح المنظمة ليا مثؿ :سياسات حماية حممة
بتنظيـ عضوية اعضاء مجمس اإلدارة، وسياسات تنظيـ تعارض أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية وحممة األسيـ، وسياسات الخاصة باإلفصاح واجراءات تنظيمو، وسياسة إدارة المخاطر، 

والنزاىة واالستقامة لجميع  المتابعة والرقابة الكتشاؼ االنحرافات والتجاوزات ، وتحقؽ الحيادية و
لى أدنى مستو  إداري فييا، و تحقؽ االستفادة  العامميف في الشركة ابتداء مف مجمس اإلدارة وا 
القصو  مف نظـ المحاسبة والرقابة الداخمية السيما في عمميات الضبط الداخمي، وتحقؽ أعمى 

ة الفساد المالي واإلداري وكشؼ مستو  ممكف مف الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية، محارب
حاالت االختالس والفساد والتالعب المحاسبي والػش المالي وسوء اإلدارة والرشوة لمشركات 
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( ،وبالتالي ف ف حوكمة الشركات تساىـ في رفع كفاءة أداء الشركات، 2002)الػانمي، 
ية عف طريؽ ترسيخ  والحصوؿ عمى األمواؿ بأقؿ تكمفة، والوصوؿ إلى تحقيؽ التنمية االقتصاد

ا يؤدي إلى تدعيـ األسس مأيضا تجنب الوقوع في األزمات المالية م ومعايير األداء، 
كسب ثقة المتعامميف االقتصادييف وأصحاب المشروع.)صديقي  يسيـ فياالقتصادية ، وىذا كمو 

 ( .2011، وأخروف، 

 ىا.خصائص حوكمة الشركات وركائز  3 -1 -2

 خصائص الحوكمة: 
 (8، ص1074، )عبد النورخصائص حوكمة الشركات  تتمثؿ

 .تباع السموؾ األخالقي المناسب والصحيحا. االنضباط: 7
 .. الشفافية: تقديـ صورة حقيقية لكؿ ما يحدث1
 .ضػوطال. االستقاللية: ال توجد تأثيرات غير الزمة نتيجة 2
 .التنفيذية . المساءلة: إمكانية تقييـ وتقدير أعماؿ مجمس اإلدارة واإلدارة3
 .. المسؤولية: المسؤولية أماـ جميع األطراؼ ذوي المصمحة في المنشأة4
 .إلى الشركة كموطف جيد االجتماعية: النظر. المسؤولية 5
 . العدالة: احتراـ حقوؽ مختمؼ المجموعات أصحاب المصمحة في الشركة.6

 ركائز الحوكمة 
 فيما يالي:وتعتمد الحوكمة عمى ثالث ركائز يمكف تمخيصيا 

 : أي ضماف االلتزاـ السموكي مف خالؿ:السموك األخ قي-أ
 .االلتزاـ بقواعد السموؾ الميني الرشيد -
 .التوازف في تحقيؽ مصالح األطراؼ المرتبطة بالمنشأة -
 .االلتزاـ باألخالقيات الحميدة -
 .القياـ بالمسؤولية االجتماعية والحفاظ عمى البيئة -
 المعمومات المالية.الشفافية عند تقديـ  -

 : ويكوف ذلؾ مف خالؿ:الرقابة والمساءلة -ب
 .تفعيؿ أدوار أصحاب المصمحة في نجاح المنشأة -
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المراجعػػػوف ، المراجعػػػةلجنػػة ، مجمػػػس اإلدارة، المسػػػاىموف أطػػراؼ رقابيػػػة مباشػػرة: -
 وف.والخارجي الداخميوف

 .( فالمقرضو ، المودعوف، المستيمكوف، العمالء، الموردوف)أطراؼ أخر   -
البنػؾ المركػزي فػي ، مصمحة الشػركات، ة سوؽ الماؿأأطراؼ رقابية عامة مثؿ ىي -

 حالة البنوؾ.
 ويكوف ذلؾ مف خالؿ: :إدارة المخاطر -ت

دار  -  تيا.وضع نظاـ إلدارة المخاطر لمتعرؼ عمى المخاطر التي تواجو الشركة وا 
 .اإلفصاح وتوصيؿ المخاطر إلى المستخدميف وأصحاب المصمحة -

 

 

 

 ركائز حوكمة الشركات (2-1الشكل رقم )

 محددات حوكمة الشركات 2-1-4
 تػوافر مػد  عمػى يتوقػؼ عدمػو مػف الشػركات لحوكمػة الجيػد التطبيؽ أف عمى اتفاؽ ىناؾ

ونعػػػرض ( والمحػػػددات الداخميػػػة الخارجيػػػة المحػػػددات)المحػػػددات:  مػػػف مجمػػػوعتيف ومسػػػتو  جػػػودة
   (1-1 كما موضح بالشكؿ ) فيما يمي لياتيف المجموعتيف مف المحددات بشيء مف التفصيؿ

 المحددات الخارجية:  - أ

والػػػذي يشػػػػمؿ عمػػػى سػػػػبيؿ ، توضػػػح ىػػػػذه المحػػػددات المنػػػػاخ العػػػاـ لالسػػػػتثمار فػػػي الدولػػػػة
مثػؿ قػوانيف سػوؽ المػاؿ والشػركات وتنظػيـ المنافسػة ) المثاؿ: القػوانيف المنظمػة لمنشػاط االقتصػادي

 ركائز حوكمة الشركات 

 رطالمخا دارةإ المساءلة والرقابة  السموؾ األخالقي
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فػي تػوفير  ( البنػوؾ وسػوؽ المػاؿ)وكفاءة القطػاع المػالي ( ، ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس
وكفػػػػاءة األجيػػػػزة ، ودرجػػػػة تنافسػػػػية أسػػػػواؽ السػػػػمع وعناصػػػػر اإلنتػػػػاج، التمويػػػػؿ الػػػػالـز لممشػػػػروعات

وذلػػؾ فضػػال ، فػػي إحكػػاـ الرقابػػة عمػػى الشػػركات ( والبورصػػةة سػػوؽ المػػاؿ أىيػػ)الرقابيػػة  والييئػػات
ومنيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ )عف بعض المؤسسػات ذاتيػة التنظػيـ التػي تضػمف عمػؿ األسػواؽ بكفػاءة 

مثػػػؿ المػػػراجعيف والمحاسػػػبيف ، الجمعيػػػات المينيػػػة التػػػي تضػػػع ميثػػػاؽ شػػػرؼ لمعػػػامميف فػػػي السػػػوؽ
باإلضػػػػافة إلػػػػى المؤسسػػػػات ( ، لماليػػػػة وغيرىػػػػاوالمحػػػػاميف والشػػػػركات العاممػػػػة فػػػػي سػػػػوؽ األوراؽ ا

الخاصػػة لمميػػف الحػػرة مثػػؿ مكاتػػب المحامػػاة والمراجعػػة والتصػػنيؼ االئتمػػاني واالستشػػارات الماليػػة 
 واالسػػتثمارية. وترجػػع أىميػػة المحػػددات الخارجيػػة إلػػى أف وجودىػػا يضػػمف تنفيػػذ القػػوانيف والقواعػػد

تعػارض بػيف العائػد االجتمػاعي والعائػد الخػاص. التػي تقمػؿ مػف ال، التي تضمف حسػف إدارة الشػركة
 (  1077 وأخروف، ،احمد)

 

 (محددات حوكمة الشركات2.2الشكل رقم )

 المحددات الداخمية: - ب
المحػػػػددات إلػػػػى القواعػػػػد واألسػػػػس التػػػػي تحػػػػدد كيفيػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات وتوزيػػػػع  تشػػػػير ىػػػػذه

 يوالتػػػي يػػػؤد، السػػػمطات داخػػػؿ الشػػػركة بػػػيف الجمعيػػػة العامػػػة ومجمػػػس اإلدارة والمػػػديريف التنفيػػػذييف

  المحددات الداخمية  ت الخارجيةاالمحدد
     خاصة  تنظيمية

       
       
       
      

 
 يعيف ويراقب يرفع تقرير إلى  

 

       
       

  تقـو     
       
       

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 
 مؤسسات خاصة*:

محاسبون ومراجعون 
محامون 
تصنيف ائتماني 
بنوك استثمار 
استشارات 
تحليل مالي 
اإلعالم المالي 

 معايير:
المحاسبة 
المراجعة 
أخرى 

 القوانين والقواعد

 القطاع المالي:
قروض 
 مساهمة في رأس

 المال

 األسواق:
تنافسية األسواق 
 استثمار أجنبي

 مباشر
 الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسة



 

78 

بػػػيف مصػػػالح ىػػػذه األطػػػراؼ  توافرىػػػا مػػػف ناحيػػػة وتطبيقيػػػا مػػػف ناحيػػػة أخػػػر  إلػػػى تقميػػػؿ التعػػػارض
 (  1077 وأخروف، ،أحمد )الثالثة.

 

 في مجال الحوكمة  يةتجارب الدول 2-2
إف العنايػػة المتزايػػد بمفيػػوـ حوكمػػة الشػػركات دفػػع العديػػد مػػف الػػدوؿ إلػػى إصػػدار مجموعػػة 

االقتصػػاديات بػػيف الػػدوؿ فيمػػا و  ومػػع اخػػتالؼ األساسػػيات، مػػف القواعػػد الخاصػػة بحوكمػػة الشػػركات
 بينيا سوؼ نتناوؿ تطبيقات الحوكمة في بعض الدوؿ. 

 الواليات المتحدة االمريكية : أوال
كػػاف أوؿ ظيػػور لحوكمػػة الشػػركات فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة إثػػر تعثػػر العديػػد مػػف 

صػدر تقريػر فػي سػنة أحيػث ، وذلؾ اثر حركات الػدمج واالسػتحواذ عمػى بعػض الشػركات، شركاتيا
نقػػػاط التػػػي نػػػص ومػػػف أىػػػـ ال ( بعنػػػواف )دور تكػػػويف مجمػػػس إدارة شػػػركات االكتتػػػاب العػػػاـ  7867

وصػالحية اختيػار وعقػاب ، عمييا التقريػر )أف واجبػات المػديريف الرئيسػة ىػي اإلشػراؼ عمػى اإلدارة
المػػػػػالي وتخصػػػػػيص  واألداءومراجعػػػػػة القواعػػػػػد الجيػػػػػدة إلدارة الشػػػػػركات ، أعضػػػػػاء مجمػػػػػس اإلدارة

اصػػػدر كػػػؿ مػػػف  7888. وفػػػي سػػػنة ( 1076، واإلشػػػراؼ عمػػػى مسػػػؤولية الشػػػركة )مػػػرابط، أمواليػػػا
Now  York Stock Exchange National Association of Securities Dealen& 

الػذي اعتنػى بفاعميػة الػدور الػذي يمكػف أف تقػوـ بػو  Blue Ribbon Reportتقريرىمػا المعػروؼ 
حيػػث تضػػمف مجموعػػة مػػف التوصػػيات ، لجػػاف المراجعػػة بالشػػركات ذات االلتػػزاـ بمبػػادئ الحوكمػػة

ـ تػػـ إصػػدار قػػانوف 1001تتعمػػؽ بصػػفات اعضػػاء لجنػػة المراجعػػة مػػف اسػػتقاللية وخبػػرة وفػػي عػػاـ 
Sarbanes Oxley  المالي لكبر  الشػركات فػي الواليػات المتحػدة الػذي يػنص عمػى  االنييارعقب

التقريػػر ، الػػزاـ الشػػركات المدرجػػة بأسػػوؽ المػػاؿ االمريكيػػة عمػػى ثالثػػة محػػاور رئيسػػة ىػػي المراجعػػة
 .، ( 1075، حوكمة الشركات )خميدة ،المالي
 البريطانيةالمتحدة  المممكةثانيا :

(Cadbury Report )يعتبػػػر ىػػػذا التقريػػػر أىػػػـ التقػػػارير التػػػي تناولػػػت مفيػػػوـ حوكمػػػة  و
بنػػػػدا وجميعيػػػا توصػػػيات لمممارسػػػػة السػػػميمة لمفيػػػػوـ  78ويضػػػـ التقريػػػر ، الشػػػركات إلػػػى حػػػػد اآلف

التوصػػيات التػػي يتبناىػػا التقريػػر غيػػر ممزمػػة لمشػػركات المسػػجمة وبػػالرغـ مػػف أف ، حوكمػػة الشػػركات
فػ ف البورصػة تػرغـ الشػركات المسػجمة عمػى أف يتضػمف تقريرىػا السػنوي مػد  التػػزاـ  فببورصػة لنػد
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الػػذي أوصػػى بأنػػو يجػػب  ( Rittmanظيػػر تقريػػر ) 7882وفػػي عػػاـ ، الشػػركات بتمػػؾ التوصػػيات
ر عػػػف الػػػنظـ الرقابػػػػة ريرىػػػػا السػػػنوي عمػػػى تقريػػػعمػػػى الشػػػركات المسػػػجمة بالبورصػػػة أف يتضػػػمف تق

ـ ظيػػر الكػػود 7887وفػػي عػػاـ ، تقػػوـ الشػػركة بتطبيقػػو لمحفػػاظ عمػػى أصػػوؿ الشػػركة الداخميػػة الػػذي
 ضػػمف مػػف الكػػود ىػذا وأصػبح، الػذي يشػمؿ جميػع التقػارير السػابقة ( Combined Codالموحد )
 ليشػتمؿ الكػود ىػذا تعػديؿ تػـ ـ1002 عػاـ يوفػ، بمنػدف الماليػة األوراؽ بورصػػة فػػي القيػػد متطمبػات

 الواليػػات فػػي حػػدثت التػػي الماليػػة االنييػػارات ضػػوء الػػػشركات فػػي لحوكمػػػة الممارسػػات أفضػػؿ عمػػى
      .،( 1073)براىمة،  1001في المتحدة
 تجربة روسيا ثالثا :

 الػػػذي التقػػدـ إلػػى واضػػحة إشػػارة يعػػػد بمثابػػة الروسػػية الشػػركات حوكمػػة قػػانوف إف صػػدور
، الػػدولييف المسػػتثمريف لػػد  المقبػػوؿ المسػػتو  إلػػى شػػركاتيا حوكمػػة معػػايير رفػػع فػػي روسػػيا أحرزتػػو
 الحوكمػة تقػارير وتكشػؼ، روسػيا فػي الحوكمة في التقدـ مجاالت أىـ مف والشفافية اإلفصاح ويعد

 رغػـ لمشػركات المػالي غيػرو  المػالي األداء عػف التفاصػيؿ مػف المزيػد السػنوية السنوية وربع الروسية
 الروسػػػية الشػػػركات عػػػدد فقػػػد يػػػزداد ذلػػػؾ إلػػػى إضػػػافة، شػػػمولية مػػػف المػػػالي غيػػػر األداء يتطمػػػب مػػا

 قبػػػوال المقبولػػػة المحاسػػػبية والمبػػػادئ الدوليػػػة المحاسػػػبة معػػػايير وفػػػؽ تقاريرىػػػا تصػػػدر التػػػي الكبػػػر 
 كػػذلؾو . 1003الدوليػػة لسػػنة  المحاسػػبة معػػايير بتطبيػػؽ الروسػػية الحكومػػة بعػػد قػػرار السػػيما، عامػػا

 اجتماعػػات وعقػػد إعػػداد مجػػاؿ فػ ف الشػػركات الروسػػية احػػدثت تػييػػرات إيجابيػػة بحيػث سػػاعدىا فػػي
 فػػػػي والمشػػػػاركة االجتماعػػػػات ىػػػػذه حضػػػػور فػػػػي وحقيػػػػـ وعػػػػييـ مسػػػػتو  ورفػػػػع لممسػػػػاىميف سػػػػنوية

 حيػػث، لمشػػركات الداخميػػة التقػػارير إعػػداد مجػػاؿ فػػي الحوكمػػة إجػػراءات تحسػػنت وكػػذلؾ. التصػػويت
 رئيسػػػة أنظمػػػة وضػػع مسػػػاىمة شػػركة كػػػؿ لػػوائح تتضػػػمف أف عمػػى الروسػػػي الحوكمػػة قػػػانوف يػػنص

، المراجعػػػػة ولجنػػػػة، المنتػػػػدب والعضػػػػو، اإلدارة مجمػػػػس ولجػػػػاف، لممسػػػػاىميف العامػػػػة لالجتماعػػػػات
عػالف، الداخميػػة المراجعػػة وخدمػة، الماليػػة الرقابػػة وخدمػة عػػالف، األربػاح توزيػػع سياسػػة وا   الشػػركة وا 

 ، ( 1077، نجو ، )حكيمة. المعمومات المالية إعداد في تتبعيا التي لممعمومات
 تجربة مصر :رابعا :

، لقػػد شػػػيدت فتػػرة التسػػػعينيات فػػي مصػػػر إصػػالحات شػػػاممة بتحوليػػا إلػػػى اقتصػػاد السػػػوؽ
ورغػػـ أف ، وتطػػوير اسػػواؽ رأس المػػاؿ، ومػف بػػيف ىػػذه اإلصػػالحات الخصخصػػة عمػػى نطػاؽ واسػػع

ت انييػار العديػػد مػف الشػػركات الكبػر  مػػا دعػت الحاجػػة إلػػى مصػر قامػػت بتمػؾ الجيػػود ف نيػا شػػيد
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ومػػف خػػالؿ الدراسػػات التػػي ، عمػػى قواعػػد الشػػركات فػػي حمايػػة مجتمػػع األعمػػاؿ المصػػري االعتمػػاد
بتكميػػػػؼ مػػػػف مركػػػػز المشػػػػروعات الدوليػػػػة عمػػػػى مػػػػالكي الشػػػػركات المصػػػػرية  1004أجريػػػػت سػػػػنة 

ات ىػػي أفضػػؿ السػػبؿ لحمايػػة الشػػركات المسػػجمة فػػي سػػوؽ األوراؽ الماليػػة عمػػى أف حوكمػػة الشػػرك
تبنػي القواعػد السػميمة لحوكمػة الشػركة يػوفر األمػاف لمواجيػة الفسػػاد و  ،وتشػجيع التنميػة االقتصػادية

ـ أصػدر معيػػد المػػديريف المصػػري ميثػاؽ حوكمػػة الشػػركات فػػي  1004وفػػي أكتػػوبر ، وسػوء اإلدارة
المحميػػػة بالتشػػػاور مػػػع مجمػػػع األعمػػػاؿ الػػػذي أعػػػده مركػػػز المشػػػروعات الدوليػػػة والشػػػركات ، مصػػػر

حيػػػث تػػػـ إنشػػػاؤه ليناسػػػب البيئػػػة القانونيػػػة والتنظيميػػػة فػػػي مصػػػر ، المحاسػػػبيف ومػػػدققي الحسػػػابات
يقتصػر عمػى مراعػػاة  ويػنص ىػذا الميثػػاؽ عمػى أف تطبيػؽ حوكمػػة الشػركات بالطريقػة الصػػحيحة ال

بػؿ إف الحوكمػة تعػد أيضػا ثقافػة ، احتراـ مجموعة مف القواعد وتفسيرىا تفسػيرا حرفيػا بطريقػة مقيػدة
مػػا يجعػػؿ ، الجيػػات المعنيػػة ذات المصػػمحة، مػػديرىا، واسػػموبا  إلدارة العالقػػات بػػيف مػػالكي الشػػركة
 ،( 1073، )براىمػػةمزيػػد مػػف المعنيػػيف بتطبيػػؽ الميثاؽالمجتمػػع ككػػؿ اكثػػر قابميػػة لمتحقػػؽ ويعمػػؿ ال

الممارسػات الدوليػة فػي مجػػاؿ  فضػؿأل قػد مػر إعػداد الميثػاؽ بعػدة مراحػؿ متضػػمنة اجػراء مراجعػة 
بمػا فػػي ذلػؾ مراجعػػة ، وايضػػا تضػمف مراجعػة اإلطػػار القػانوني القػائـ فػػي مصػر، حوكمػة الشػركات

 األدبيات المحمية والتقارير الصادرة عف المنظمات المصرية الدولية.
 تجربة ليبيا :خامسا: 

يوجػد بيػا خمػؿ فػي وضػعيا  إف أنظمة الحوكمة الخاصة بالشػركات الممموكػة لمدولػة الميبيػة
لسػنة  ( 12ومف أىـ تمؾ التشريعات التي تنظـ حوكمة الشػركات فػي ليبيػا القػانوف رقػـ )، التشريعي

حيػث إف نصوصػو ينقصػيا العديػد مػف التطبيقػات المشػابية التػي نجػدىا بعػض بقػوانيف  ( ـ1070)
بيقاتيػػػا الخاصػػػػة حيػػػث إف تمػػػؾ الػػػػدوؿ عالجػػػت الػػػنقص الػػػذي تعػػػػاني منػػػو فػػػي تط، الػػػدوؿ العربيػػػة

بػػأف اصػػػدرت قانونػػا خاصػػا بالشػػػركات يػطػػي كافػػة جوانػػػب الحوكمػػة أو انيػػا اصػػػدرت ، بالحوكمػػة
لػػوائح خاصػػػة بقواعػػد الحوكمػػػة تسػػتند إلػػػى قوانينيػػا التجاريػػػة ونصػػت عمػػػى اف تطبػػؽ تمػػػؾ القواعػػػد 

لمشػروع إال اف ا، والمػوائح عمػى جميػع الشػركات المسػجمة بالبورصػة أو بالسػوؽ المػالي الخػاص بيػا
ذلؾ ألنو لـ يأتي بنصوص ولوائح قانونية تػطي كافػة جوانػب الحوكمػة ، في ليبيا لـ يجد لو جذور

، ولػـ يجعمػو يسػري عمػى الشػركات الحكوميػة، ولـ يمـز بيػا الشػركات المسػجمة بالسػوؽ المػاؿ الميبػي
رت عػف بشػأف إنشػاء سػوؽ لػسوراؽ الماليػة وصػد ( ـ1070لسػنة ) ( 77حيث أصدر القانوف رقـ )

بشػػأف  ( 12السػوؽ مجموعػة مػػف المػوائح الخاصػػة بالحوكمػة الرشػػيدة التػي تسػػتند إلػى القػػانوف رقػـ )
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ألنيػػا صػػادرة عػػف ، ال تسػػري عمػػى الشػػركات الحكوميػػة المػػوائحولػػوحظ أف تمػػؾ ، األنشػػطة التجاريػػة
 ،( 1078، جية غير مخولة بذلؾ )رضا

عمػى تطبيقػات الحوكمػة فػي تمػؾ وكذلؾ قػد أجريػت دراسػات عػدة عمػى فػي الشػركات ليبيػة 
بعنػواف امكانيػػة حوكمػة الشػػركات لتحسػػيف األداء ( 1077، الشػركات ومػػف ىػذه الدراسػػات )الػنػػودي

فػػي الشػػركات الصػػناعية الميبيػػة وقػػد خمصػػت الدراسػػة إلػػى  أف البيئػػة التنظيميػػة والقانونيػػة لمشػػركات 
ممموكػة لمدولػة بالػدليؿ الصػادر عػف الميبية الصناعية غير مالئـ لتطبيػؽ قواعػد حوكمػة الشػركات ال

بعنػػػػواف مػػػػد  توافػػػػؽ ( 1078، نوريػػػػة، ودراسػػػػة )عمػػػػاد( ، OECDمنظمػػػػة التعػػػػاوف االقتصػػػػادي )
القوانيف والتشريعات الميبية مع المبادئ حوكمة الشػركات الصػادرة عػف منظمػة التعػاوف االقتصػادي  

أكثرىػػا غيػػر متوافػػؽ مبػػادئ حوكمػػة والتػػي ، الػػى أنػػو توجػػد العديػػد مػػف القػػوانيف والتشػػريعات الميبيػػة
وأف تمؾ القوانيف ستظؿ بال جدو  لعدـ تطبيقيػا فػي المؤسسػات المعنيػة واألطػراؼ ذات ، الشركات
ممزمػة لجميػع الشػركات المدرجػة بالسػوؽ المػاؿ  غيػر ديةرشػااالستوباإلضافة ألف الالئحػة ، العالقة

عػػف سػػنوات  الميبللي ديللوان المحاسللبة تقللاريربػػي األمػػر الػػذي يجعميػػا غيػػر مفعمػػة ، كمػػا أكػػدت المي
عمػػى وجػػود قصػػور فػػي تطبيػػؽ مبػػادئ الحوكمػػة فػػي مصػػرؼ ليبيػػا المركػػزي ، وأف  1077و1076

المصارؼ التجارية العاممػة بميبيػا تطبػؽ مبػادئ الحوكمػة بشػكؿ متفػاوت ، وكمػا أكػدت نفػس تقػارير 
ألخػر  فػي مؤسسػات الدولػة الػديواف عمػى استشػراء الفسػاد المػالي واالداري  بشػكؿ متزايػد مػف سػنة 

 .(1078وخاصة المصارؼ التجارية ) العبيدي ،الدرباؽ ، 
 

( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة   2-3  

  OCED االقتصاديوفق منظمة التعاون  ىاقواعد مبادئ  حوكمة الشركات 2-3-1
 تعػػد حوكمػػة الشػػركات بمثابػػة مجموعػػة مػػف القواعػػد والمبػػادئ التػػي تحكػػـ وتوجػػو وتسػػيطر

بػػـ يػػنعكس عمػػى جميػػع األطػػراؼ. وتسػػتند تمػػؾ المبػػادئ إلػػى تجػػارب الػػدوؿ األعضػػاء ، عمػى اإلدارة
حيػػػث قامػػػت المنظمػػػة ب نشػػػاء فريػػػؽ عمػػػؿ متخصػػػص ، "OCEDفػػػي منظمػػػة التعػػػاوف االقتصػػػادي 

كمػػػا تمػػػت االسػػػتفادة مػػػف إسػػػيامات عػػػدد مػػػف الػػػدوؿ غيػػػر األعضػػػاء وكػػػذا ، لوضػػػع تمػػػؾ المبػػػادئ
 .(  1077، صافي احمد وأخروف)إسيامات البنؾ الدولي.
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النػواحي فػي  1003" لعػاـ OCEDوعموما تتمثؿ المبادئ الدولية لحوكمة الشركات حسػب 
 التالية: 

 عل لحوكمة الشركات: اأوال: ضمان وجود أساس إلطار ف
حيػػث تعمػػؿ الحوكمػػة عمػػى ضػػماف شػػفافية وكفػػاءة األسػػواؽ الماليػػة بمػػا يتوافػػؽ مػػع حكػػـ 

والتنظيميػػػػػة  شػػػػػراقيةاإللممسػػػػػؤوليات بػػػػػيف مختمػػػػػؼ الجيػػػػػات  وتوزيػػػػػع واضػػػػػحمػػػػػع تحديػػػػػد ، القػػػػػانوف
 لتحقيػػؽ الالزمػػة الفرعيػػة واإليضػػاحات الضػػوابط بعػػض مػػف عػػددا المبػػدأ ىػػذا تضػػمف، ويوالتنفيذيػػة
 لمحوكمة ومف أىميا : والفاعؿ الالـز اإلطار
o األسػػػواؽ ونزاىػػػة الكمػػػي االقتصػػػادي األداء فػػػي التػػػأثير بيػػػدؼ الحوكمػػػة إطػػػار وضػػػع يػػػتـ ،

 .والفعالية بالشفافية تتميز مالية أسواؽ قياـ وتشجيع، السوؽ في لممشاركيف الحوافز وخمؽ
o ضػػػػػمف الحوكمػػػػػة ممارسػػػػػات فػػػػػي تػػػػػؤثر التػػػػػي والتنظيميػػػػػة القانونيػػػػػة المتطمبػػػػػات تكػػػػػوف أف 

 .لمتنفيذ وقابمة شفافية وذات القانوف حكـ مع ومتوافقة تشريعي اختصاص
o العامة المصمحة خدمة تضمف واضح بشكؿ الجيات تمؼمخ بيف لممسئوليات توزيع و  . 
o لمقيػػػػاـ والمػػػػوارد والنزاىػػػػة السػػػػمطة والتنفيذيػػػػة والتنظيميػػػػة اإلشػػػػراقية الجيػػػػات لػػػػد  تكػػػػوف أف 

 الوقػػػت فػػػي وقراراتيػػػا أحكاميػػػا تكػػػوف أف عمػػػى، وموضػػػوعية مخصصػػػة بطريقػػػة بواجباتيػػػا
 . المناسب
ممارسػػػػة حوكمػػػػة الشػػػػركات حمايػػػػة ف يكفػػػػؿ إطػػػػار إ: يتعػػػػيف حقللللوق المسللللاىمين -ثانيللللا

، ؽ تسػػػجيؿ الممكيػػػةائػػػوىػػي: الحػػػؽ فػػػي تػػأميف طر ، ممكيػػػة معينػػػة احيػػػث أف ليػػػـ حقوقػػ، المسػػاىميف
حػػػؽ ، الحػػػؽ فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى نصػػػيب مػػػف األربػػػاح، الحػػػؽ فػػػي انتخػػػاب أعضػػػاء مجمػػػس اإلدارة

، ممكيػة األسػيـالحػؽ فػي نقػؿ أو تحويػؿ ، المشاركة في التصويت في الجمعيات العامة لممسػاىميف
الحػػػػؽ فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى مختمػػػػؼ المعمومػػػػات الضػػػػرورية المتعمقػػػػة بنشػػػػاط الشػػػػركة فػػػػي الوقػػػػت 

 المناسب وبصفة منتظمة.
تضمف الحوكمة تحقيػؽ المسػاواة فػي معاممػة كافػة  المعاممة المتكافئة لممساىمين: -ثالثا
لجميػػع عمػػى الحقػػوؽ حيػػث يجػػب أف يحصػػؿ ا، بمػػا فػػييـ األقميػػة والمسػػاىميف األجانػػب، المسػاىميف

 كما ينبػي أف تتوفر لمجميع القدرة عمى الحصوؿ عمى المعمومات.، نفسيا
 والػػدائنيف والعػػامميف إف المسػػتثمريف: رابعللا: دور أصللحاب المصللالو فللي حوكمللة الشللركات

 أصػػحاب إسػػيامات بػػأف االعتػػراؼ الشػػركات عمػػى ينبػػػي المصػػالح كػػؿ ىػػؤالء أصػػحاب والمػػورديف
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 عمػػى ينبػػي أخػر  ناحيػػة مػف ومربحػة تنافسػية شػػركات لبنػاء القي مػة المػػوارد إحػد  تشػكؿ المصػالح
 بشػأف اىتمػاميـ اإلدارة لإلعراب عػف بمجمس لد  وىيئات العامميف ذلؾ في بما المصالح أصحاب

 تنتيػػؾ ال التػػي الشػػركة مػػوظفي بعػػض يمارسػػيا التػػي األخالقيػػة غيػػر أو القانونيػػة غيػػر الممارسػػات
نمػػػا، فحسػػػبالمصػػػالح  أصػػػحاب حقػػػوؽ  الشػػػركة مصػػػمحة مػػػف لػػػذلؾ. الشػػػركة بسػػػمعة تضػػػر قػػػد وا 

 مباشػػػػر طريػػػػؽ وفػػػػتح ممثمػػػػييـ أو العػػػػامميف شػػػػكاو  لسػػػػماع إجػػػػراءات وضػػػػع يػػػػتـ أف ومسػػػػاىمييا
 لجنػة أعضػاء أحػد يكػوف مػا الػذي غالبػا   اإلدارة مجمػس في المستقميف األشخاص أحد إلى لموصوؿ
 (  1071، )خالص المراجعة

: تضمف حوكمة الشركات تحقيؽ اإلفصاح الػدقيؽ فػي الوقػت والشفافيةخامسا: اإلفصاح 
وىػذا بتػوفير معمومػػات عػف: النتػائج الماليػػة ، المالئػـ بشػأف كافػة المسػػائؿ الخاصػة بتأسػيس الشػػركة

الرواتػػػػب والمزايػػػػا الممنوحػػػػة لكبػػػػار ، أعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة، أىػػػػداؼ الشػػػػركة، والتشػػػػػيمية لمشػػػػركة
 ات حوكمة الشركات.ىياكؿ وسياسو  ،المسؤوليف

وكػذا اإلفصػاح عنيػا بأسػموب  تيػاأنو يجب إعػداد المعمومػات ومراجع وما يحسف قولو ىنا 
وأيضا بمتطمبات عمميػات المراجعػة بيػدؼ إتاحػة التػدقيؽ ، يتفؽ ومعايير الجودة المحاسبية والمالية

 الموضػػػػػػػػوعي لسسػػػػػػػػموب المسػػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػػي إعػػػػػػػػداد القػػػػػػػػوائـ الماليػػػػػػػػة وصػػػػػػػػياغة التقػػػػػػػػارير الماليػػػػػػػػة. 
 ،( 1072، )عمر

يجػػػب أف يتػػػيح أسػػػموب ممارسػػػة حوكمػػػة الشػػػركات  سادسلللا: مسلللؤوليات مجملللس اإلدارة:
 أف يكفؿ المتابعة لإلدارة التنفيذية مف قبؿ  كما يجب، لتوجيو الشركات االستراتيجيةاإلرشادية 

منصػور المرغنػي )وأف يضمف مساءلة مجمس اإلدارة مف قبؿ المسػاىميف. ، مجمس اإلدارة
 ،( 1076، خروفآو 

 ،( 1073، وليدومف أىـ مسؤوليات مجمس اإلدارة )
 العنايػػػة مػػػع لممسػػػاىميف مصػػػمحة أفضػػػؿ تحقيػػػؽ عمػػػى يعممػػػوا أف اإلدارة مجمػػػس أعضػػػاء عمػػػى. أ 

 .المساىميف لجميع المتكافئة المعاممة بتحقيؽ المجمس يقوـ وأف، الواجبة
 مصػػػػالح الحسػػػباف فػػػػي أيضػػػا ويأخػػػػذ، عاليػػػة أخالقيػػػػة معػػػايير يطبػػػػؽ أف اإلدارة مجمػػػس عمػػػى. ب

 .المصرؼ في المصالح أصحاب واىتمامات
 : التالي تتضمف، معينة رئيسية بوظائؼ يقوـ أف اإلدارة مجمس عمى ينبػي . ج
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 والموازنػػات، المخػػاطر وسياسػػة، الرئيسػػية العمػػؿ وخطػػط، الشػػركة اسػػتراتيجية وتوجيػػو عػػرض 
، المصػػرؼ وأداء، التنفيػػذ ومراقبػػة، األداء أىػػداؼ ووضػػع، السػػنوية العمػػؿ وخطػػط، التقديريػػة

 عػػػػف والتخمػػػػي، االسػػػػتحواذ وعمميػػػػات، الرئيسػػػػة الرأسػػػػمالية المصػػػػروفات عمػػػػى اإلشػػػػراؼ مػػػػع
 .االستثمار

 جراء الحوكمة ممارسات فاعمية عمى المراقبة واإلشراؼ  .األمر لـز إذا التػييرات وا 
 اسػتبداليـ مػع عمػييـ واإلشػراؼ، بالمصػرؼ التنفيػذييف كبػار ومرتبػات مكافػآت وتحديد اختيار 

 .المناصب تداوؿ تخطيط عمى واإلشراؼ، األمر لـز إذا
 الشػػػركة  ومصػػػالح اإلدارة مجمػػػس وأعضػػػاء التنفيػػػذييف كبػػػار مكافػػػآت بػػػيف اخػػػذ فػػػي الحسػػػباف

 .الطويؿ األجؿ في والمساىميف
 بشفافية .و  بصورة واضحة اإلدارةتتـ عممية ترشيح وانتخاب مجمس  أف يجب 
 دارة مراقبػػػػػػة  اإلدارة مجمػػػػػػس وأعضػػػػػػاء، الشػػػػػػركة إدارة مصػػػػػػالح يفػػػػػػ محتمػػػػػػؿ تعػػػػػػارض أي وا 

 والمساىميف.

 قواعد اإلدارة الرشيدة وفق تشريعات القانون الميبي  2-3-2
ف قواعد اإلدارة الرشػيدة لمشػركات فػي ليبيػا تجػد جػذور ا ليػا فػي قػانوف النشػاط إيمكف القوؿ 

فػػػي محاولػػػة ، بشػػػأف سػػػوؽ المػػػاؿ 1070لسػػػنة ( 77)وكػػػذلؾ فػػػي القػػػانوف رقػػػـ( 25رقػػػـ ) التجػػػاري
 عمى النحو التالي:وذلؾ ، اإلدارة الرشيدةالستعراض أىـ النصوص المنظمة لمبادئ الحوكمة و 

 حماية حقوق المساىمين  .6
لممسػػاىميف والتػػي  الميبػي النشػػاط التجػاري وسػػوؽ المػػاؿ امػف أىػػـ الحقػوؽ التػػي كفميػػا قانونػ

، يمكػػػف حصػػػرىا فػػػي اآلتػػػي: )الصػػػالحيفالتػػػي  و( اإلدارة الرشػػػيدة )الحوكمػػػة نصػػػت عمييػػػا الئحػػػة
 (  8ص ، 1075

 .حؽ المساىـ في الشركة الحصوؿ عمى األرباح بنسبة تعادؿ ممكيتو في األسيـ  -7

في حالة التصفية يمكف لممساىـ الحصوؿ عمى حقػو مػف األصػوؿ بمػا يماثػؿ قيمتيػا الدفتريػة  -1
ذا كانػػت الحصػػة عينيػػة فػػيمكف لممسػػاىـ اسػػترجاعيا بشػػرط احتفاظيػػا  فػي سػػجالت الشػػركة. وا 

تيػا يػػوـ االسػػترجاع ويػػوـ تقػديميا لمشػػركة إذا حصػػمت زيػػادة فػػي بػذاتيتيا ودفػػع الفػػارؽ بػػيف قيم
 قيمتيا.
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حػػػػؽ المسػػػػاىـ فػػػػي حضػػػػور اجتماعػػػػات الجمعيػػػػة العموميػػػػة لمشػػػػركة والمشػػػػاركة فػػػػي نقػػػػاش  -2
الموضػػػوعات المدرجػػػة عمػػػى جػػػدوؿ أعماليػػػا وتوجيػػػو األسػػػئمة واالستيضػػػاح عمػػػا يػػػراه مناسػػػب ا 

 لعمؿ الشركة وتطوير نشاطيا االقتصادي 

 وحقػػػو فػػػي التصػػػويت فػػػي الرئيسػػػةاىـ فػػػي المشػػػاركة بفاعميػػػة فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات حػػػؽ المسػػػ -3
حصػػػػوؿ المسػػػػاىـ لحقوقػػػػو وحصػػػػولو عمػػػػى  وكػػػػذلؾ تسػػػػييؿ، اجتماعػػػػات الجمعيػػػػة العموميػػػػة

 المعمومات. 
 خرى صحاب المصالو األأحماية حقوق  .2

 منشػػػئياختمفػػػة التػػػػي المعتػػػػرؼ بحقػػػػوؽ أصػػػػحاب المصػػػػالح تعمػػػػى حوكمػػػػة الشػػػػركات أف 
ػط بػػػيف الشػػػركات اػالتعػػػاوف النش تشػػجيعف يعمػػؿ عمػػػى أو ، متبادلػػػة تفاقػػاتا نتيجػةأو تنشػػأ ، القػػانوف

وأصػػػػػػػحاب المصػػػػػػمحة فػػػػػػػي خمػػػػػػؽ الثػػػػػػػروة وفػػػػػرص العمػػػػػؿ واسػػػػػتدامة الشػػػػػركات السػػػػػميمة )ابػػػػػراىيـ 
 (  1073، بشر ، الجزراوي

في قانوف النشػاط التجػاري الميبػي نػص "مف تطبيقات الحماية القانونية ألصحاب المصالح 
المتعمقػػة بالمحافظػػػة ولوف ؤ عمػػى أف رئػػيس وأعضػػاء مجمػػس اإلدارة مسػػ التػػي تػػنص( 774المػػادة )

بقائيػػػا كاممػػػةع ويتخػػػوؿ الػػػدائنوف رفػػػع الػػػدعو  عنػػػدما يتبػػػيف أف ممتمكػػػات  ،مػػػى مقومػػػات الشػػػركة وا 
اط رفػػع الػػدعو  بمػػأمور التفميسػػة. الشػػركة ال تكفػػي السػػتيفاء ديػػونيـ، وفػػي حالػػة تفمػػيس الشػػركة يتنػػ

ويحػػتفظ الػػدائنوف بحقيػػـ فػػي رفػػع الػػدعو  حتػػى ولػػو تنازلػػت الشػػركة عػػف دعػػو  مسػػؤولية مجمػػس 
ػػػػمحا  بشػػػػأنيا. حمايػػػػة إنشػػػػاء صػػػػندوؽ يسػػػػمى ( 70)حيػػػػث قػػػػرر فػػػػي المػػػػادة  اإلدارة، أو أبرمػػػػت صت

اشػػئة أنشػػطة الجيػػات تكػػوف وظيفتػػو تػػأميف المسػػتثمريف مػػف المخػػاطر غيػػر التجاريػػة النالمسػػتثمريف 
 (  1075، العاممة في مجاؿ األوراؽ المالية")الصالحيف

  :اإلفصاح والشفافية .2

واإلفصػػاح عػػف نسػػبة ، ودور مراجػػع الحسػػابات الميمػػةيتضػػمف اإلفصػػاح عػػف المعمومػػات 
واإلفصاح المتعمؽ بأعضاء مجمس اإلدارة والمػديريف التنفيػذييف بالشػركة ، ممكية األسيـ في الشركة

 ع المسػػاىميف وأصػػحاب المصػػالح فػػي اح عػػف كػػؿ تمػػؾ المعمومػػات بطريقػػة عادلػػة بػػيف جميػػواإلفصػػ
ويػػػػنظـ قػػػػانوف سػػػػوؽ المػػػػاؿ الميبػػػػي قواعػػػػد  ( 7ص ، 1006، التوقيػػػػت المطمػػػػوب )محمػػػػد يوسػػػػؼ
حيػث نػص عمػػى االلتػزاـ باإلفصػاح مػف ق بػػؿ ، ومػا بعػدىا( 26اإلفصػاح بشػكؿ مفصػؿ فػي المػػادة )

ال يجػوز لمجيػػات العاممػة فػي مجػػاؿ  (27المػادة )وفػػي ، وراؽ الماليػةالجيػات العاممػة فػػي مجػاؿ األ
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شػػػػػػخص بمعمومػػػػػػات تتعمػػػػػػؽ  األوراؽ الماليػػػػػػة أو المسػػػػػػئوليف فييػػػػػػا أو موظفييػػػػػػا أف يفصػػػػػػحوا ألي
المسػتثمر فػي كػؿ مػرة  بمعامالت المستثمريف أو باألوراؽ المالية الممموكة ليـ دوف إذف كتػابي مػف

وال ينطبػػؽ ىػػذا الحظػػر عمػػى  لإلفصػػاح عػػف الجيػػات المقيػػدة  يطمػػب فييػػا اإلفصػػاح عػػف معمومػػات
ػا  ( 30)وتفػرض المػادة  اإلفصػاح عنيػا بموجػب القػوانيف وتعميمػات الييئػة المعمومات الواجب التزام 

 .  بسوؽ الماؿ الميبي بتقديـ معمومات عف األوراؽ المدرجة
 

 :مسئوليات مجمس اإلدارة  .3

، ضػػرورة المعاممػػة العادلػػة لممسػػاىميف، نايػػة الواجبػػةالعمػػؿ وفقػػا  لممعمومػػات الكاممػػة مػػع الع
عػرض ، تطبيؽ معايير أخالقي ة عالية مع أخػذ مصػالح أصػحاب المصػالح اآلخػريف بعػيف االعتبػار

الحكػػػـ الموضػػػوعي المسػػػتقؿ عمػػػى شػػػؤوف ، اسػػػتراتيجي ة المنشػػػأة وسياسػػػاتيا وخطػػػط عمميػػػا السػػػنوي ة
تاحة جميع المعمومات ألعضاء مجمس ا  (1072، إلدارة في الوقت المناسب)فاتفالمنشأة وا 

، إطػػار ا قانوني ػػا متكػػامال  لمسػػؤولية مجمػػس إدارة الشػػركةلميبػػي يضػػع قػػانوف النشػػاط التجػػاري 
ضػػى تمػػؾ النصػػوص أنػػو يجػػب تبمق، ليػػذا الموضػػوع ( 775إلػػى ) ( 761)حيػػث أفػػردت المػػواد مػػف

لشػػركة وبحسػػف نيػػة عمػػى عمػػى رئػػيس وأعضػػاء مجمػػس اإلدارة أداء ميػػاميـ بمػػا تقتضػػيو مصػػمحة ا
وىػػـ مسػػؤولوف تضػػامني ا مػػف ق ب ػػؿ الشػػركة وق ب ػػؿ دائنييػػا عمػػا يمحقيػػـ مػػف ، حسػػب متطمبػػات القػػانوف

كمػػػػا يمتػػػػـز المجمػػػػس باإلفصػػػػاح عػػػػف جميػػػػع ، أضػػػػرار جػػػػراء عػػػػدـ القيػػػػاـ بتمػػػػؾ الميػػػػاـ والواجبػػػػات
أصػػػحاب المصػػػػالح المعمومػػػات الالزمػػػة التػػػػي فػػػرض القػػػػانوف عميػػػو تقػػػػديميا سػػػواء لممسػػػػاىميف أو 

 (  70ص ، 1075، األخر . )الصالحيف
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 الثالثالفصل 
 املراجعت الداخلٍت 

 مقدمة
مػا  اذإمػف ثػـ فيػي  حديثػة و  ،لقػد كػاف ظيػور المراجعػة الداخميػة الحقػا لممراجعػة الخارجيػة

راجعػػػة الداخميػػػة بنػػػاء عمػػػى احتياجػػػات اإلدارة إلحكػػػاـ منشػػػأت اللقػػػد و  ،قورنػػػت بالمراجعػػػة الخارجيػػػة
فالمراجعة الداخميػة أداة مسػتقمة تعمػؿ مػف داخػؿ المؤسسػة ، عممية الرقابة عمى المستويات التنفيذية

 التقيػػػيـ لخدمػػػة أىػػػداؼ اإلدارة فػػػي مجػػػاؿ الرقابػػة عػػػف طريػػػؽ مراجعػػػة العمميػػػات المحاسػػػبيةو  لمحكػػـ
 (  1000، خروفآيمية األخر .)صباف و العمميات التشػو  الماليةو 

 مفيوم المراجعة الداخمية واىدافيا وخصائصيا 3-1

 المراجعة الداخمية  ماىية 3-1-1
راجعيف حيػػث تػػـ إنشػػاء معيػػد المػػـ  7837بالمراجعػػة الداخميػػة إلػػى عػػاـ  لعنايػػةبدايػػة اإف 
وىػذه الخطػوة ( ، Institute of Internal Auditors) فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة الػداخمييف

سػػيـ منػػذ إنشػػائو فػػي تطػػوير أحيػػث ، فػػي مجػػاؿ المينػػي لممراجعػػة الداخميػػةالرئيسػػة لخطػػوات ا أولػػى
وقد عمؿ المعيد عمػى تػدعيـ وتطػوير المراجعػة ، المراجعة الداخمية واتساع نطاؽ االنتفاع بخدماتو

، ظيفػة المراجعػة الداخميػةبو  الداخمية عػف طريػؽ بػذؿ الجيػود المختمفػة مػف أجػؿ المضػي قػدما  بيػذه
 7846وليات المراجػع الػداخمي وفػي عػاـ ؤ إصدار أوؿ قائمة تتضمف مس ـ7836حيث تـ في عاـ 

والػػػذي ـ  7853عػػػاـالػػػداخمي  المراجػػػعتػػػـ اعتمػػػاد دليػػػؿ تعريػػػؼ  التػػػي  ،إدخػػػاؿ تعػػػديالت عمييػػػا و
، بصػػفة مسػػتمرة أحيانػػا   آتتػػتـ داخػػؿ المنشػػ، لسعمػػاؿ والسػػجالت ( reviewمراجعػػة ):عػػرؼ بأنػػو 

ويختمؼ نطاؽ وأىداؼ التدقيؽ أو المراجعػة الداخميػة ، وبواسطة موظفيف متخصصيف ليذا الػرض
فػػي المنشػػػأة الكبيػػرة إلػػػى أمػػور متعػػػددة ال تتعمػػؽ مباشػػػرة  يشػػػمؿوقػػد ، كثيػػرا  فػػػي المنشػػآت المختمفػػػة
   ( 1006، بالنواحي المالية.) مخموؼ

ىػػػي قيامػػػو بوضػػػع مجموعػػػة مػػػف معػػػايير  يفالػػػداخمي فمػػػراجعيأىػػػـ إنجػػػازات معيػػػد ال ومػػػف
لدراسػػػػة واقتػػػػراح إطػػػػار ـ  7863حيػػػػث تػػػػـ تشػػػػكيؿ لجػػػػاف عػػػػاـ ، األداء المينػػػي لممراجعػػػػة الداخميػػػػة

المجػػاف ـ  7868عػػاـ  التػػي انيػػت اعماليػػا ، متكامػػؿ لمعػػايير األداء المينػػي فػػي المراجعػػة الداخميػػة
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تػـ إقرارىػا مػف غالبيػػة ممارسػي المينػة وروادىػػا ، ييػػاوقػدمت تقريػرا  بنتػائج دراسػػتيا وتػـ التصػديؽ عم
 ،( 1074، )براحممثميف في معيد التدقيؽ الداخمي والجيات التابعة لو.

معيػد المػراجعيف  تـ إصدار دليػؿ ألخالقيػات مينػة المراجعػة صػادرة عػف 7885في عاـ و 
ـ مػػػف قبػػػؿ معيػػػد المػػػدققيف 7888دليػػػؿ جديػػػد لتعريػػػؼ المراجعػػػة الداخميػػػة عػػػاـ ( و IIA)الػػػداخمييف 
نشػػػػاط نػػػػوعي واستشػػػػاري :وتػػػػـ تعريػػػػؼ نشػػػاط المراجعػػػػة الداخميػػػػة عمػػػػى أنػػػو ، ألمريكػػػػياالػػػداخمييف 

مصمـ لمراجعة وتحسيف إنجاز األىداؼ مف خػالؿ التحقػؽ مػف ، وموضوعي مستقؿ داخؿ المنشأة
ءات الموضػػػوعية واقتػػػراح التحسػػػينات الالزمػػػة حتػػػى تصػػػؿ إلػػػى إتبػػػاع السياسػػػات والخطػػػط واإلجػػػرا
صػػياغة دليػػؿ جديػػد لممارسػػة مينػػة إعػػادة تػػـ  1007وفػػي عػػاـ ، درجػػة الكفايػػة اإلنتاجيػػة القصػػو 

نشػػػاط تأكيػػػدي مسػػػتقؿ وموضػػػوعي :المراجعػػػة الداخميػػػة وتػػػـ تعريػػػؼ المراجعػػػة الداخميػػػة عمػػػى أنيػػػا 
وىػػػو يسػػػاعد المنشػػػأة عمػػػى ، لتحسػػػيف عممياتيػػػاونشػػػاط استشػػػاري مصػػػمـ إلضػػػافة قيمػػػة لممنشػػػأة و 

الرقابػػػة ، تحقيػػؽ أىػػػدافيا ب يجػػاد مػػػنيج مػػنظـ ودقيػػػؽ لتقيػػػيـ وتحسػػيف فاعميػػػة عمميػػات إدارة الخطػػػر
   (  ،1006، )أحمد مخموؼ .( والتوجيو )التحكـ

مجموعػة مػف أوجػو النشػاط المسػتقمة داخػؿ المشػػروع  :عمػى أنيػا تعلرف المراجعلة الداخميلة
بيػػػػدؼ ضػػػػماف دقػػػػة  تحقيػػػػؽ العمميػػػػات والقيػػػػود بشػػػػكؿ مسػػػػتمر فػػػػيرة لمقيػػػػاـ بخػػػػدمتيا تنشػػػػئيا اإلدا

البيانات والمعمومات المحاسبية واإلحصائية وفى التأكػد مػف كفايػة االحتيػاط المتخػذ لحمايػة أصػوؿ 
المنشػػأة لمسياسػػات والخطػػط واإلجػػراءات اإلداريػػة  مػػوظفيتبػػاع اوفػػى التحقػػؽ مػػف ، وأمػػواؿ المنشػػأة
 فػيصالح تمؾ الخطط والسياسات وجميع وسائؿ المراقبػة األخػر  إتقييـ  فيوأخيرا  ، المرسومة ليـ

حتػػػػى يصػػػػؿ المشػػػػروع إلػػػػى درجػػػػة الكفايػػػػة اإلنتاجيػػػػة ة غراضػػػػيا واقتػػػػراح التحسػػػػينات الالزمػػػػأداء أ
 (   1070، القصو  )عبد ربو

القػرائف عممية منتظمػة لمحصػوؿ عمػى : الجمعية األمريكية عرفت المراجعة عمى أنياوأما  
ثػػػـ توصػػػيؿ ، االقتصػػػادية وتقييميػػػا بطريقػػػة موضػػػوعية المرتبطػػػة بالعناصػػػر الدالػػػة عمػػػى األحػػػداث
 (  8ص، 1002، خروفآنتائج ذلؾ إلى األطراؼ المعنية. )صديقي و 

 French Institute of Auditالمعيػد الفرنسػي لممراجعػة والرقابػة الداخميػة ) كمػا عرفيػا

and Internal )الموجػودة تحػت  ( اإلمكانيػات)ولة عف مراجعػة دوريػة لموسػائؿ ؤ وظيفة مس، بأنيا
ومػف أىػػدافيا ،  .مػػف أجػؿ إدارة ومراقبػة الشػػركة، تصػرؼ اإلدارة والمسػيريف عمػػى جميػع المسػتويات

المعمومػػات ، الرئيسػة فػػي إطػػار المراجعػػة الدوريػػة التحقػػؽ مػف أف اإلجػػراءات تشػػمؿ ضػػمانات كافيػػة
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، ، عمػػػػة وىياكػػػػؿ واضػػػػحة ومناسػػػػبة" )مسػػػػعود صػػػػديقيات فتنظيمػػػػاو ، العمميػػػػات شػػػػرعية، صػػػحيحة
1074  ) 

وظيفػة تقيػػيـ مسػػتقمة تمػػارس  بأنيػػا"( I.I.Aوعرفيػا المعيػػد األمريكػػي لممػراجعيف الػػداخمييف )
مسػػػاعدة أعضػػػاء  وتيػػػدؼ   يافػػػي المؤسسػػػة مػػػف طػػػرؼ إحػػػد  مصػػػالحيا لفحػػػص وتقيػػػيـ نشػػػاطات

النصػػػػػائح و  التوصػػػػػياتو  ىـ بالتحميػػػػػؿفيػػػػػي تػػػػػزود، عميػػػػػةاالمؤسسػػػػػة عمػػػػػى ممارسػػػػػة مسػػػػػؤولياتيـ بف
   (  1073، والمعمومات حوؿ األنشطة التي تمت مراجعتيا".)عادؿ

 :خصائص المراجعة الداخمية 3-1-3
 (  1074، سعودي):بأنيا  تمتاز المراجعة الداخمية

شػػاممة جميػػع الوظػػائؼ فييػػا بيػػػدؼ ، أي انيػػا تطبػػؽ فػػي جميػػع الشػػركات :وظيفللة شللاممة .7
   .اإلدارة تياحماية وخدم

ة فوالفحػػػص بصػػػ التقيػػػيـف وحػػػدات تمػػػؾ الشػػػركات تخضػػػع لعمميػػػة إحيػػػث  :وظيفلللة دوريلللة .1
 .مستمرة 

ف نيػػا تعػػد وظػػائؼ الشػػركات   حػػدإومػػع أف وظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة  السللتق لية:وظيفللة  .2
   .مستقمة عف باقي الوظائؼ 

 .المنشأة مف اختصاص وظيفة المراجعة الداخمية فحص جميع أنشطة :الفحص وظيفة  .3

 .الالزمة  االستشارات لإلدارةتقدـ :وظيفة استشارية  .4

 معاييرىاو أنواع المراجعة الداخمية  3-2

  انواع المراجعة الداخمية : -3-2-1
 المراجعة المالية  .6

المراجعػػػة الماليػػػة ىػػػي تتبػػػع القيػػػود المحاسػػػبية التػػػي تعػػػود إلػػػى اإلحػػػداث االقتصػػػادية التػػػي 
ثػػػػـ التحقػػػؽ مػػػػف سػػػػالمتيا وتطابقيػػػػا مػػػػع المبػػػػادئ ، مسػػػػتندياو  حسػػػػابياومراجعتيػػػػا ، تخػػػص المنشػػػػأة

واليػػػدؼ مػػػف المراجعػػػة ىػػػو ، والسياسػػػات واألنظمػػػة الخاصػػػة بػػػاإلدارة، المحاسػػػبية المتعػػػارؼ عمييػػػا
 .إظيار البيانات بصورة موضوعية توضح حاؿ المنشأة الحقيقي 

 :ة يالمراجعة الداخمية التشغيم .1

 ، تقؿ يشػػػمؿ جميػػػػع جوانػػػب ووظػػػائؼ التنظػػػػيـ اإلداريالمراجعػػػة التشػػػػيمية فحػػػػص مسػػػإف 
، مؿ عمػػى فحػػص مػػنظـ لكافػػة أنشػػطة الشػػركة أو لقسػػـ معػػيف وعالقتػػو وربطػػو بأىػػداؼ معينػػةتوتشػػ
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وىػو تقيػيـ جػودة الرقابػة الداخميػة فػي جانػب ووظيفػة  اعامػ اممراجع التشػػيمي ىػدفلف إويمكف القوؿ 
مكانيػػػة االعتمػػػاد عمػػػى التقػػػاريريػػػة وكفػػػاءة العمميػػػات معاالتنظػػػيـ وتقيػػػيـ ف  يػػػةجوانػػػب التنظيمال فػػػي وا 

 اسػـويمكف أف نطمؽ فػي بعػض األحيػاف ، واألنشطة وليس التركيز عمى نطاؽ ضيؽ مف األنشطة
إجػراء مراجعػة  ويجب مراعاة أنػو عنػد ، مصطمح المراجعة اإلدارية عمى مدخؿ المراجعة التشػيمية

لعمميػة المراجعػة وىػو مػا يتطمػب  اتفصيمي اع أوال برنامجتشػيمية ف ف المراجع الداخمي يجب أف يض
 (1070، ربو عبد) ضرورة فيـ العممية أو النشاط محؿ المراجعة.

  االلتزاممراجعة  .3
بالمتطمبػػػات  االلتػػػزاـنشػػػاط الػػػذي يتمثػػػؿ فػػػي قيػػػاـ المراجػػػع الػػػداخمي بمراجعػػػة مػػػد  الىػػػي 

 .ات واإلجراءات التي ترسميا اإلدارة وأيضا مد  التزاـ الشركة بالسياس، القانونية والنظامية
 مراجعة نظم المعمومات  .4

نيػػا تتمثػػؿ فػػي إحيػػث ، مراجعػػة نظػػـ الحاسػػوب ومػػد  تأمينيػػا ضػػد المخػػاطر ويقصػػد بيػػا
 ومأمونيتيػػػاقيػػػاـ المراجػػػع الػػػداخمي مػػػف التأكػػػد مػػػف نظػػػـ معمومػػػات الحاسػػػوب والتأكػػػد مػػػف اكتماليػػػا 

 (1070)عبد ربو،  .وأيضا الرقابة الداخمية في بيئة الحاسوب ، وفاعميتيا اإللكترونية

 :نطاق المراجعة الداخمية  3-2-2
الماليػػػة بنػػػاء عمػػػى المتطمبػػػات القانونيػػػة عمميػػػات جعػػػة الايحػػػدد المراجػػػع الػػػداخمي نطػػػاؽ مر 

ويتضػػػػػػػمف نطػػػػػػػاؽ ، ( 26 ص،1070، لمنظمػػػػػػػات المالية)أحمػػػػػػػدارشػػػػػػػادات ا  واألنظمػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة و 
   :الداخمية فحص وتقييـ كفاءة وفعالية األداء مف خالؿالمراجعة 

وكػػػذلؾ ، مراجعػػة مػػػد  إمكانيػػػة االعتمػػػاد عمػػػى موثوقيػػة المعمومػػػات الماليػػػة والتشػػػػيمية ونزاىتيػػػا -
   . ياوالتقرير عن، وتصنيؼ  وقياسد المستخدمة لتحدي ؽائالطر 

، والقػوانيف، والخطػط واإلجػراءات بالسياسات التزاـجودة لمتأكد مف المراجعة النظـ  واإلجراءات و  -
 العمميات والتقارير. فيوالموائح في الشركات التي يكوف ليا تأثير 

 ؽ الحفاظ عمى األصوؿ والتحقؽ المستمر مف وجود تمؾ األصوؿ.ائمراجعة طر  -
 تقييـ مد  كفاءة استخداـ الموارد المستخدمة. -
ذا كانػػػت و  مراجعػػة العمميػػات - البػػرامج لمتأكػػد مػػف أف النتػػائج تتماشػػى مػػع األىػػداؼ الموضػػوعة وا 

 (  2055، سعودي)العمميات أو البرامج تنفذ كما تنفذ كما ىو مخطط ليا 
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 :موقع المراجعة الداخمية في الييكل التنظيمي لممنشأة 3-2-3
ذلػؾ حسػب و ، يختمؼ موقع قسـ المراجعة الداخمية في الييكؿ التنظيمي مف شػركة ألخػر 

فقػػد ، أىميػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي تحديػػد اكبيػػر  ادارة دور لػػإلفػػ ف وكػػذلؾ ، طبيعػػة نشػػاطيا وحجميػػا
درجػػػة  فػػػيولكػػػف يؤخػػػذ عمػػػى ىػػػذه التبعيػػػة أنيػػػا تػػػؤثر ، يتبػػػع قسػػػـ المراجعػػػة الداخميػػػة القسػػػـ المػػػالي

ويضػػمف ذلػػؾ ، ةر وقػػد يتبػػع قسػػـ المراجعػػة الداخميػػة مجمػػس اإلدارة مباشػػ، اسػػتقالؿ المراجػػع الػػداخمي
 ، ( 1074، لممراجع الداخمي درجة أكبر مف الحرية واقترابو مف اإلدارة.)عبد اهلل

   السمم االداريموقع المراجعة الداخمية وفقا  -أوال
ليكتمؿ دور المراجع الداخمي ألداء وظيفتو فػي التنظػيـ اإلداري يجػب أف يتمتػع باسػتقاللية 

 تامة وىذا مف ناحيتيف: 
االسػتقالؿ فػي عممػو يحقػؽ لػو حيػث ، بػاإلدارة العميػاتنظيـ الػوظيفي وارتبػاط مكانو في ال -

 وتحقيؽ ما يوكؿ إليو مف عمؿ. 
فػػي الفحػػص والتقيػػيـ ومراقبػػة التنفيػػذ  تتمثػػؿالمراجػػع الػػداخمي  بيػػا ف الوظيفػػة التػػي يقػػوـإ -

 .يقوـ بمراجعتيا  تتعمؽ بالعمميات التيوليذا ال يجب أف يعيد إليو بأي مياـ ، الموائح واإلجراءات
ومف ىذا يمكػف أف نسػتنتج أف وظيفػة المراجعػة الداخميػة يجػب اف تػربط بالمسػتويات العميػا 

   (2-2كما ىو موضح بالشكؿ ) اإلدارة لضماف وصوؿ التوصيات السيما مجمس باإلدارة العميا
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 ( 3-3الشكل رقم )

 

 

 :مركزية وفق ال المراجعة الداخمية - اً يثان
ىػػذا النػػوع أكثػػر األنػػواع اسػػتقاللية نظػػرا لالنفصػػاؿ التػػاـ لخميػػة المراجعػػة الداخميػػة عػػف  ديعػػ

الداخميػػة عمػػى مسػػتو  كػػؿ منطقػػة يػػتـ مػػف خالليػػا وضػػع إدارة المراجعػػة و  بقيػػة الوظػػائؼ األخػػر 
 (2-3)ؤسسة كما ىو مبيف في الشكؿ نشاط أو تكتؿ جػرافي أو فراغ لمم

 

 

 

 إدارة المراجعة الداخلية 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة العميا 

 اإلدارة الوسطى 

 اإلدارة التنفيذ
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 ( : يوضو  3-4الشكل رقم )

 :مركزية وفق الالمراجعة الداخمية -ثالثا 
يػػػتـ مػػػف خالليػػػا وضػػػع إدارة المراجعػػػة الداخميػػػة عمػػػى مسػػػتو  كػػػؿ منطقػػػة نشػػػاط أو تكتػػػؿ 

ألف وجػود ؛عػة الداخميػة فػي درجػة اسػتقاللية جلػى ضػعؼ المراإىذا الوضع يؤدي ، جػرافي لمشركة
مػػا يضػػعؼ درجػػة ، نوعػػا مػف المصػػالح ئقسػـ لممراجعػػة الداخميػػة فػػي كػػؿ منطقػة مػػف شػػأنو أف ينشػػ

 (  41ص، 1073، )مسعود.(2-4كما موضح بالشكؿ ) يةاالستقالل

 

 (  4-5الشكل رقم )

 المديرية العامة 

 مدير الوظائف األخرى

 المنطقة ج المنطقة ب المنطقة أ

مدير المراجعة 
 الداخمية 

 المديرية العامة 

 منطقة ج منطقة ب منطقة أ

فرع 
المراجعة 
 الداخمية

باقي 
 الوظائف

فرع المراجعة 
 الداخمية

باقي 
 الوظائف

فرع المراجعة 
 الداخمية

باقي 
 الوظائف
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  :المختمطة المراجعة الداخمية-رابعا 
فػي ىػػذا النػػوع مػػف المراجعػة الداخميػػة يػػتـ المػػزج بػيف النػػوعيف )المراجعػػة الداخميػػة المركزيػػة 

بحيػػث يػػتـ وضػػع إدارة المراجعػػة الداخميػػة عمػػى مسػػتو  المديريػػة ( ، والمراجعػػة الداخميػػة الالمركزيػػة
 .(2-5كما موضح بالشكؿ) العامة لممؤسسة وجعؿ الفروع ليا عمى مستو  كؿ منطقة نشاط

 
 (3-6الشكل رقم )

  
 

 اجراءات عمل المراجعة الداخمية  3-2-4
ا المراجػػع الػػداخمي المتمثمػػة ىالتػػي يتخػػذتتضػػمف اعمػػاؿ المراجعػػة مجموعػػة مػػف الخطػػوات 

، وفحػػص وتقيػػيـ المعمومػػات والتقريػػر عػػف النتػػائج ومتابعػػة التوصػػيات، فػػي تخطػػيط عمػػؿ المراجعػػة
بوضػػػػع األىػػػػداؼ ونطػػػػاؽ العمػػػػؿ وتكػػػػويف خمفيػػػػة عػػػػف  االىتمػػػػاـوعمميػػػػة تخطػػػػيط المراجعػػػػة يجػػػػب 

جػػراءات إنػػامج الػػذي تػػتـ بػػو وكتابػػة البر ، األنشػػطة التػػي يػػتـ مراجعتيػػا مػػف خػػالؿ جمػػع المعمومػػات
  (  1008، ة )زاىرةطوأخير الحصوؿ عمى التصريح مف قسـ المراجعة الداخمية عمى الخ، المراجعة

ولكػػي تػػػتـ ، ويتضػػمف فحػػص وتقيػػػيـ المعمومػػات ضػػػرورة قيػػاـ المراجػػػع بتجميعيػػا وتحميميػػػا
 تباع الخطوات التالية إالمراجع  ىعممية المراجعة يجب عم

 المديرية العامة 

 إدارة المراجعة الداخمية 

فرع المراجعة 
 الداخمية أ

فرع المراجعة 
 الداخمية ب

فرع المراجعة الداخمية 
 ج

فرع المراجعة 
 الداخمية د
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تبػػػاع اإلجػػػراءات التحميميػػػة لممراجعػػػة المتمثمػػػة فػػػي عمميػػػة االمراجعػػػة ب الحصػػػوؿ عمػػػى موضػػػوع (6
وتحميػػؿ العالقػػات بػػيف المعمومػػات الماليػػة وغيػػر الماليػػة ، المقارنػػة بػػيف الفتػػرات الحاليػػة والسػػابقة

 .ودراسة عناصر المعمومات لصناعة مماثمة 

معمومػػات كافيػػة بحيػػث تكػػوف ال أف أي أ نػػو يجػػب، عمييػػا االعتمػػادمكانيػػة ا  كفايػػة المعمومػػات و  (2
 .يايمكف لممراجع المؤىؿ أف يحصؿ عمى النتائج نفس

اختبػػػػػارات المراجعػػػػػة وأسػػػػػاليب المعاينػػػػػة اإلحصػػػػػائية  ةت المراجعػػػػػة والمتضػػػػػمناجػػػػػراءإاختبػػػػػار  (3
 .المستخدمة 

ب أف تكػػػػوف عمميػػػػة جمػػػػع المعمومػػػػات تحػػػػت اإلشػػػػراؼ الكػػػػافي بمػػػػا يضػػػػمف الحفػػػػاظ عمػػػػى يجػػػ (4
 .حقيؽ األىداؼ التأكد مف تو  موضوعية المراجع

ومراجعػة األوراؽ مػع ، عداد أوراؽ العمؿ لتوثيؽ عمؿ المراجػع مػف خػالؿ المراجػع نفسػوإيجب  (5
 .المشرؼ عمى قسـ المراجعة الداخمية 

يناقش المراجع النتػائج والتوصػيات مػع المسػتو  ، وبعد انتياء المراجع مف عممية المراجعة
يضػػػػا توصػػػػيات المراجػػػػع بشػػػػأف التحسػػػػينات أورأي المراجػػػػع يجػػػػب أف يتضػػػػمف ، اإلداري المناسػػػػب

صػػػدار التقريػػػر يجػػػب عمػػػى المراجػػػع متابعػػػة وذلػػػؾ لمتأكػػػد مػػػف أنػػػو قػػػد تػػػـ اتخػػػاذ إوبعػػػد ، الممكنػػػة
والتحقػؽ مػف أف المصػروفات ال تنفػؽ إال فػي ، جراءات المراجعػةإاإلجراءات المناسبة لمتعامؿ  مع 

 .تحصيؿ اإليرادات يمة والتأكد مف مغراض الأل
  الداخمية المراجعة معايير 3-2-5

 الداخمية: لممراجعة الدولية المعايير تعريف
 عمػى وزف أو، معػيف قيػاس بيػدؼ المطمػوب االمتياز أو التفضيؿ يعني كمصطمح المعيار

 المقػاييس فيػي الداخميػة المراجعػة معػايير تعريؼ أما، عميو الحكـ يتـ وبذلؾ، معو التماثؿ اآلخريف
 تمثػؿ انيػا حيػث، الداخميػة المراجعػة وعمميػات أنشػطة وقياس تقييـ في عمييا يعتمد التي القواعد أو

 لممحاسػػػبيف األمريكػػػي المعيػػػد عرفيػػػا وكمػػػا، الداخميػػػة المراجعػػػة عميػػػو تكػػػوف أف يجػػػب لمػػػا نموذجػػػا
 مراجعػػػة فػػػي المينيػػػة إلػػػى مسػػػؤولياتيـ الػػػداخمييف المػػػراجعيف ترشػػػد التػػػي العامػػػة بأنيػػػا: اإلرشػػػادات

 (   1076، الجبو) المالية القوائـ

 :الدولية لممراجعة الداخمية  المعايير
، ـ 7867معػػػايير المراجعػػػة الداخميػػػة لسػػػنة  األمريكػػػيأصػػػدر معيػػػد المػػػراجعيف الػػػداخمييف 

وفػي عػاـ ، بتعريؼ مينة المراجعة الداخميػة وتوضػيح مسػؤوليات المراجػع الػداخمي المعيدحيث قاـ 
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ـ  1003وبػػدأ العمػؿ بيػػا سػػنة ، الداخميػػة عػػدة مػرات معػػايير المراجعػةقػاـ المعيػػد بتعػديؿ  ـ 1002
، مػػريـ، : )محػػي معػػايير الصػػفات ومعػػايير االداء  ، حيػث تػػـ تقسػػيـ تمػػؾ المعػػايير إلػػى مجمػوعتيف

1077  ) 
 (6-2) معايير المراجعة الداخمية

 معػػػايير األداء رقـ المعيار المعػػػػػػايير الصفات رقـ المعيار
 أنشطة التدقيؽ الداخمي 2000 الػرض والسمطة والمسؤولية 5000
 طبيعة العمؿ 2500 الموضوعية 5500
 تخطيط الميمة 2200 الكفاءة والعناية المينية 5200
 أداء الميمة 2300 جودة الضماف وبرامج التحسيف 5300

 نتائج االتصاؿ 2400 
 برامج المراقبة 2500
 قبوؿ اإلدارة لممخاطر 2600

 

معػايير الصػفات مػف أربعػة معػايير رئيسػة  تتنػاوؿ سػمات  تتضػمف معايير الصفات: -أوالً 
   .الشركات واألفراد الذيف يقوموف بعممية المراجعة الداخمية، وخصائص

و وجوب  المراجعة الداخمية نشاط غرض وسمطة ومسؤولية  تحديد يجب: 7000معيار رقـ  .7
االدارة العميا ومجمس االدارة  مف اعتمادىا يتـ المراجعة الداخمية التي الئحة في رسميا   تدوينيا

، وتمؾ الالئحة تحدد الػرض مف انشطة المراجعة الداخمية ، وسمطة الوصوؿ لمسجالت 
 واألشخاص والممتمكات المادية ، وتحديد نطاؽ انشطة المراجعة الداخمية.

 ىػػػذه أداء فػػػي موضػػػوعيةالو  المراجعػػػة الداخميػػػة طةأنشػػػ االسػػػتقاللية يوضػػػح 7700 رقػػػـ معيػػار .1
 الداخمييف. لممراجعيف النيائي الرأي إبداء في الموضوعية، األنشطة

 العنايػػة بػػذؿو  المراجعػػة الداخميػػة ألنشػػطة األداء البػػارع لممراجػػع الػػداخمييوضػػح  7100 معيػػار .2
 تأديتيا. في الالزمة المينية

 . التحسيفو  التقويـ لعمميات خضوعياو  الداخمية المراجعة جودةيتناوؿ  7200 عيارم .3

 معاير اإلداء: -ثانيا 
 المعػاييرو  ،تصػؼ أنشػطة المراجعػة الداخميػة، معايير األداء سبعة معػايير رئيسػة وتتضمف

 : ىيو  ،األنشطة تمؾ أداء قياس خالليا مف يتـ التي
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 قسػػـ مػدير عمػػى مراقبتيػا مسػػؤولية تقػع التػػي  الداخميػة المراجعػػة نشػاط دارةإ 1000 رقػػـ معيػار .7
 لتمكػػػػػيف الفاعميػػػػػةو  بالكفػػػػػاءة اإلدارة ىػػػػػذه تتميػػػػز أف وينبػػػػػػي، الشػػػػػركة فػػػػػي المراجعػػػػة الداخميػػػػػة

 لمشركة. إضافية قيمة خمؽ مف الداخمية المراجعة

 اف المراجعػة الداخميػة نشػاط عمػى يجػب إذ، الداخميػة المراجعػة عمػؿ طبيعػة 1700 رقػـ معيػار .1
 الشركات. حوكمةو  السيطرةو  الرقابةو  المخاطر إدارة تحسيف في المساىمةو  بالتقويـ يقوـ

العمػػؿ: أي االعتبػػارات التػػي يجػػب عمػػى المراجػػع أف يأخػػذىا  ميمػػة تخطػػيط 1100 رقػػـ معيػػار .2
 عند القياـ بعممية المراجعة .

 بتحديػػد يقومػػوا أف الػػداخمييف المػػراجعيف عمػػى ينبػػػي إذ، العمػػؿ ميمػػة أداء 1200 رقػػـ معيػػار .3
 . بيا القياـ يتولوف التي الميمة أىداؼ لتحقيؽ كافية معمومات تسجيؿو  تقويـو  تحميؿو 

 ب يصػػػاؿ يقومػػػوا أف الػػػداخمييف المػػػراجعيف عمػػػى ينبػػػػي إذ، النتػػػائج توصػػػيؿ 1300 رقػػػـ معيػػػار .4
 المناسبة. الطريقة لؾوكذ في الوقت المناسب المراجعة العمؿ نتائج

 الػػذي الداخميػػة المراجعػػة قسػػـ مػػدير عمػػى تقػػع الميمػػة ىػػذهو  ،التقػػدـ متابعػػة 1400 رقػػـ معيػػار .5
 مراقبتػوو  عميػو الحفػاظ مسػؤولية يتػولىو  ،لمعمػؿ نظاما يؤسس أف عمى حريصا يكوف أف ينبػي

يصاؿو   .لإلدارة النتائج ا 

ويسػاىـ  ادارة المخػاطر جعػة الداخميػة مػد  فعاليػةاينبػػي أف يقػيـ نشػاط المر  1500 رقـ معيار .6
تحديػػد مسػػتو  الػػذي تتحممػػػو يقػػوـ نشػػػاط المراجعػػة الداخميػػة بلؾ كػػذ يػػا ، وفػػي تحسػػيف عمميات

ذا اتضػػػػح أنػػػػو أعمػػػػى  الشػػػػركةدارة إ وصػػػػيؿ تيػػػػتـ  المسػػػػتو  المطمػػػػوب مػػػػف مػػػػف المخػػػػاطرة  وا 
لتمكػػػيف لمجمػػػس االدارة فػػػي الشػػػركة، المخػػػاطر فػػػي الوقػػػت المالئػػػـ تمػػػؾ المعمومػػػات المتعمقػػػة ب

 يـالعامميف، واإلدارة، والمجمس مف الوفاء بمسؤوليات

 المراجعة الداخمية في ظل حوكمة الشركات  3-3

 دور المراجعة الداخمية في التطبيق الفاعل لمبادئ حوكمة الشركات .  3-3-1
انجػاح تطبيػؽ الحوكمػة وفػي إعػػداد و  إف دور المراجػع الػداخمي ولجػاف المراجعػة فػي إنجػاز
، الخػػارجيف مسػػتخدمييا ثقػػة كسػػبياي التقػػارير الماليػػة التػػي تتميػػز بالدقػػة والتماثػػؿ والمالءمػػة ذلػػؾ مػػا

، لحوكمػػة  السػميـ متطبيػؽل الداخميػة المراجعػػة قػدرة يمكػف التأكػد كيػػؼ ولمعرفػة، المسػتثمريف خاصػة
 مصػػػدرىا بالدرجػػػة والتػػػي، لحوكمػػػة الشػػػركات المحاسػػػبية الجوانػػػب بعػػػض عمػػػى التعػػػرؼ يسػػػتدعي
 لوضػػػعية موضػػػوعية رؤيػػػة ويقػػػدـ، الحوكمػػػة ركػػػائز أىػػػـ أحػػػد يعػػػد الػػػذي، الػػػداخمي المراجػػػع األولػػػى
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)بػف ، لمشػركة الماليػة الوضػعية عػف تقػارير تقػديـ أو الحسػابات دقػة تأكيػد خػالؿ مػف وذلؾ، الشركة
   :ومف ىذه األبعاد( 71ص، 1074داوو، 
 المساءلة والرقابة المحاسبيةأوال :

وذلػػػػؾ بتػػػػوفير ، أي انػػػػو يجػػػػب عمػػػػى المسػػػػاىميف القيػػػػاـ بمسػػػػاءلة أعضػػػػاء مجمػػػػس اإلدارة
 أشػارت وقػد، مالكػا بوصػفيـ والحػؽ لدييـ المسػؤولية المساىميف ألف، البيانات والمعمومات الالزمة

 بحوكمػػػة والخاصػػػة، 1002 عػػػاـ الماليػػػة لػػػسوراؽ نيويػػػورؾ بورصػػػة قبػػػؿ مػػػف الموضػػػوعة المعػػػايير
 القػػػرارات جميػػػع فػػػي المشػػػاركة خػػالؿ مػػػف لممسػػػاىميف الرقػػػابي الػػدور تفعيػػػؿ ضػػػرورة الشػػركات إلػػػى

 (  1074 ، داوو بف)لمشركة.  األساسية
 المراجعة الداخمية ثانيا :

 خػػػالؿ مػػػف الشػػػركة أىػػػداؼ تحقيػػػؽ وبالتػػػالي الحوكمػػػة نجػػػاح دور فػػػي الداخميػػػة لممراجعػػػة
 فيمػػا أمػا، لمشػػركة والمػالي المحاسػػبي الجانػب كػؿ مػػف أداء تقيػػيـ عمػى تعمػػؿ التػي، الداخميػػة الرقابػة
والخطػط  الشػركة أمػواؿ حمايػة فػي تسػاعد الداخميػة فالمراجعػة عمييػا والرقابػة المخاطر ب دارة يتعمؽ

 السياسػػة توجيػػو فػػي اإلدارة تسػػتخدميا التػػي البيانػػات دقػػة ضػػماف خػػالؿ مػػف، الموضػػوعة اإلداريػػة
، المعتمػػػدة.)بمخادـ والرقابيػػػة اإلداريػػػة تحسػػػينات األسػػػاليب إدخػػػاؿ فػػػي والمسػػػاىمة، لمشػػػركة العامػػػة
1075  ) 
 لخارجية المراجعة اثالثا :

 أو يقمػػص ؛ألنػػو الشػػركات حوكمػػة إنجػػاح فػػي وفعػػاال يعػػد ميػػـ الخارجيػػة المراجعػػة إف دور
 المعمومػػػات تماثػػػؿ عػػػدـ يقضػػػي عمػػػى أنػػػو كمػػػا، واإلدارة المسػػػاىميف بػػػيف التعػػػارض عمػػػى يقضػػػي

 المعمومػػػات عمػػػى ومصػػػداقية ثقػػػة يضػػػفي الخػػارجي فػػػالمراجع، الماليػػػة بػػػالقوائـ المحاسػػبية المحتػػػو 
 مراجعتيػػػا بعػػػد وذلػػػؾ، الشػػػركة تعػػػدىا التػػػي الماليػػػة القػػػوائـ عمػػػى خػػػالؿ المصػػػادقة مػػػف المحاسػػػبية

 بػػالقوائـ ترفػػؽ مفصػػمة ب عػػداد تقػػارير يقػػوـ بحيػػث، الػػواردة والمعمومػػات البيانػػات صػػحة مػػف والتأكػػد
 المالية.

 لجنة المراجعة رابعا :

 عمػػى اإلشػػراؼ عمػػى الحفػػاظ فػػي بالتزاماتيػػا الوفػػاء ىػػو المراجعػػة لمجػػاف يالرئيسػػ إف الػػدور
دارة الحسػابات لمراجعػة والنزاىػة المينيػة الناحية  مػع االتسػاؽ ومسػائؿ الداخميػة والرقابػة المخػاطر وا 
، الشػػركات لحوكمػة العامػة والترتيبػات الماليػة التقػارير وممارسػات العػامميف وسػموؾ والمػوائح القػوانيف
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 والواجبػػػػات الػػػػرئيس دورىػػػػا فػػػػي تػػػػؤثر مسػػػػائؿ أيػػػػة فػػػػي التحقيػػػػؽ تطمػػػػب إف المراجعػػػػة لجػػػػاف وعمػػػػى
 أف البػػاحثيف عمػػى معظػػـ رأي اسػػتقر وقػػد اإلدارة مجمػػس قبػػؿ مػػف إلييػػا إسػػنادىا يػػتـ التػػي اإلضػػافية

 الماليػػة التقػػارير متابعػػة متمثمػػة فػػي أساسػػية أوجػػو أربعػػة فػػي تكمػػف المراجعػػة لمجنػػة الرئيسػػية الميػػاـ
 فيمػا الفعميػة القػرارات اتخػاذ أو الماليػة القػوائـ ب عػداد القياـ ليست المجنة وظيفة إف حيث، وفحصيا
نمػػػا إعػػػدادىا يخػػػص  وظيفػػػة دعػػػـ، الخػػػارجي التػػػدقيؽ وظيفػػػة دعػػػـ، رقابيػػػة إشػػػراقية وظيفػػػة ىػػػي وا 
 المنظمػػة فػػي المخػػاطر إدارة إلػػى باإلضػػافة وتقييمػػو الداخميػػة الرقابػػة نظػػاـ دراسػػة، الػػداخمي التػػدقيؽ
   (1071، )خالص.الشركات حوكمة ودعـ

 دور المراجعة الداخمية في تعظيم القيمة لألطراف المستفيدة من حوكمة الشركات  3-3-2
 تعظيم القيمة لمعم ء:أوال :

إف التحػػػدي الػػػذي يواجػػػو المراجػػػع الػػػداخمي فػػػي الشػػػركة ىػػػو اكتسػػػاب الخبػػػرة والميػػػارة فػػػي 
، تنفيػذ ميامػو بالشػركة عند ىذا الحد بؿ يرقى إلى تطوير و يتوقؼ وال، مختمؼ المجاالت بالشركة

وذلػػؾ بتػييػػر النظػػرة إليػػو مػػف مجػػرد مسػػتيمؾ ، مػػا يػػدعـ القيمػػة والمنفعػػة المحتممػػة بالنسػػبة لمعميػػؿ
وبما أف فاعمية تنفيذ قواعد الحوكمة تتوقػؼ عمػى ، لمخدمات الى شريؾ لعممية الحوكمةو  لممنتجات

راجػػع الػػداخمي لمعميػػؿ مػػف خػػالؿ فمػػف ىنػػا يتضػػح دور الم، كفػػاءة فاعميػػة الرقابػػة الداخميػػة لمشػػركة
 زيػػػػػادة التقيػػػػػيـ الفاعػػػػػؿ لػػػػػنظـ الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة وتقػػػػػديـ التوصػػػػػيات الكفيمػػػػػة برفػػػػػع مسػػػػػتو  جودتيػػػػػا

 (1075، )بمخادـ 

 تعظيم القيمة لممساىمين ثانيا :

ومػػػػف ىػػػػذا ، يعػػػػد مجمػػػػس اإلدارة فػػػػي الشػػػػركة مػػػػوكال مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػػاىميف إلدارة أمػػػػواليـ
المسػػػؤوؿ عػػػف الوفػػػاء باحتياجػػػات ومصػػػالح المسػػػاىميف المتمثمػػػة فػػػي  المنطمػػػؽ يعػػػد ىػػػذا المجمػػػس

إذ تعػػد التقػػارير ، اإلفصػػاح عػػف مػػد  فاعميػػة مجمػػس اإلدارة فػػي إدارة مػػا تػػـ تخويمػػو لػػو مػػف ميػػاـ
الماليػػة التػػي يعػػدىا مجمػػس إدارة الشػػركة معيػػارا يعتمػػد عميػػو المسػػتثمروف الحػػاليوف والمرتقبػػوف فػػي 

، يتضػػح دور المراجػػػع الػػداخمي فػػػي ضػػماف دقػػػة ونزاىػػة التقػػػارير الماليػػػةومػػف ىنػػػا ، اتخػػاذ قػػػراراتيـ
وأيضػا دور المراجػع الػداخمي فػي معايشػة األحػداث ، وقدرة المسػاىميف عمػى مسػاءلة مجمػس اإلدارة

، الشػركة ليػا تتعػرض التػي المخػاطر مػف الحػد فػي اإلدارات المسػؤولة مػع بالتعػاوف مساىمتيا وكذا
 مػػف األخطػػار وحمايتيػػا، الشػػركة ألصػػوؿ األمثػػؿ االسػػتخداـ يضػػمف ممػػا الميػػزة ىػػذه تسػػاعده حيػػث
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، داوود بػػف)الشػػركة  فػػي المطبقػػة واإلجػػراءات بػػالقوانيف االلتػػزاـ عػػدـ أو الػػػش نتيجػػة تنشػػا قػػد التػػي
1074)   

 تعظيم القيمة ألصحاب المصالو:ثالثا :

 والمجتمػع النقابيػة واالتحػادات والػدائنيف والمػورديف المػوظفيف فػي المصػالح أصحاب يتمثؿ
 تػػػوفر التػػػي فيػػػي، واسػػتمراريتيا نجػػػاح الشػػػركة فػػي جماعيػػػة أو فرديػػػة مصػػالح ليػػػـ الػػػذيف، المحػػيط
مشػػتركة  مصػػمحة تمثػػؿ الشػػركة فاسػػتمرارية، والخػػدمات السػػمع وتقػػدـ الضػػرائب وتػػدفع العمػػؿ فػػرص

 مػد  عمػى الشػركة اسػتمرارية تتوقؼ وال، بنشاطيا والمتأثرة المرتبطة األخر  واألطراؼ لممساىميف
 المراجعػػػة دور يبػػػرز وىنػػػا، العمميػػػات لتمػػػؾ التحسػػػيف المسػػػتمر أيضػػػا بػػػؿ، عممياتيػػػا وفعاليػػػة كفػػػاءة

 إدارة المخػاطر فػي ومسػاىمتيا، الداخميػة الرقابػة لنظـ الذاتي التقييـ خالؿ مف يمكنو حيث الداخمية
 عمميػات كفػاءة وجػودة مستو  مف والرفع الشركة إدارة مجمس مساءلة عمى المساىميف قدرة وتعزيز
( 1074، المصػػػػػالح.)بف داوود ألصػػػػحاب منفعػػػػػة أو قيمػػػػة مػػػػػف عنيػػػػا يتولػػػػػد مػػػػا وتعظػػػػػيـ الشػػػػركة



 

 الرابعالفصل 
 تـــت املٍداًٍــالدراس
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  المقدمة

بيػػػدؼ اإللمػػػاـ بموضػػػػوع الدراسػػػة وتكممػػػة لمجوانػػػػب التػػػي تػػػـ التطػػػػرؽ إلييػػػا فػػػي الفصػػػػوؿ 
لدراسػػة الميدانيػػة ،وليػػذا ا ساسػػية لمدراسػػة ، و سػػنتناوؿ فػػي ىػػذهاالشػػكالية االعػػف السػػابقة واإلجابػػة 

تحتػوي عمػى مجموعػة مػف األسػئمة مرتبطػة ب شػكالية الدراسػة ،  الػرض تـ اعداد استمارة اسػتبانة ،
تحميػػؿ فقػػرات محػػور االسػػتبانة ومناقشػػة الفرضػػيات مػػف  و جمػػع البيانػػاتبيػػدؼ  ،تػػـ توزيعيػػا وقػػد 

عػف طريػؽ مجموعػة مػف االسػاليب االحصػائية المناسػبة ، وتػـ تقسػيـ الدراسػة  اأجؿ اثباتيػا أو نفييػ
لمحػػوريف رئيسػػييف :المحػػور االوؿ التحميػػؿ االحصػػائي واختبػػار الفرضػػيات ، أمػػا المحػػور يدانيػػة مال

 .تـ التوصؿ اليياالثاني النتائج والتوصيات التي 

 الدراسة  وعينة مجتمع  4-1
 الشركات الميبية المدرجة بسوق المال الميبي  تتمثؿ فيالدراسة: مجتمع  -6

الللذين  ت الميبيلة المدرجللة بسللوق الملال الميبلليبالشللركاالعػامميف فػػي  يتمثػؿ الدراسللة: عينلة -1
الشػركة ، شػركة ليبيػا لمتػأميف، لمتػأميف  شػركة الصػحار ): موىل، ليم ع قة بموضوع الدراسة

 .  ( مصرؼ الوحدةو  ،مصرؼ الجميورية، المتحدة لمتأميف

 في جدوؿ السوؽ الرئيسي الشركات المدرجة

 القطاع رأس الماؿ الشركة
 ارؼالمص 267,000,000 مصرؼ الصحاري
 المصارؼ 321,000,000 مصرؼ الوحدة

 المصارؼ 704,000,000 مصرؼ التجارة والتنمية 
 المصارؼ 7,000,000,000 مصرؼ الجميورية 

 المصارؼ 400,000,000 مصرؼ التجاري الوطني
 المصارؼ 75,335,720 مصرؼ المتوسط 
 التأميف 60,000,000 شركة ليبيا لمتأميف 

 التأميف 10,000,000 المتحدة لمتأميف شركة
 التأميف 74,000,000 شركة الصحار  لمتأميف
 االستثمار والخدمات المالية 40,000,000 شركة سوؽ الماؿ الميبي

  1,475,335,720 االجمالي
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 اسباب اختيار مجتمع الدراسة
 .حجـ رأس ماؿ ليذه الشركات محؿ الدراسة كبر  .7

 . ليبية المدففي الشركات ليا فروع كثيرة  شاسعة، حيث أف تمؾتػطية مساحة جػرافية  .1

 الدراسة حسب الشركات الميبية المدرجة بسوق المال الميبي.  عينةتوزيع  ( ..6الجدول رقم )
 العدد الشركات الميبية المدرجة بسوق المال الميبي ـ

 52 شركة الصحاري لمتأميف 5
 50 شركة ليبيا لمتأميف 2
 50 المتحدة لمتأميفالشركة  3
 53 مصرؼ الجميورية 4
 55 مصرؼ الوحدة 5

 56 المجموع 
 

 (المصدر شركة سوق المال الميبي(

ت المصدر البياناتأداة جمع  -  4-2  

   االستبانةتصميم استمارة  4-2-6
الدراسػػػة والتػػي تحتػػوي عمػػػى  االسػػتبانةلقػػد قػػاـ الباحػػػث ب عػػداد الصػػورة المبدئيػػػة لعبػػارات  

والدراسػات السػابقة فػي مجػاؿ ، عديػد مػف المراجػع العمميػةالبعد االطالع عمى  مجموعة مف االسئمة
 االسػتبانةىػذه الباحث فػي إعػداد  ىوقد راع، ليده الدراسة المناسباستخالصو مف ، البحث الحالي

 .وضوح الفقرات وسيولة اإلجابة
 الص حيةاختبارات الصدق  4-2-2

 :اآلتية  باالختباراتقاـ الباحث  االستبانةلمتأكد مف صدؽ وصالحية استمارة 
   Content validity ( صدق المحتوى )أو صدق المضمون 4-2-2-6

فػػي االسػػتمارة  مػػف خػػالؿ التأكػػد مػػف أف جميػػع   الباحػػث جانػػب صػػدؽ المحتػػو  ىلقػد راعػػ 
كمػا تػطػي جميػع جوانػب ، األسئمة التي تحتوييا االستمارة تػطي جميع أبعػاد المشػكمة قيػد الدراسػة
   .وأبعاد الفرضيات الرئيسة والفرعية المنتقاة مف اإلطار النظري لمدراسة
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 Face validityالصدق الظاىري  4-2-2-2  

مػػة ءتحقػػؽ الػػػرض الػػذي أعػػدت مػػف أجمػػو وىػػو ومػػد  مال االسػػتبانةمتأكػػد مػػف أف أسػػئمة ل
 االسػػتبانةتػػـ عػػرض ، ، جمػػووأف العبػػارات تقػػيس مػػا وضػػعت أل، دراسػػةلمجتمػػع ال االسػػتبانة أسػػئمة

جػػراء بعػػض التعػػديالت عمييػػو ، عمػػي األسػػتاذ المشػػرؼ ، لالسػػتبيافوالتوصػػؿ إلػػى الصػػورة األوليػػة  اا 
وقػػد أشػػار األسػػاتذة ، بخطػػة البحػث عمػػى عػػدد مػػف المحكمػيفوبعػد ذلػػؾ قػػاـ الباحػث بعرضػػو مرفقػػا 

لتوصػؿ إلػى ومػف تػـ ا، المحكميف إلى عديد المالحظات واالقتراحات التي تـ أخذىا بعػيف االعتبػار
مجموعػػػات رئيسػػػية مػػػف خمػػػس تضػػػـ  و(  7) الموضػػػحة فػػػي الممحػػػؽ  ةانبالصػػػورة النيائيػػػة لالسػػػت

   : كاآلتيوىي ، األسئمة
  التخصػص ، المؤىػؿ العممػي، أسئمة شخصية وتشػمؿ الوظيفيػة 3 وتضـ األولى:المجموعة

 وعدد سنوات الخبرة 

 :فػي دعػـ  ( الحوكمػة)حػوؿ دور قواعػد اإلدارة الرشػيدة  أسػئمة 5وتشػمؿ  المجموعة الثانيلة
 ممراجع الداخمي.لالتأىيؿ العممي والعممي 

 :فػي زيػادة  ( الحوكمػة)دة حػوؿ دور قواعػد اإلدارة الرشػي أسػئمة 5وتشمؿ  المجموعة الثالثة
 موضوعية المراجع الداخمي.

 دعػـ فػي  ( الحوكمػة)حػوؿ دور قواعػد اإلدارة الرشػيدة  أسػئمة 5وتشػمؿ  :رابعلةالمجموعة ال
   استقاللية المراجع الداخمي

 فػػػي  ( الحوكمػػػة)حػػوؿ دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة  أسػػػئمة 4وتشػػػمؿ  :خامسلللةالمجموعلللة ال
 .الداخمي تحسيف جودة أداء المراجع

العلللاممين ملللن  عينػػػة عمػػػى االسػػػتبانةوبعػػػد عمميػػػة التحكػػػيـ قػػػاـ الباحػػػث بتوزيػػػع اسػػػتمارات 
( 45والتػي بمػع عػددىا ). ( 3-7كما بالجدوؿ رقـ ) بالشركات الميبية المدرجة بسوق المال الميبي

   (3-1كما ىو مبيف بالجدؿ )مف االستمارات الموزعة.  ةاناستمارة استب ( 31)وتـ استرجاع 
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 الميبياالستمارات الموزعة والمسترجعة  ( 4-2جدول رقم )

 المسترجع الموزع الشركات المدرجة بسوق المال الميبي ـ
نسبة المسترجع 

% 
 95.67 55 52 لمتأميف  شركة الصحار  5
 80.00 8 50 شركة ليبيا لمتأميف 2
 70.00 7 50 الشركة المتحدة لمتأميف 3
 76.92 50 53 مصرؼ الجميورية 4
 54.55 6 55 مصرؼ الوحدة 5
 75.00 42 56 المجموع 

 
% مػػف جميػػػع 64000نالحػػػظ أف نسػػبة المسػػترجع الكميػػة  ( 41-مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )

حسب جدوؿ مورغػاف الػذي يشػير أف نسػبة المعنويػة   عاليةاستمارات االستبياف الموزعة وىي نسبة 
20% 

.ياوصف البيانات وتحميماألساليب اإلحصائية المستخدمة في  -3- 4 

 لمصدق والثبات ( )اختبار كرونباخ ألفا  4-3-6

مػػف االختبػػارات اإلحصػػائية الميمػػة لتحميػػؿ بيانػػات  اواحػػد ( )اختبػػار كرونبػػاخ ألفػػا  ديعػػ
، صػحيحة عمػى أثػر أجوبػة  االسػتبانةوىػو اختبػار إحصػائي يحػدد فيمػا إذا كانػت أسػئمة ، االستبانة

دؿ عمػػى تػػوفر درجػػة عاليػػة  ( 0050ألفػػا كبيػػرة أكبػػر مػػف ) كػػرو نبػػاخحيػػث كممػػا كانػػت قػػيـ معامػػؿ 
ىػذه اإلجابػات فػي تحقيػؽ أىػداؼ  ىمف الثبات الداخمي فػي اإلجابػات ممػا يمكننػا مػف االعتمػاد عمػ

البيػػػػػاتي: ). ييػػػػػاالدراسػػػػػة وتحميػػػػػؿ نتائجيػػػػػا. يزيػػػػػد مػػػػػف الثقػػػػػة فػػػػػي النتػػػػػائج التػػػػػي سػػػػػوؼ نحصػػػػػؿ عم
 (  38 ص،1004

 التكراريالتوزيع  4-3-2
، سػتخدـ أسػػموب التوزيػػع النسػػبي لوصػؼ طبيعػػة إجابػػات مفػػردات العينػة عػػف سػػؤاؿ معػػيفي

 (  747، 1001، )رزؽ اهلل  ذا كاف المقياس المستخدـ ىو مقياس خماسي يتـ الوصؼ كاآلتي:ف
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   Wilcox on test)اختبار ولكوكسون حول المتوسط ) 3-2-2
اختبػػػػار ولكوكسػػػػوف الختبػػػػار الفرضػػػػيات اإلحصػػػػائية المتعمقػػػػة بمتوسػػػػط مجتمػػػػع يسػػػػتخدـ 

 وصػفية قابمػة لمترتيػب وكػذلؾ إذا كانػت البيانػات كميػة عينة الدراسةإذا كانت بيانات  ( الدراسة)
الختبلار للذلك يلتم اسلتخدام ىلذا االختبلار وحجـ العينة صػػير والمجتمػع ال يتبػع التوزيػع الطبيعػي 

، 7884عاشػػور وأبػػو الفتػػوح: ) .ةمعنويللة درجللة الموافقللة عمللى كللل عبللارة مللن عبللارات االسللتبيان
18  )   
 حول المتوسط Zاختبار  4-3-4

حػػػػػوؿ المتوسػػػػػط الختبػػػػػار الفرضػػػػػيات اإلحصػػػػػائية المتعمقػػػػػة بمتوسػػػػػط  Z يسػػػػػتخدـ اختبػػػػػار
لذلك يتم اسلتخدام ىلذا االختبلار الختبلار المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية وحجـ العينة كبير 

 (  221، 7886)البمداوي الفرضيات الفرعية لمدراسة. 

 ترميز البيانات - 4-4
االستبياف استخدـ الباحث الطريقة الرقمية فػي ترميػز البيانػات حيػث  بعد تجميع استمارات 

   (  2بالجدوؿ التالي رقـ )تـ ترميز اإلجابات كما 

 اإلجابات المتعمقة بالمقياس الخماسيالدرجات عمى  توزيع ( 4-3جدول رقم)

 اإلجابة
غير موافؽ بدرجة 

 عالية
 غير موافؽ

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

 موافؽ بدرجة عالية موافؽ

 5 4 3 2 5 الدرجة

 
ارتفللاع درجللة فيػػدؿ عمػػى  ( 2)متوسػػط درجػػة الموافقػػة  ( 3-2مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ ) 
فيػػػدؿ عمػػػػى  ( 2)أمػػػا إذا كػػػاف متوسػػػط درجػػػة إجابػػػات مفػػػػردات العينػػػة يقػػػؿ معنويػػػا عػػػف الموافقلللة

 فيػدؿ عمػى أف ( 2)متوسط درجػة إجابػات مفػردات العينػة ال  أففي حيف  انخفاض درجة الموافقة
دخػػػػاؿ البيانػػػػات األوليػػػػة و  . وبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف ترميػػػػز اإلجابػػػػات،درجللللة الموافقللللة متوسللللطةأن  ا 

 ( ( Statistical Package for Social Science ( SPSS)جيػات الجػاىزة باستخداـ حزمػة البرم
 تـ استخداـ ىذه الحزمة في تحميؿ البيانات األولية كما يمي:
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 التحميل االحصائي إلستبانة الدراسة       4-5

   Reliability and Validateاختبار الثبات والصدق:  -  4-5-1
 Alpha)قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ كرونبػاخ ألفػا  الدراسػةأداة لمتأكػد مػف ثبػات وصػدؽ 

Cornbach )  ألفػػػا  نبػػػاخكرو لمعامػػػؿ  التربيعػػيومعامػػؿ الصػػػدؽ الػػػذاتي عػػف طريػػػؽ إيجػػػاد الجػػػذر
(Alpha Cornbach )  لكػػػؿ محػػػور مػػػف محػػػاور اسػػػتمارة االسػػػتبياف ولجميػػػع المحػػػاور. فكانػػػت

 .( 3-3النتائج كما بالجدوؿ رقـ )

 تائج اختبار الثبات والصدقن ( 4-4جدول رقم )
 ـ

 عدد العبارات المحور
معامؿ ألفاء 

 الثبات
 معامؿ
 الصدؽ

فػػػي دعػػػـ التأىيػػػؿ العممػػػي ( الحوكمػػػة)دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة  5
 والعممي المراجع الداخمي 

6 0.702 0.838 

زيػػػادة موضػػػوعية  فػػػي ؼ( الحوكمػػػة)دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة  2
 المراجع الداخمي

6 0.649 0.806 

دعػػػـ اسػػػتقاللية المراجػػػع  ( الحوكمػػػة)دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة  3
 الداخمي

5 0.606 0.778 

فػػػي تحسػػػيف جػػػػودة أداء  ( الحوكمػػػػة)دور قواعػػػد اإلدارة الرشػػػيدة  4
 المراجع الداخمي

6 0.670 0.859 

 في دعم جودة ( دور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة 5
 وظيفة المراجعة الداخمية 

23 0.774 0.880 

 
لكػؿ محػور مػف  ( )يالحظ أف قػيـ معامػؿ كرونبػاخ ألفػا  ( 43-مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

وىػػػي قػػػيـ كبيػػػرة  ( 00663إلػػػى  00505)تتػػػراوح بػػػيف محػػػاور اسػػػتمارة االسػػػتبياف ولجميػػػع المحػػػاور 
وىػػذا يػػدؿ عمػػى تػػوفر درجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات الػػداخمي فػػي اإلجابػػات وكػػذلؾ فػػ ف  0050أكبػػر مػػف 

وىػػي قػػيـ كبيػػرة وىػػذا يػػدؿ عمػػى تػػوفر درجػػة  ( 00770إلػػى  00667)معػػامالت الصػػدؽ تتػػراوح بػػيف 
الدراسػة عالية مف الصدؽ مما يمكننا مف االعتماد عمي إجابات مفردات العينػة فػي تحقيػؽ أىػداؼ 

 وتحميؿ نتائجيا. 
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 خصائص مفردات عينة الدراسة 
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الوظيفية 4-6-6

حسػػب الدراسػػة  توزيػػع التكػراري والنسػػبي المئػوي لمفػػردات عينػةيبػيف ال ( 53-رقػػـ ) الجػدوؿ
 الة وزيع النسبي المئوي ليذه الحيبيف التمثيؿ البياني لمت ( 3-6والشكؿ رقـ )، الوظيفية

 التوزيع التكراري  ( 4-5جدول رقم )

 النسبة % العدد الوظيفية
 55 23 مراجع داخمي

 12 5 مدير مكتب المراجعة الداخمة

 33 14 حاسبم

 100.0 42 المجموع

 

 

 التمثيل لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفية ( 7-4شكل رقم )

 عينللةمفػػردات  متوسػػط يالحػػظ أف ( 3-6والشػػكؿ رقػػـ ) ( 3-4مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ )
تػػـ ، عينللة الدراسللة مجمػػوعمػػف  ( %4307)مراجػع داخمػػي ويمثمػػوف نسػبة  وظيفللة يتبعللون الدراسللة
 فػي حػيفعينػة الدراسػة و  مجمػوعمػف  ( %2202) فػي الترتيػب الثػاني بنسػبةمحاسػب  وظيفلة وتػأتي

الدراسػػة ويػػر   عينػػة مجمػػوعمػػف  ( %7708) ونسػػب بمػػػتة يػػمػػدير مكتػػب المراجعػػة الداخم ةوظيفللو 
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يتبعػػوف وظيفػة المراجعػػة الداخميػػة وىػذا يػػدؿ عمػػى أف أراء الباحػث أف أغمػػب مفػػردات عينػة الدراسػػة 
 .افراد العينة تتمتع بالمصداقية والموضوعية 

 المؤىل العمميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  4-6-2
 المئػػوي لمفػػردات عينػػة الدراسػػةتوزيػػع التكػػراري والنسػػبي يبػػيف ال ( 3-5رقػػـ) الجػػدوؿ التػػالي
 يمثؿ الشكؿ البياني لمتوزيع النسبي المئوي ليذه الحالة:  ( 3-7والشكؿ رقـ) حسب المؤىؿ العممي

 توزيع التكراري حسب المؤىل العمميال ( 4-6جدول رقم )

 النسبة % العدد المؤىؿ العممي
 14.3 6 دبموـ متوسط

 78.6 33 بكالوريوس

 7.1 3 الدكتوراه – ماجستير

 100.0 42 المجموع

 

 

 التمثيل البياني لمتوزيع النسبي حسب المؤىل العممي ( 8-4شكل رقم )

يالحػػظ أف معظػػـ مفػػردات عينػػة الدراسػػة  ( 3-7والشػػكؿ رقػػـ) ( 3-5)مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ 
مفػػػػردات عينػػػػة  مجمػػػػوعمػػػػف  ( %6705)نسػػػػبة  ؿ أعمػػػػىبكػػػػالوريوس ويمثػػػػ عممللللي مؤىللللل يحتمػػػػوف
مفػردات مجمػوع مػف  ( %7302)نسػبة ال بمػػتدبمػوـ متوسػط  مؤىلل العممليال حممػةيمػييـ ، الدراسة

 مجمػػػوع مػػف ( %607)نسػػبة ال حيػػث بمػػػػت  العميػػا العمميلللة تمللؤى  حممػػػةعينػػة الدراسػػة والبػػاقي 
فمػا فػوؽ ممػا  العممػي بكػالوريوس مؤىػؿالدراسة مػف حممػت عينة  وىذا يدؿ عمى أف أغمبمفردات 
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بكػؿ موضػوع الدراسػة الدراسػة ليػا المعرفػة الكافيػة إلبػداء أراءىػـ حػوؿ يدؿ عمى أف مفردات العينة 
لالعتماد عمييا لكونيػا نابعػة مػف وعػييـ وادراكيػـ النػاتج مػف  موضوعية ودوف تحيز، بحيث يمكف 

 .مؤىالتيـ العممية
  التخصص توزيع مفردات عينة الدراسة حسب   4-6-3

حسػب الدراسػة  توزيػع التكػراري والنسػبي المئػوي لمفػردات عينػةليبػيف ا ( 3-6)رقـ  الجدوؿ
 يبيف التمثيؿ البياني لمتوزيع النسبي المئوي ليذه الحالة  ( 3-2والشكؿ رقـ ) التخصص

 حسب التخصص  التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة ( 4-7جدول رقم )
 النسبة % العدد التخصص
 74 31 محاسبة

 7 3 إدارة األعماؿ
 7 3 اقتصاد

 7 3 تمويؿ

 5 2 احصاء
 100.0 42 المجموع

 

 

 التمثيل البياني لمتوزيع النسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص  ( 9-4شكل رقم )
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عينة مفردات  أغمبيالحظ أف  ( 3-2والشكؿ رقـ ) ( 3-2مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
، عينة الدراسةمفردات  مجموعمف  ( %6207)نسبة ال بمػت حيث محاسبة تخصصيم الدراسة
مفردات  مجموعمف  ( %501)بمػت   ادارة االعمال ، االقتصاد والتمويل ،احصاء تخصصيميو 

ير  الباحث اف  حيث، و عينة الدراسة مع طبيعة عمؿوىذا يدؿ عمى تناسب  عينة الدراسة
 .الداخمية االكثر ارتباط بوظيفة المراجعة ىو تخصص المحاسبة

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة 4-6-4
حسػب الدراسػة  توزيػع التكػراري والنسػبي المئػوي لمفػردات عينػةيبػيف ال ( 3-7رقـ ) الجدوؿ

 يبيف التمثيؿ البياني لمتوزيع النسبي المئوي ليذا الحالة.  ( 3-3والشكؿ رقـ )، عدد سنوات الخبرة

 حسب عدد سنوات الخبرةالدراسة  التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة ( 4-8)جدول رقم 
 النسبة % العدد سنوات الخبرة

 12 5 سنوات 5أقؿ مف 

 29 12 سنوات 50سنوات إلى  5مف 

 40 17 سنة 55إلى  ةسن 55مف 
 19.0 8 سنة  55 أكثر مف

 100.0 42 المجموع

 

 

 التمثيل البياني لمتوزيع النسبي حسب عدد سنوات الخبرة ( 62-4شكل رقم )
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يالحػػػظ أف مفػػػردات عينػػػة الدراسػػػة  ( 3-3والشػػػكؿ رقػػػـ ) ( 3-7مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ)
تػـ يميػو مػػف ، عينػػة الدراسػة مجمػوع مػف ( %3004)نسػبة ال بمػػػت 74إلػى  سػنة 77 خبػرتيـالمػذيف 

 أكثػػر مػػفتػػـ خبػػرتيـ ، عينػػة الدراسػة مجمػػوعمػػف  ( %1705)نسػبة  70إلػػى  4سػنوات خبػػرتيـ مػػف 
 4البػػػاقي مػػػف سػػػنوات خبػػػرتيـ أقػػػؿ مػػػػف و عينػػػة الدراسػػػة  مجمػػػوع مػػػف ( %7800)نسػػػبة سػػػنة  74

ممػػا يبػػيف مػػد  الخبػػرة العميقػػة ألفػػراد عينػػة  ،عينػػة الدراسػػة  مجمػػوعمػػف  ( %7708) نسػػبةسػػنوات 
 .  الدراسة

  التحميل االحصائي  4-7
داللة احصائية عمى وجود دور لقواعد اإلدارة الرشيد  في دعلم يوجد أثر ذو الفرضية الرئيسية )

 (جودة وظيفة المراجعة الداخمية لمشركات الميبية من وجية نظر افراد عينة الدراسة

 الفرضيات الفرعية 4-8
( لوجود دور قواعد اإلدارة 1015عند المعنوية)احصائيةيوجد أثر ذو داللة  4-8-1

د عمى التأىيل العمملي لممراجلع اللداخمي فلي الشلركات الرشيدة )الحوكمة( في التأكي
 عينلة الدراسللةيبلين التوزيللع التكلراري إلجابللات  ( 4-9التلالي رقللم )الجللدول الميبيلة 

 . عن
 

 في دعم التأىيل العممي والعممي  ( الحوكمة)دور قواعد اإلدارة الرشيدة لالتوزيع التكراري  ( 4-9جدول رقم )

غير موافؽ  اتالعبار  ـ
 بدرجة عالية

غير 
 موافؽ

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

 موافؽ
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

درجة 
 الموافقة

5 
قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف تػػػوفر الخبػػػرة 

 المينية الالزمة لممراجعيف الداخمييف.

  23 12 6 1 00 التكرار

 عالية جدا %54.8 28.6 14.3 2.4 0.0 النسبة%

بػػالتحقؽ مػػف تػػوفر التأىيػػؿ قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة  2
 العممي المناسب لممراجعيف الداخمييف.

  27 12 2 1 00 التكرار

 عالية جدا %64.3 28.6 4.8 2.4 0.0 النسبة%

3 
تػػػػػػوفير ورشػػػػػػات عمػػػػػػؿ بلجنػػػػػػة المراجعػػػػػػة تقػػػػػػـو 

 ودورات لتدريب المراجعيف الداخمييف 

  15 21 2 3 1 التكرار

 عالية %35.7 50.0 4.8 7.1 2.4 النسبة%

4 
لػػػػػػد  المػػػػػػراجعيف الػػػػػػداخمييف الفيػػػػػػـ لسياسػػػػػػات 

جراءات رقابة جودة المش  .آتوا 

  11 22 5 4 00 التكرار

 عالية %26.2 52.4 11.9 9.5 0.0 النسبة%

قيػػػػػػاـ لجنػػػػػػة المراجعػػػػػػة بػػػػػػالتحقؽ مػػػػػػف حصػػػػػػوؿ  5
 المراجعيف الداخمييف عمى تدريب ميني مستمر

  19 12 8 3 00 التكرار

 عالية جدا %45.2 28.6 19.0 7.1 0.0 النسبة%

يوجػد تنويػػع مينػػي فػػي عمميػػات تػػدريب المراجػػع  6
 الداخمي بما يتناسب مع المياـ التي يقـو بيا .

  10 22 6 2 2 التكرار

 عالية %23.8 52.4 14.3 4.8 4.8 النسبة%
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بػػالتحقؽ مػػف قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة الخاصػػة ( 1رقػػـ )السػػابؽ إلػػى أف الفقػػرة  ويشػػير الجػػدوؿ
، وايضػا الفقػرة  تػوافر تمػت مرتبػة عاليػة جػدا ف احعممي المناسب لممػراجعيف الػداخمييتوفر التأىيؿ ال

بػالتحقؽ مػف حصػوؿ المػراجعيف الػداخمييف ( الخاصػة  4رة الالزمة لممراجعيف لداخميف والفقػرة  )بلخ
( 3( ،)2الفقػرات )حصمت عمى مؤشػر عػالي جػدا مػف الموافقػة ، وبػاقي  عمى تدريب ميني مستمر

( حصػمت عمػى مؤشػػر عػالي مػػف الموافقػة ، وىػػذا يػدؿ عمػى حسػػب مػا يػػر  الباحػث أف لقواعػػد 5،)
 ى تػوافر الخبػرةمػالتأكيػد عاالدارة الرشيدة دور في دعـ التأىيػؿ العممػي لممراجػع الػداخمي مػف خػالؿ 

    االزمة لممراجع الداخمي. المينية
بلدور قواعلد اإلدارة  العبػارات المتعمقػةعمى كؿ عبارة مػف والختبار معنوية درجة الموافقة 

تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار مراجلللع اللللداخمي لمفلللي دعلللم التأىيلللل العمملللي والعمملللي ( الحوكملللة)الرشللليدة 
حيػػػث ( ، 3-70فكانػػػت النتػػػائج كمػػػا فػػػي الجػػػدوؿ رقػػػـ ) ( 2)ولكوكسػػػوف حػػػوؿ متوسػػػط المقيػػػاس 

 ي عمى النحو التالة ليا لكؿ عبارة كانت الفرضية الصفرية والبديم
 

مراجع لمفي دعم التأىيل العممي والعممي ( الحوكمة)دور قواعد اإلدارة الرشيدة حول ( 4-62جدول رقم )
 الداخمي

 المتوسط العبارة ـ
االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
 المحسوبة

قيػػػاـ لجنػػػػة المراجعػػػػة بػػػػالتحقؽ مػػػػف تػػػػوفر الخبػػػػرة  5
 لممراجعيف الداخمييف.المينية الالزمة 

4.36 .821 -5.321 .000 

قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف تػػػوفر التأىيػػػؿ  2
 العممي المناسب لممراجعيف الداخمييف.

4.55 .705 -5.654 .000 

تػوفير ورشػات عمػؿ ودورات بلجنة المراجعة تقـو  3
 لتدريب المراجعيف الداخمييف 

4.10 .958 -4.732 .000 

لػػػػػػػد  المػػػػػػػراجعيف الػػػػػػػداخمييف الفيػػػػػػػـ لسياسػػػػػػػات  4
جراءات رقابة جودة   .المنشآتوا 

3.95 .882 -4.704 .000 

قيػػػػػػاـ لجنػػػػػػة المراجعػػػػػػػة بػػػػػػالتحقؽ مػػػػػػف حصػػػػػػػوؿ  5
 المراجعيف الداخمييف عمى تدريب ميني مستمر.

4.12 .968 -4.828 .000 

يوجػػد تنويػػع مينػػي فػػي عمميػػات تػػدريب المراجػػػع  6
 المياـ التي يقـو بيا .الداخمي بما يتناسب مع 

3.86 1.002 -4.045 .000 
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ع وبصػػػفة عامػػػة أف المتوسػػػط الحسػػػابي لجميػػػيالحػػػظ   (3-70مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )
( لجميػػع العبػػارات  والقيمػػة االحتماليػػة لجميػػع العبػػارات تسػػاوي 2تزيػػد عػػف ) االوؿ  المحػػورفقػػرات 

 دور قواعػػد اإلدارة الرشػػيدةإيجػػابي لػػممػػا يػػدؿ عمػػى أنػػو يوجػػد أثػػر  ( 0004). وىػػي أقػػؿ مػػف 000
 ممراجع الداخميلفي دعـ التأىيؿ العممي والعممي  ( الحوكمة)

. فمقػػػد حصػػػمت الفقػػػرة: قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف تػػػوفر التأىيػػػؿ العممػػػي المناسػػػب 
( وبمػػػع 3044المرتبػػػة األولػػػى إذ بمػػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي ليػػػا ) عمػػػى لممػػػراجعيف الػػػداخمييف

قيػاـ لجنػة المراجعػة بػالتحقؽ مػف  عمى المرتبة الثانية ، في حيف حصمت.(604رافيا المعياري )انح
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 3025بمتوسػػػػط حسػػػػابي ) تػػػػوفر الخبػػػػرة المينيػػػػة الالزمػػػػة لممػػػػراجعيف الػػػػداخمييف

يوجػػد تنويػػع مينػػي فػػي عمميػػات تػػدريب المراجػػع تحصػػمت الفقػػرة إلػػى   (. كمػػا تشػػير النتػػائج.715)
. المتوسػػػط العػػػاـ يسػػػػاويب عمػػػى المرتبػػػة االولػػػى مي بمػػػا يتناسػػػب مػػػع الميػػػاـ التػػػي يقػػػوـ بيػػػاالػػػداخ

مػػد  ؾ اتفػػاؽ بػػيف أفػػراد العينػػة عمػػى (، ، مػػا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػا7.001( بػػانحراؼ معيػػاري )2075)
   .لدور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة(  في دعـ التأىيؿ العممي والعممي لممراجع الداخمي

والختبػػار  .عمػػى وجػػود ارتفػػاع معنػػوي فػػي درجػػات الموافقػػة عمػػى ىػػذه العبػػارات وىػػذا يػػدؿ
فػػي دعػػـ التأىيػػؿ العممػػي ( الحوكمػػة)المتعمقػػة بػػدور قواعػػد اإلدارة الرشػػيدة  األولػػى الفرضػػية الفرعيػػة

جميػػع العبػػارات المتعمقػػة  فمراجػع الػػداخمي تػػـ إيجػػاد متوسػػطات إجابػػات مفػردات عينػػة الدراسػػة عػػلم
فكانت النتػائج كمػا بالجػدوؿ رقػـ  ( 2حوؿ متوسط المقياس ) ( Zواستخداـ اختبار )، ةبيذه الفرضي

 :حيث كانت الفرضية الصفرية والبديمة ليا عمى النحو التالي( ، 77)
بللدور قواعللد  العػػاـ لدرجػػة الموافقػػة عمػػى العبػػارات المتعمقػػة المتوسػػط الصللفرية:الفرضللية 
ال يختمػؼ معنويػا  مراجلع اللداخميلمفلي دعلم التأىيلل العمملي والعمملي ( الحوكمة)اإلدارة الرشيدة 

 ≤ H0=µ( 2)متوسط المقياس  عف

بلللدور قواعلللد  العػػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط البديملللة:الفرضلللية 
 يختمػؼ معنويػا عػففي دعم التأىيل العممي والعممي المراجلع اللداخمي ( الحوكمة)اإلدارة الرشيدة 

 ≥H1 =µ( 2)متوسط المقياس 
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جميع  نحول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ع ( Z)نتائج اختبار ( 66-4)الجدول رقم 
 مراجع الداخمي لمفي دعم التأىيل العممي والعممي ( الحوكمة)العبارات المتعمقة بدور قواعد اإلدارة الرشيدة 

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبي
 المتوسط
 العاـ

 االنحراؼ
 المعياري

 إحصائي
 zاالختبار

درجات 
 الحرية

 الداللة
 المحسوبة

 ( لػػػػدور 0.05يوجػػػػد أثػػػػر ذو داللػػػػة معنويػػػػة عنػػػػد )
فػػي دعػػـ التأىيػػؿ ( الحوكمػػة)قواعػػد اإلدارة الرشػػيدة 

 ممراجع الداخميل العممي 
4.1548 .56716 13.195 41 .000 

 
بداللػػة  ( 13.195يالحػظ أف قيمػػة إحصػائي االختبػار ) ( 3-77مػف خػالؿ الجػػدوؿ رقػـ )

لػػػذلؾ نػػػػرفض الفرضػػػية الصػػػػفرية  ( 0004)وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتو  المعنويػػػػة  ( 00000)محسػػػوبة 
وىػو  ( 4.1548ف المتوسػط العػاـ إلجابػات مفػردات عينػة الدراسػة )إحيػث ، ونقبؿ الفرضية البديمػة

أثػػػر ذو داللػػػة احصػػػائية عنػػػد معنويػػػة  دو جػػػو وىػػػذا يشػػػير إلػػػى ( ، 2متوسػػػط المقيػػػاس ) مػػػىيزيػػػد ع
مػػف ممراجػػع لفػػي دعػػـ التأىيػػؿ العممػػي والعممػػي  ( الحوكمػػة)دور لقواعػػد اإلدارة الرشػػيدة لػػ (0004)

والخبػػرة المينيػػة االزمػػػة  مػػي المناسػػػبمالتأىيػػؿ العر افتػػػو  بػػالتحقؽ مػػف خػػالؿ تأكيػػد لجنػػة المراجعػػػة
التأكيػد يوجد دور لمجػاف المراجعػة فػي  وأن (1078كما أكدت دراسة )سوسف ، لممراجعيف الداخميف 

 مػف خػػالؿ التػزاـ المراجػع الػداخمي بمعػايير المراجعػة الداخميػػة  والخبػرة الالزمػة العممػي التأىيػؿ عمػى
 بما يساىـ في تحقيؽ اىداؼ الشركة.

دور قواعلد اإلدارة لل(2.25معنوية )مستوى ويوجد أثر ذو داللة احصائية عند   4-8-2
   .ي زيادة موضوعية المراجع الداخميف ( الحوكمة)الرشيدة 

العبارات  نع عينة الدراسةيبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات  ( 62التالي رقم )الجدول 
ودرجات الموافقة عمييا موضوعية المراجع الداخمي تأكيد في  ( الحوكمة)بدور قواعد اإلدارة الرشيدة  المتعمقة

 النسبيحسب أسموب التوزيع 

    

 (  يالحظ أف 3-71مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
  التالية: ةالموافقة عالية جدا عمى العبار  ةدرج - أ

 .6ف ية وترقية واالستػناء عف المراجعيف الداخميأقياـ لجنة المراجعة بتعييف ومكاف
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(  التوزيع التكراري بدور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمة(  في 4-62جدول رقم )

 موضوعية المراجعزيادة 

ويشػػير الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى أف الفقػػرة الخاصػػة قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بتعيػػيف ومكافػػأة وترقيػػة 
واالستػناء عف المػراجعيف الػداخمييف احتمػت مرتبػة عاليػة جػدا مػف الفقػرات االخػر  وىػذا يػدؿ عمػى 

الػداخمي   التأكيػد عمػى موضػوعية المراجػعدور كبير في  قواعد االدارة الرشيدة ) الحوكمة (ليا أف 
وكمػػا  قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بتعيػػيف ومكافػػأة وترقيػػة واالسػػتػناء عػػف المػػراجعيف الػػداخمييف مػػف خػػالؿ

ير  الباحث أف لجنة المراجعة الصالحية  فػي تعيػيف والمكافػأة والترقيػة واالسػتػناء عػف المػراجعيف 
 .الداخمييف بما يخدـ مصمحة الشركة 

 
قيػػػػاـ لجنػػػػة المراجعػػػػة بتعيػػػػيف ة ب( الخاصػػػػ2رقػػػػـ ) ويشػػػػير الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ إلػػػػى أف الفقػػػػرة

ومكافػأة وترقيػػة واالسػػتػناء عػػف المػػراجعيف الػػداخمييف احتمػػت مرتبػػة عاليػػة جػػدا ، مؤشػػر عػػالي جػػدا 
( حصػػػػػمت عمػػػػػى مؤشػػػػػر عػػػػػالي مػػػػػف 5،) (4، ) (3)( ، 1)( ،7مػػػػػف الموافقػػػػػة ، وبػػػػػاقي الفقػػػػػرات )

د االدارة الرشػػػػػيدة دور فػػػػػي دعػػػػػـ الموافقػػػػة ، وىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى حسػػػػػب مػػػػػا يػػػػر  الباحػػػػػث أف لقواعػػػػػ

 العبارة ـ
غير 
موافؽ 
 بشدة

غير 
 موافؽ

 موافؽ محايد
موافؽ 
 بشدة

درجة 
 الموافقة

5 

قياـ لجنة المراجعة بالتحقؽ مف عدـ قياـ المراجعيف 
القيػػػػاـ بيػػػػػا  الػػػػداخمييف بمراجعػػػػة أعمػػػػاؿ سػػػػػبؽ ليػػػػـ

 كمحاسبيف 

  12 12 7 10 1 التكرار

 عالية 28.6 28.6 16.7 23.8 2.4 النسبة%

2 
يكػػػوف لممراجػػػع الػػػداخمي حريػػػة اختيػػػار الميػػػاديف  أف

 العمميات التي يجب فحصيا ، والسياسات اإلدارية

  9 13 12 6 2 التكرار

 عالية 21.4 31.0 28.6 14.3 4.8 النسبة%

3 
ة وترقيػػػػػػػػة أقيػػػػػػػاـ لجنػػػػػػػػة المراجعػػػػػػػػة بتعيػػػػػػػػيف ومكافػػػػػػػػ

 ف يواالستػناء عف المراجعيف الداخمي

  11 10 10 10 1 التكرار

 عالية جدا 26.2 23.8 23.8 23.8 2.4 النسبة%

4 
لممراجع الداخمي القدرة عمى عرض الحقائؽ والنتائج 

 التي توصؿ إلييا دوف مؤثرات أخر .

  13 14 11 2 2 التكرار

 عالية 31.0 33.3 26.2 4.8 4.8 النسبة%

5 
قياـ لجنة المراجعة بالتحديد الواضح الختصاصػات 

 المراجعيف الداخمييف 

  13 22 3 4 00 التكرار

 عالية 31.0 52.4 7.1 9.5 0.0 النسبة%

6 
قيػاـ لجنػة المراجعػة بتػييػػر وتبػديؿ ميػاـ المػػراجعيف 

 الداخمييف مف وقت ألخر 

  10 20 3 7 2 التكرار

 عالية 23.8 47.6 7.1 16.7 4.8 النسبة%
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عمػػػػى تعػػػيف واالسػػػتػناء والترقيػػػػة  ليػػػا القػػػدرة لجنػػػػة أف  لمراجػػػع الػػػػداخمي مػػػف خػػػالؿ ا موضػػػوعية 
 .   والمكافأة المراجعيف الداخمييف

بلدور قواعلد اإلدارة  العبػارات المتعمقػةعمى كؿ عبارة مػف والختبار معنوية درجة الموافقة 
تػـ اسػتخداـ اختبػار ولكوكسػوف حػوؿ فلي زيلادة موضلوعية المراجلع اللداخمي  ( الحوكمة)الرشيدة 

حيػػػػث كانػػػػت الفرضػػػػية ( ، 3-72فكانػػػػت النتػػػػائج كمػػػػا فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ( 2)متوسػػػػط المقيػػػػاس 
 :الصفرية والبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحو التالي

متوسللط  فدرجػػة الموافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ معنويػػا عػػ طمتوسػػ الصللفرية:الفرضللية 
 :µ H0 ≤(  2) المقياس

متوسللللط  درجػػػػة الموافقػػػػة عمػػػػى العبػػػػارة يختمػػػػؼ معنويػػػػا عػػػػف طمتوسػػػػ البديمللللة:مقابللللل الفرضللللية 
 :µ H1≥  ( 2)المقياس

 

في زيادة  ( الحوكمة)دور قواعد اإلدارة الرشيدة ل االختبار نتائج ( 13-4جدول رقم )
 موضوعية المراجع الداخمي

 ـ
 العبارة

لوسط ا
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 االختبار
Z 

 الداللة
 المحسوبة

قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بػػالتحقؽ مػػف عػػدـ قيػػاـ المػػراجعيف الػػداخمييف  5
 القياـ بيا كمحاسبيف  بمراجعة أعماؿ سبؽ ليـ

3.57 1.213 -2.907 .004 

السياسػػػػات و  ف يكػػػػوف لممراجػػػػع الػػػػداخمي حريػػػػة اختيػػػػار الميػػػػاديفأ 2
 .العمميات التي يجب فحصيا و اإلدارية 

3.50 1.132 -2.615 .009 

ة وترقيػػػػػة واالسػػػػتػناء عػػػػػف أقيػػػػاـ لجنػػػػػة المراجعػػػػة بتعيػػػػػيف ومكافػػػػ 3
 ف يالمراجعيف الداخمي

3.48 1.194 -2.570 .010 

لممراجع الداخمي القدرة عمى عػرض الحقػائؽ والنتػائج التػي توصػؿ  4
 إلييا دوف مؤثرات أخر .

3.81 1.087 -3.698 .000 

قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بالتحديػػػد الواضػػػح الختصاصػػػات المػػػراجعيف  5
 الداخمييف 

4.05 .882 -4.889 .000 

قياـ لجنػة المراجعػة بتػييػر وتبػديؿ ميػاـ المػراجعيف الػداخمييف مػف  6
 وقت ألخر 

3.69 1.158 -3.286 .001 
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المعنوية   مستو الدالالت المحسوبة أقؿ مف  يالحظ أفالسابؽ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
جميع ل ( 2متوسط المقياس ) مىومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة تزيد ع ( 0004)
 في زيادة موضوعية المراجع الداخمي ( الحوكمة)بدور قواعد اإلدارة الرشيدة  المتعمقةلعبارات ا

قياـ لجنػة المراجعػة بالتحديػد الواضػح الختصاصػات المػراجعيف فمقد حصمت الفقرة القائمة: 
، فػػي حػػيف المرتبػػة االولػػىعمػػى  (.771( وبمػػع انحرافيػػا المعيػػاري )3004الحسػػابي ليػػا ) الػػداخمييف 

لممراجػػع الػػداخمي القػػدرة عمػػى عػػرض الحقػػائؽ والنتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا دوف فقػػرة حصػػمت عمػػى ال
كمػػػػا تشػػػير النتػػػػائج  إلػػػػى  ( 70076( وانحػػػػراؼ معيػػػاري )2077بمتوسػػػط حسػػػػابي ) مػػػؤثرات أخػػػػر 

 قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بتعيػػػيف ومكافػػػأة وترقيػػػة واالسػػػتػناء عػػػف المػػػراجعيف الػػػداخمييف  الفقػػػرة ؿو حصػػػ
(، ، مػا يػدؿ عمػى 70001( بػانحراؼ معيػاري )2075عمى المرتبة االخيرة بالمتوسط العػاـ يسػاوي. )

 موضػػوعية دور قواعػػد اإلدارة الرشػػيدة )الحوكمػػة(  فػػي دعػػـ  أف ىنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف أفػػراد العينػػة عمػػى
أف تحديػػػػد لجنػػػة المراجعػػػػة اختصاصػػػػات  حسػػػب ىػػػػذه النتػػػائج  يػػػر  الباحػػػػثو  ،الػػػػداخمي المراجػػػع 

عمػػػى عػػػرض النتػػػائج اعمالػػػو دوف ضػػػػوطات  وقدرتػػػو  فػػػي الشػػػركة و أيضػػػاالمػػػراجعيف الػػػداخمييف 
    بساىـ في دعـ موضوعية المراجع الداخمي .

ف إؾ نػػػرفض الفرضػػيات الصػػػفرية ليػػػذه العبػػارات ونقبػػػؿ الفرضػػػيات البديمػػة ليػػػا وحيػػػث لػػذل
وىػذا ( ، 2متوسػط المقيػاس ) مػىىذه العبارات تزيد ع فمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ع

 وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة عمى ىذه العباراتيدؿ عمى 
فلي  ( الحوكملة)المتعمقلة بلدور قواعلد اإلدارة الرشليدة  الثانية والختبار الفرضية الفرعية
جميػع  فتػـ إيجػاد متوسػطات إجابػات مفػردات عينػة الدراسػة عػزيلادة موضلوعية المراجلع اللداخمي 
فكانػػػػت  ( 2حػػػػوؿ متوسػػػػط المقيػػػػاس ) ( Zواسػػػػتخداـ اختبػػػػار )، العبػػػػارات المتعمقػػػػة بيػػػػذه الفرضػػػػية

 :لفرضية الصفرية والبديمة ليا عمى النحو التالي حيث كانت ا( ، 73النتائج كما بالجدوؿ رقـ )
بلللدور قواعلللد اإلدارة العػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػارات المتعمقػػػة  المتوسػػػط الصلللفرية:الفرضلللية 
متوسلللط  ال يختمػػػؼ معنويػػػا عػػػففلللي زيلللادة موضلللوعية المراجلللع اللللداخمي  ( الحوكملللة)الرشللليدة 

 :µ H1≥ (  3) سالمقيا

بلللدور قواعلللد اإلدارة  العػػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط البديملللة:الفرضلللية 
 متوسط المقياس يختمؼ معنويا عففي زيادة موضوعية المراجع الداخمي  ( الحوكمة)الرشيدة 

(3  ) ≤µ H1: 
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جميع  نحول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ع ( Z)نتائج اختبار ( 4-64الجدول رقم )
 في زيادة موضوعية المراجع الداخمي ( الحوكمة)العبارات المتعمقة بدور قواعد اإلدارة الرشيدة 

 البياف
 المتوسط
 العاـ

 االنحراؼ
 المعياري

 االختبار
Z 

 

 درجات
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قواعػػػػد  ( لػػػػدور0.05يوجػػػد أثػػػػر ذو داللػػػة معنويػػػػة عنػػػد )
موضػػػػػوعية المراجػػػػػع  التأكيػػػػػد عمػػػػػىفػػػػػي اإلدارة الرشػػػػػيدة 

 الداخمي
3.6825 .67254 6.577 41 .000 

 
بداللػػػػة  ( 6.577يالحػػػػظ أف قيمػػػػة إحصػػػػائي االختبػػػػار ) ( 73مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )

لػػػذلؾ نػػػػرفض الفرضػػػية الصػػػػفرية  ( 0004)وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتو  المعنويػػػػة  ( 00000)محسػػػوبة 
وىػػو  ( 3.6825مفػػردات عينػػة الدراسػػة )ف المتوسػػط العػػاـ إلجابػػات إونقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة حيػػث 

اإلدارة  قواعػدلدور لػ اثػر ذو داللػة معنويػة  وىذا يشػير إلػى وجػود( ، 2متوسط المقياس ) مىيزيد ع
خػػػالؿ تأكيػػػد لجنػػػة المراجعػػػة ومػػػف  ،فػػػي زيػػػادة موضػػػوعية المراجػػػع الػػػداخمي ( الحوكمػػػة)الرشػػػيدة 

ينيػة االزمػة لممػراجعيف الػداخميف كمػا أكػدت بالتحقؽ مف توافر التأىيػؿ العممػي المناسػب والخبػرة الم
( ، عمػػػى وجػػػود دور لمجنػػػة المراجعػػػة فػػػي دعػػػـ مػػػف خػػػالؿ االلتػػػزاـ بتطبيػػػؽ 1076)الجبػػػو،  دراسػػػة

 .معايير المراجعة الداخمية 
دور قواعلد اإلدارة ( لل2.25يوجد أثر ذو داللة احصائية عند مسلتوى معنويلة ) 4-8-3
 استق لية المراجع الداخمي  التأكيد عمىفي  ( الحوكمة)الرشيدة 

يبػػػيف التوزيػػػع التكػػػراري والنسػػػبي المئػػػوي إلجابػػػات مفػػػردات  ( 3-74التػػػالي رقػػػـ )الجػػػدوؿ 
فلي دعلم اسلتق لية  ( الحوكملة)بلدور قواعلد اإلدارة الرشليدة  العبػارات المتعمقػة عف عينة الدراسة

 يودرجات الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبالمراجع الداخمي 
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في دعم استق لية المراجع الداخمي  ( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة لالتوزيع التكراري  ( 4-65)جدول رقم 
 .ودرجات الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبي

 العبارة ـ
غير 
موافؽ 
 بشدة

غير 
 موافؽ

 موافؽ محايد
موافؽ 
 بشدة

درجة 
 الموافقة

5 
وؿ عػػػف سػػػؤ الميقػػوـ مجمػػػس اإلدارة باختيػػار 

 وظيفة المراجعة الداخمية 

  22 15 3 2 00 التكرار

 عالية جدا 52.4 35.7 7.1 4.8 0.0 النسبة%

2 
يػػػػػػػػػػتـ إصػػػػػػػػػػدار وتحديػػػػػػػػػػد أىػػػػػػػػػػداؼ وميػػػػػػػػػػاـ 
وصػػالحيات إدارة المراجعػػة الداخميػػة بشػػكؿ 

 مف مجمس اإلدارة الشركة مباشرة. واضح

  16 18 5 3 00 التكرار

 عالية 38.1 42.9 11.9 7.1 0.0 النسبة%

3 
يقػػػػػػوـ مجمػػػػػػس اإلدارة بمناقشػػػػػػة قػػػػػػرار عػػػػػػزؿ 

 وؿ المراجع الداخمي ؤ المس

  11 22 8 1 00 التكرار

 عالية 26.2 52.4 19.0 2.4 0.0 النسبة%

4 
يقػػوـ مجمػػس اإلدارة ب تاحػػة حريػػة االتصػػاؿ 

 ممراجع الداخمي بشكؿ مباشر.ل

  12 16 11 2 1 التكرار

 عالية 28.6 38.1 26.2 4.8 2.4 النسبة%

5 
ممراجػع ليقوـ مجمس اإلدارة ب تاحة الفرصػة 

الػػػػػػػػداخمي الداخميػػػػػػػػة لحضػػػػػػػػور اجتماعػػػػػػػػات 
 مجمس اإلدارة 

  9 17 10 4 2 التكرار

 عالية 21.4 40.5 23.8 9.5 4.8 النسبة%

6 

يقوـ مجمس اإلدارة بالتحقؽ مػف عػدـ وجػود 
تضػػػػػػارب مصػػػػػػالح أو تحيػػػػػػز أو اختالفػػػػػػات 
شخصية بيف المراجعيف الػداخمييف ومػف يػتـ 

 مراجعة أعماليـ عند توزيع مياـ العمؿ 

  12 18 9 3 00 التكرار

 عالية 28.6 42.9 21.4 7.1 0.0 النسبة%

 
( 7الجدوؿ السػابؽ إلػى أف الفقػرة رقػـ )ويشير يالحظ أف  ( 3-74مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

يقػػوـ مجمػػس اإلدارة باختيػػار المسػػؤوؿ عػػف وظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة احتمػػت مرتبػػة عاليػػة  الخاصػػة
حصػػمت ( 5( ، )4، )( 3( ،)2( ،)1مؤشػر عػالي جػػدا مػف الموافقػة ، وبػاقي الفقػرات ) عمػى جػدا ،

دؿ عمػػى حسػػب مػػا يػػر  الباحػػث أف ، وىػػذا يػػ مػػف عينػػة الدراسػػة  عمػػى مؤشػػر عػػالي مػػف الموافقػػة
لمراجػػع الػػداخمي مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى التأكيػػد ا اسػػتقاللية لقواعػػد االدارة الرشػػيدة دور فػػي دعػػـ 

الدور الذي يقوـ بو مجمػس ادارة الشػركة فػي اختيػار المسػؤوؿ عػف وظيفػة المراجػع الػداخمي ، عمى 
لممراجػػع الػػداخمي ويػػر  الباحػػػث  يػػة  ودور مجمػػس االدارة صػػالحيات وميػػاـ ادارة المراجعػػة الداخم
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أف مجمػػػس اإلدارة يعطػػػي لممراجػػػع الػػػداخمي دور فػػػي ايصػػػاؿ نتػػػائج اعمالػػػو مػػػف خػػػالؿ االتصػػػػاؿ 
بمػػا يػػدعـ اسػػتقاللية المراجػػع  المباشػػر  بمجمػػس االدارة  والسػػماح لػػو بحضػػور اجتماعػػات المجمػػس

 .   الداخمي
بلدور قواعلد اإلدارة  بػارات المتعمقػةالععمى كؿ عبارة مػف والختبار معنوية درجة الموافقة 

تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ولكوكسػػوف حػػوؿ فللي دعللم اسللتق لية المراجللع الللداخمي ( الحوكمللة)الرشلليدة 
حيػػػػث كانػػػػت الفرضػػػػية ، (3-75فكانػػػػت النتػػػػائج كمػػػػا فػػػػي الجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ( 2)متوسػػػػط المقيػػػػاس 

 :الصفرية والبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحو التالي
 متوسللط المقيللاس متوسػػط درجػػة الموافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ معنويػػا عػػف الصللفرية:الفرضللية 

(3  )≥ µ H0: 

  متوسلط المقيلاس متوسط درجػة الموافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ معنويػا عػف مقابل الفرضية البديمة:
(3  ) ≤µ H1: 

الدراسة نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة  ( 4-16جدول رقم )
في دعم استق لية  ( الحوكمة)بدور قواعد اإلدارة الرشيدة  العبارات المتعمقة نع  

 المتوسط العبارة ـ
 االنحراؼ
 المعياري

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 المحسوبة

وؿ عػػػػػف وظيفػػػػػة المراجعػػػػػة ؤ يقػػػػػـو مجمػػػػػس اإلدارة باختيػػػػػار المسػػػػػ 5
 الداخمية 

4.36 .821 -5.363 .000 

وتحديػػػد أىػػػداؼ وميػػػاـ وصػػػالحيات إدارة المراجعػػػة يػػػتـ إصػػػدار  2
 .ح مف مجمس اإلدارة الشركة مباشرةالداخمية بشكؿ واض

4.12 .889 -4.964 .000 

 000. 5.094- 749. 4.02  .وؿ المراجع ؤ يقـو مجمس اإلدارة بمناقشة قرار عزؿ المس 3

مراجػع الػداخمي بشػكؿ لميقـو مجمس اإلدارة ب تاحة حرية االتصاؿ  4
 مباشر.

3.86 .977 -4.132 .000 

مراجػػػػع الػػػػداخمي الداخميػػػػة لميقػػػػـو مجمػػػػس اإلدارة ب تاحػػػػة الفرصػػػػة  5
 لحضور اجتماعات مجمس اإلدارة 

3.64 1.078 -3.231 .001 

يقػػـو مجمػػس اإلدارة بػػالتحقؽ مػػف عػػدـ وجػػود تضػػارب مصػػالح أو  6
تحيػػز أو اختالفػػات شخصػػية بػػيف المػػراجعيف الػػداخمييف ومػػف يػػتـ 

 مراجعة أعماليـ عند توزيع مياـ العمؿ 
3.93 .894 -4.593 .000 



 

53 

 
المعنويػة   الدالالت المحسوبة أقػؿ مػف مسػتو  يالحظ أف ( 3-75مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

جميػػػػع ل ( 2متوسػػػػط المقيػػػػاس ) مػػػػىومتوسػػػطات إجابػػػػات مفػػػػردات عينػػػػة الدراسػػػػة تزيػػػػد ع ( 0004)
فمقػد  .فػي دعػـ اسػتقاللية المراجػع الػداخمي( الحوكمػة)بدور قواعد اإلدارة الرشػيدة  المتعمقةلعبارات ا

حصػػػػمت الفقػػػػرة القائمػػػػػة: يقػػػػوـ مجمػػػػس اإلدارة باختيػػػػػار المسػػػػؤوؿ عػػػػف وظيفػػػػػة المراجعػػػػة الداخميػػػػػة   
.( عمػػػى المرتبػػػة االولػػػى، فػػػي حػػػيف حصػػػمت 717( وبمػػػع انحرافيػػػا المعيػػػاري )3025ليػػػا ) الحسػػػابي

عمػػى الفقػػرة يػػتـ إصػػدار وتحديػػد أىػػداؼ وميػػاـ وصػػالحيات إدارة المراجعػػة الداخميػػة بشػػكؿ واضػػح 
(  كمػا تشػير .778( وانحػراؼ معيػاري )3071مف مجمس اإلدارة الشركة مباشرة. بمتوسط حسابي )

ؿ الفقػػرة يقػوـ مجمػس اإلدارة ب تاحػة الفرصػػة لممراجػع الػداخمي الداخميػة لحضػػور النتػائج  إلػى حصػو 
( بػػانحراؼ معيػػاري 2053اجتماعػات مجمػػس اإلدارة عمػى المرتبػػة االخيػػرة بالمتوسػط العػػاـ يسػاوي. )

(، ، مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف ىنػػػػاؾ اتفػػػػاؽ بػػػػيف أفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى دور قواعػػػػد اإلدارة الرشػػػػيدة 70067)
مسػػؤولية مجمػػس االدارة عػػف اختيػػار اسػػتقاللية المراجػػع الػػداخمي مػػف خػػالؿ  عػػـ)الحوكمػػة(  فػػي د

المسػػػؤوؿ عػػػف وظيفػػػة المراجػػػع الػػػداخمي وتحديػػػد صػػػالحياتو وميامػػػو بمػػػا يػػػدعـ اسػػػتقاللية المراجػػػع 
 الداخمي.

ف إحيػػػث ، لػػذلؾ نػػػرفض الفرضػػيات الصػػػفرية ليػػػذه العبػػارات ونقبػػػؿ الفرضػػػيات البديمػػة ليػػػا
وىػذا ( ، 2متوسػط المقيػاس ) عمػىىذه العبارات تزيد  فت عينة الدراسة عمتوسطات إجابات مفردا

 وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة عمى ىذه العباراتيدؿ عمى 
فلي  ( الحوكملة)المتعمقلة بلدور قواعلد اإلدارة الرشليدة  الرابعة والختبار الفرضية الفرعية
جميػػع  فإجابػػات مفػػردات عينػػة الدراسػػة عػػتػػـ إيجػػاد متوسػػطات دعللم اسللتق لية المراجللع الللداخمي 
فكانػػػػت  ( 2حػػػػوؿ متوسػػػػط المقيػػػػاس ) ( Zواسػػػػتخداـ اختبػػػػار )، العبػػػػارات المتعمقػػػػة بيػػػػذه الفرضػػػػية

   :حيث كانت الفرضية الصفرية والبديمة ليا عمى النحو التالي( ، 3-76)النتائج كما بالجدوؿ رقـ 
بللدور قواعللد  العبػػارات المتعمقػػة العػػاـ لدرجػػة الموافقػػة عمػػى المتوسػػط الصللفرية:الفرضللية 
فللي دعللم اسللتق لية المراجللع الللداخمي دعللم التأىيللل العممللي والعممللي ( الحوكمللة)اإلدارة الرشلليدة 
 (  2)متوسط المقياس  ال يختمؼ معنويا عف المراجع الداخمي
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بلللدور قواعلللد  العػػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط البديملللة:الفرضلللية 
متوسلللط  يختمػػؼ معنويػػػا عػػػففلللي دعلللم اسلللتق لية المراجلللع اللللداخمي ( الحوكملللة)الرشلليدة  اإلدارة

 (  2)المقياس

جميع  نحول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ع ( Z)نتائج اختبار ( 4-67الجدول رقم )
 في دعم استق لية المراجع الداخمي ( الحوكمة)العبارات المتعمقة بدور قواعد اإلدارة الرشيدة 

 المتوسط العاـ البياف
االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 Zاالختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

( لػدور 0.05يوجد أثر ذو داللػة معنويػة عنػد )
 التأكيػػػدفػػي  ( الحوكمػػػة)قواعػػد اإلدارة الرشػػيدة 

 استقاللية المراجع الداخمي
3.9881 .55752 11.486 41 .000 

 
بداللػػػة  ( 11.486يالحػػػظ أف قيمػػػة إحصػػػائي االختبػػػار ) ( 10مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )

لػػػذلؾ نػػػػرفض الفرضػػػية الصػػػػفرية  ( 0004)وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتو  المعنويػػػػة  ( 00000)محسػػػوبة 
وىػو  ( 3.9881)ف المتوسػط العػاـ إلجابػات مفػردات عينػة الدراسػة إونقبؿ الفرضية البديمػة وحيػث 

فػي ( الحوكمػة)إلػى وجػود دور قواعػد اإلدارة الرشػيدة  وىذا يشلير( ، 2متوسط المقياس ) مىيزيد ع
ومػػػف خػػػالؿ تأكيػػػد لجنػػػة المراجعػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف تػػػوافر  لػػػؾ ، وذ دعػػػـ اسػػػتقاللية المراجػػػع الػػػداخمي

)موسػػى ،  التأىيػػؿ العممػػي المناسػػب والخبػػرة المينيػػة االزمػػة لممػػراجعيف الػػداخميف كمػػا أكػػدت دراسػػة
إلػػػػى أنػػػػو يوجػػػػد دور لمجػػػػالس اإلدارة فػػػػي المؤسسػػػػات الميبيػػػػة فػػػػي دعػػػػـ وظيفػػػػة المراجعػػػػة ( 1076

مجمػػػس اإلدارة ب تاحػػػة حريػػػة االتصػػػاؿ لممسػػػئوؿ عػػػف وظيفػػػة المراجعػػػة  مػػػف خػػػالؿ سػػػماح الداخميػػػة
 .الداخمية بشكؿ مباشر معو

اإلدارة دور قواعلللد ( لللل2.25معنويلللة )عنلللد مسلللتوى  احصلللائية ةيوجلللد اثلللر ذو داللللل 4-8-4
 مراجع الداخميلم التأكيد عمى العناية المينيةفي  ( الحوكمة)الرشيدة 

يبػػػيف التوزيػػػع التكػػػراري والنسػػػبي المئػػػوي إلجابػػػات مفػػػردات  ( 3-77التػػػالي رقػػػـ )الجػػػدوؿ 
فللي تحسللين جللودة  ( الحوكمللة)بللدور قواعللد اإلدارة الرشلليدة  العبػػارات المتعمقػة فعػػ عينػة الدراسػػة

 ودرجات الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبيأداء المراجع الداخمي 
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في تحسين جودة أداء المراجع  ( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة ل التكراري التوزيع ( 4-68جدول رقم )
 الداخمي ودرجات الموافقة عمييا حسب أسموب التوزيع النسبي

  العبارة ـ
غير 
موافؽ 
 بشدة

غير 
 موافؽ

 موافؽ محايد
موافؽ 
 بشدة

درجة 
 الموافقة

5 
قيػػػػػاـ لجنػػػػػة المراجعػػػػػة باإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى عمميػػػػػة 

 التخطيط ألعماؿ إدارة المراجعة الداخمية 

  11 14 11 4 2 التكرار

 عالية 26.2 33.3 26.2 9.5 4.8 النسبة%

2 
قيػػػػػػاـ لجنػػػػػػة المراجعػػػػػػة بمتابعػػػػػػة تنفيػػػػػػذ أعمػػػػػػاؿ 

 كما ىو مخطط ليا.المراجعة الداخمية 

  13 21 7 1 00 التكرار

 عالية 31.0 50.0 16.7 2.4 0.0 النسبة%

3 
قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بفحػػص وتقيػػيـ المعمومػػػات 

 الواردة في تقرير المراجعة الداخمية.

  17 20 5 00 00 التكرار

 عالية 40.5 47.6 11.9 0.0 0.0 النسبة%

4 
النتػائج والتوصػيات قيػاـ لجنػة المراجعػة بمتابعػة 

 الواردة في تقرير إدارة المراجعة الداخمية.

  10 26 6 00 00 التكرار

 عالية 23.8 61.9 14.3 0.0 0.0 النسبة%

5 
شػػػػػراؼ عمػػػػػى عمميػػػػػة قيػػػػػاـ لجنػػػػػة المراجعػػػػػة باإل

المراجعػػػػػة الداخميػػػػػة لضػػػػػماف تحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ 
 وضبط جودة أداء عممية 

  20 17 4 1 00 التكرار

 عالية جدا 47.6 40.5 9.5 2.4 0.0 النسبة%

 
قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة  ( الخاصػػػة.4إلػػػى أف الفقػػػرة رقػػػـ )يالحػػػظ  ( 3-77مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )

احتمػػت مرتبػػة عاليػػة جػػدا حيػػث باإلشػػراؼ عمػػى عمميػػة التخطػػيط ألعمػػاؿ إدارة المراجعػػة الداخميػػة 
( حصػػػػمت عمػػػػى مؤشػػػػر عػػػػالي مػػػػػف 7)(،3( ،)2( ،)1، وبػػػػاقي الفقػػػػرات )عمػػػػى  مؤشػػػػر الموافقػػػػة 

الموافقة مف عينة الدراسة  ، وىذا يدؿ عمػى حسػب مػا يػر  الباحػث أف لقواعػد االدارة الرشػيدة دور 
لجنػػة قػػوـ بػػو تمػػداخمي مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى التأكيػػد عمػػى الػػدور الػػذي المينيػػة ل العنايػػةفػػي دعػػـ 
ودور مجمػس االدارة صػالحيات وميػاـ ،  نشاط المراجعة الداخميةاالشراؼ والمتابعة في  المراجعة 

ادارة المراجعة الداخمية   لممراجع الداخمي وير  الباحث أف مجمس اإلدارة يعطػي لممراجػع الػداخمي 
 بمػا يأكػدبمجمػس االدارة   لمجنة المراجعة اتصاؿ المباشر في ايصاؿ نتائج اعمالو مف خالؿ دور 

 .  عمى العناية المينية لممراجع الداخمي 
بلدور قواعلد اإلدارة  العبػارات المتعمقػةعمى كؿ عبارة مػف بار معنوية درجة الموافقة والخت

تػـ اسػتخداـ اختبػار ولكوكسػوف  ممراجع اللداخميل العناية المينيةفي تحسين  ( الحوكمة)الرشيدة 
حيػػث كانػػت الفرضػػية ( ، 3-78)كانػػت النتػػائج كمػػا فػي الجػػدوؿ رقػػـ ف ( 2)حػوؿ متوسػػط المقيػػاس 

 :والبديمة ليا لكؿ عبارة عمى النحو التاليالصفرية 
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  متوسللط المقيللاس متوسػػط درجػػة الموافقػػة عمػػى العبػػارة ال يختمػػؼ معنويػػا عػػف الفرضللية الصللفرية:
(3  )≥ µ H0: 

 متوسلط المقيلاس متوسط درجػة الموافقػة عمػى العبػارة يختمػؼ معنويػا عػف مقابل الفرضية البديمة:
(3  ) ≤µ H1: 

العبارات  نج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة عنتائ ( 4-69جدول رقم )
 ممراجع الداخميل العناية المينية  التأكيد عمى في ( الحوكمة)بدور قواعد اإلدارة الرشيدة  المتعمقة

 المتوسط العبارة ـ
 االنحراؼ
 المعياري

 إحصائي
 االختبار

 الداللة
 المحسوبة

قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة باإلشػػراؼ عمػػى عمميػػة التخطػػيط ألعمػػاؿ إدارة  5
 المراجعة الداخمية 

3.67 1.119 -3.241 .001 

قياـ لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ أعمػاؿ المراجعػة الداخميػة كمػا ىػو  2
 مخطط ليا.

4.10 .759 -5.159 .000 

تقريػػػر قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بفحػػػص وتقيػػػيـ المعمومػػػات الػػػواردة فػػػي  3
 المراجعة الداخمية.

4.29 .673 -5.473 .000 

قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بمتابعػػة النتػػائج والتوصػػيات الػػواردة فػػي تقريػػػر  4
 إدارة المراجعة الداخمية.

4.10 .617 -5.500 .000 

شراؼ عمى عممية المراجعة الداخمية لضماف قياـ لجنة المراجعة باإل 5
 تحقيؽ األىداؼ وضبط جودة أداء عممية 

4.33 .754 -5.401 .000 

 
المعنويػة   الدالالت المحسوبة أقػؿ مػف مسػتو  يالحظ أف ( 3-78مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

جميػػػػع ل ( 2متوسػػػػط المقيػػػػاس ) مػػػػىومتوسػػػطات إجابػػػػات مفػػػػردات عينػػػػة الدراسػػػػة تزيػػػػد ع ( 0004)
 .فػي تحسػيف جػودة أداء المراجػع الػداخمي ( الحوكمػة)بارات المتعمقة بدور قواعد اإلدارة الرشيدة لعا

قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة باإلشػػراؼ عمػػى عمميػػة المراجعػػة الداخميػػة لضػػماف  فمقػػد حصػػمت الفقػػرة القائمػػة
.( 643( وبمػع انحرافيػا المعيػاري )3022تحقيؽ األىداؼ وضػبط جػودة أداء عمميػة  الحسػابي ليػا )

قيػػػػاـ لجنػػػػة المراجعػػػػة بفحػػػػص وتقيػػػػيـ  الخاصػػػػة عمػػػػى المرتبػػػػة االولػػػػى، فػػػػي حػػػػيف حصػػػػمت الفقػػػػرة
وانحػػػػػراؼ معيػػػػػاري  (3018المعمومػػػػػات الػػػػػواردة فػػػػػي تقريػػػػػر المراجعػػػػػة الداخميػػػػػة بمتوسػػػػػط حسػػػػػابي )

.(  كمػػػػا تشػػػػير النتػػػػائج  إلػػػػى حصػػػػوؿ الفقػػػػرة قيػػػػاـ لجنػػػػة المراجعػػػػة باإلشػػػػراؼ عمػػػػى عمميػػػػة 562)
( 2056إدارة المراجعػػة الداخميػػة  عمػػى المرتبػػة االخيػػرة بالمتوسػػط العػػاـ يسػػاوي. ) التخطػػيط ألعمػػاؿ
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(، ، مػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف ىنػػػاؾ اتفػػػاؽ بػػػيف أفػػػراد العينػػػة عمػػػى دور قواعػػػد 70067بػػػانحراؼ معيػػػاري )
االشػػراؼ عمػػػى ممراجػػع الػػداخمي مػػػف خػػالؿ ل العنايػػة المينيػػػةاإلدارة الرشػػيدة )الحوكمػػة(  فػػػي دعػػـ 

ة الداخميػػة لضػػماف ضػػبط جػػودة العمػػؿ ، ويػػر  الباحػػث أف دور لجنػػة المراجعػػة فػػي عمميػػة المراجعػػ
يسػػيـ فػػي التأكيػػد عمػػى العنايػػة المينيػػة لوظيفػػة  تقيػػيـ المعمومػػات الػػواردة بتقريػػر المراجعػػة الداخميػػة 

 المراجعة الداخمية .

ف إحيػػػث ، لػػذلؾ نػػػرفض الفرضػػيات الصػػػفرية ليػػػذه العبػػارات ونقبػػػؿ الفرضػػػيات البديمػػة ليػػػا
وىػذا ( ، 2متوسػط المقيػاس ) عمػىىذه العبارات تزيد  فمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ع

 وجود ارتفاع معنوي في درجات الموافقة عمى ىذه العباراتيدؿ عمى 
فلي  ( الحوكملة)المتعمقلة بلدور قواعلد اإلدارة الرشليدة  الثالثة والختبار الفرضية الفرعية

جميػع  فتـ إيجاد متوسطات إجابات مفردات عينػة الدراسػة عػالداخمي تحسين جودة أداء المراجع 
فكانػػػػت  ( 2حػػػػوؿ متوسػػػػط المقيػػػػاس ) ( Zواسػػػػتخداـ اختبػػػػار )، العبػػػػارات المتعمقػػػػة بيػػػػذه الفرضػػػػية

   :حيث كانت الفرضية الصفرية والبديمة ليا عمى النحو التالي( ، 3-10النتائج كما بالجدوؿ رقـ )
بلللدور قواعلللد اإلدارة  العػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط الصلللفرية:الفرضلللية 
متوسللط  ال يختمػػؼ معنويػػا عػػف فللي تحسللين جللودة أداء المراجللع الللداخمي ( الحوكمللة)الرشلليدة 
 :µ H0 ≤(  3) .المقياس 

بلللدور قواعلللد اإلدارة  العػػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط البديملللة:الفرضلللية 
متوسلللط  يختمػػػؼ معنويػػػا عػػػففلللي تحسلللين جلللودة أداء المراجلللع اللللداخمي  ( الحوكملللة)يدة الرشللل

 :µ H1≥ (  3) المقياس 

جميع  نحول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ع ( Z)نتائج اختبار ( 4-22)دول رقم الج
التأكيد عمى العناية المينية في تحسين جودة  ( الحوكمة)العبارات المتعمقة بدور قواعد اإلدارة الرشيدة 

 الداخمي 

 البياف
 سطالمتو 

 العاـ
االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

دور قواعػػػػد ( لػػػػ0.05يوجػػػد أثػػػػر ذو داللػػػة معنويػػػػة عنػػػد )
 يالتأكيػد العنايػة المينيػة فػ في ( الحوكمة)اإلدارة الرشيدة 

 تحسيف جودة أداء المراجع الداخمي
4.0952 .46589 15.235 41 .000 
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بداللػػة  ( 15.235يالحػظ أف قيمػػة إحصػائي االختبػار ) ( 3-10مػف خػالؿ الجػػدوؿ رقػـ )
لػػػذلؾ نػػػػرفض الفرضػػػية الصػػػػفرية  ( 0004)وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتو  المعنويػػػػة  ( 00000)محسػػػوبة 

وىػػو  ( 4.0952إلجابػػات مفػػردات عينػػة الدراسػػة )ف المتوسػػط العػػاـ إونقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة حيػػث 
فػي  ( الحوكمػة)دور قواعػد اإلدارة الرشػيدة وىذا يشير إلى وجػود ( ، 2متوسط المقياس ) مىيزيد ع

، و ىػذا مػف خػالؿ الػدور لجنػة المراجعػة فػي التخطػيط لعمميػة تحسيف جودة أداء المراجع الػداخمي 
اردة بتقريػػر المراجعػػة الداخميػػة اضػػافة ليػػذا يػػر  الباحػػث المراجعػػة الداخميػػة ، وتقيػػيـ المعمومػػات الػػو 

فػي تحسػيف جػودة المراجعػة الداخميػة توصيات الواردة بتقرير ادارة المراجعة الداخمية يسػيـ أف تنفيذ 
عمػػى بػػذؿ العنايػػة المينيػػة فػػي عمميػػة المراجعػػة ( حيػػث اكػػدت 1078وذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة )سوسػػف 

 . الداخمية  المراجعةالداخمية باألشراؼ والمتابعة عمؿ المراجع الداخمي يساىـ في دعـ وظيفة 

 :اختبار الفرضية الرئيسة لمدراسة  4-9
فللي دعللم  ( دور قواعللد اإلدارة الرشلليدة )الحوكمللةة المتعمقللة بللرئيسللالختبللار الفرضللية ال

  المراجعة الداخميةجودة وظيفة 
تػػـ إيجػػػاد متوسػػػطات إجابػػػات مفػػػردات عينػػػة الدراسػػة عمػػػى جميػػػع العبػػػارات المتعمقػػػة بيػػػذه 

فلي دعلم التأىيلل العمملي والعمملي ( الحوكملة)المتمثمة فلي )دور قواعلد اإلدارة الرشليدة  الفرضية
المراجلللع فللي فللي زيللادة موضللوعية ( الحوكملللة)دور قواعللد اإلدارة الرشلليدة و ، المراجللع الللداخمي

دور و فلي تحسلين جلودة أداء المراجلع اللداخمي  ( الحوكملة)دور قواعد اإلدارة الرشيدة ، الداخمي
 ( Zواسػػتخداـ اختبػػار )( دعللم اسللتق لية المراجللع الللداخميفللي  ( الحوكمللة)قواعللد اإلدارة الرشلليدة 

حيػػػث كانػػػت الفرضػػػية ( ، 3-17فكانػػػت النتػػػائج كمػػػا بالجػػػدوؿ رقػػػـ ) ( 2حػػػوؿ متوسػػػط المقيػػػاس )
 :الصفرية والبديمة ليا عمى النحو التالي 

دور قواعلللد اإلدارة بللل العػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط الصلللفرية:الفرضلللية 
متوسللط  ال يختمػػؼ معنويػػا عػػف فللي دعللم جللودة وظيفللة المراجعللة الداخميللة ( الرشلليدة )الحوكمللة

 :µ H0 ≤(  3) المقياس 
دور قواعلللد اإلدارة بللل العػػػاـ لدرجػػػة الموافقػػػة عمػػػى العبػػػارات المتعمقػػػة المتوسػػػط البديملللة:الفرضلللية 

متوسلللط  يختمػػػؼ معنويػػػا عػػػف فلللي دعلللم جلللودة وظيفلللة المراجعلللة الداخميلللة ( الرشللليدة )الحوكملللة
 :µ H1≥ (  3)المقياس 
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نتائج اختبار ( 4-21الجدول رقم ) Z ن حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ع  
في دعم جودة وظيفة المراجعة  ( دور قواعد اإلدارة الرشيدة )الحوكمةجميع العبارات المتعمقة ب

 الداخمية

 البياف
المتوسط 
 العاـ

االنحراؼ 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

درجات 
 الحرية

الداللة 
 المحسوبة

قواعػػػد  ( لػػػدور 0.05يوجػػػد أثػػػر ذو داللػػػة معنويػػػة عنػػػد )
فػػػػػػي دعػػػػػػـ جػػػػػػودة وظيفػػػػػػة  ( اإلدارة الرشػػػػػػيدة )الحوكمػػػػػػة

 المراجعة الداخمية
3.9752 .38592 16.376 41 .000 

بداللػػة  ( 16.376يالحػظ أف قيمػػة إحصػائي االختبػار ) ( 3-17مػف خػالؿ الجػػدوؿ رقػـ )
لػػػذلؾ نػػػػرفض الفرضػػػية الصػػػػفرية  ( 0004)وىػػػػي أقػػػؿ مػػػػف مسػػػتو  المعنويػػػػة  ( 00000)محسػػػوبة 

وىػو  ( 3.9752وحيث أف المتوسط العاـ إلجابػات مفػردات عينػة الدراسػة )، ونقبؿ الفرضية البديمة
 ( قواعللد اإلدارة الرشلليدة )الحوكمللةلدور وىػػذا يشػػير إلػػى وجػػود ( ، 2يزيػػد عػػف متوسػػط المقيػػاس )
 -حيث أن: جعة الداخميةفي دعم جودة وظيفة المرا

فلي دعلم التأىيلل العمملي والعمملي المراجلع ( الحوكملة)قواعد اإلدارة الرشليدة لدور  يوجد - أ
 الداخمي

 زيادة موضوعية المراجع الداخمي في( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة لدور  يوجد - ب

 الداخميفي تحسين جودة أداء المراجع  ( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة لدور  يوجد - ت

 دعم استق لية المراجع الداخميفي  ( الحوكمة)قواعد اإلدارة الرشيدة لدور يوجد  - ث
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لدراسة:نتائج ا -4-11  

يمكننػػا  لدراسػػةامفػػردات عينػػة  إلجابػػةمػػف خػػالؿ النتػػائج التػػي توصػػؿ إلييػػا الباحػػث ووفقػػا 
 التالية: نقاطعرض النتائج العامة لمبحث في ال

 

لممراجػػع الػػداخمي عػػف طريػػؽ تحقػػؽ التأىيػػؿ العممػػي  دعػػـفػػي  الرشػػيدةاالدارة قواعػػد تسػاىـ  .1
المناسػب لميامػو المينػي و التػدريب المراجػع الػداخمي  لػد الخبرة الالزمػة توفر االدارة مف 

مسػػػاىمتيا بتػػػوفير ورشػػػات العمػػػؿ حػػػوؿ  سياسػػػات واجػػػراءات رقابػػػة جػػػودة مػػػد   ؾوكػػػذل،
   .المنشآت لممراجعيف الداخمييف

دعػػػػـ موضػػػػوعية المراجػػػػع الػػػػداخمي مػػػػف خػػػػالؿ تحديػػػػد  الدارة الرشػػػػيدة فػػػػيتسػػػػاىـ قواعػػػػد ا .2
عمػى توصػيؿ النتػائج  المراجػع الػداخمي ، وقدرة اصات المراجعيف الداخمييفختصالوضح ال

بػػػػػديؿ الميػػػػػاـ بػػػػػيف ، وت والحقػػػػػائؽ لػػػػػإلدارة العميػػػػػا دوف أي ضػػػػػػوط  تػػػػػأثر فػػػػػي موضػػػػػعيتو
تحسػػػيف جػػػودة وظيفػػػة المراجعػػػة  يسػػػيـ فػػػيالػػػذي المػػػراجعيف الػػػداخمييف بػػػيف الفتػػػرة واخػػػر  

 .الميبي الداخمية في الشركات الميبية المدرجة بسوؽ الماؿ

يف ر االسػتقالؿ المينػي لممػراجعيفتو  عمىلمراجعيف الداخمييف قواعد االدارة الرشيدة ا تساىـ .3
مػػف خػػالؿ مسػػاىمة مجمػػس االدارة فػػي اختيػػار المسػػؤوؿ عػػف الوظيفػػة المراجعػػة  الػػداخمييف

إدارات المراجعة الداخمية ، ومسػاىمة فػي التحقػؽ مػف  ومياـ و ،وتحديد صالحياتية الداخم
عػػدـ وجػػود تضػػػارب أو تحيػػز أو اختالفػػات شخصػػػية بػػيف المػػراجعيف الػػػداخمييف ذلػػؾ بمػػػا 

فػي الشػركات الميبيػة المدرجػة بسػوؽ المػاؿ وظيفة المراجعػة الداخميػة  يسيـ في دعـ جودة 
 الميبي .

ة لممراجع الداخمي مف خالؿ االشراؼ عمى يالعناية المين الرشيدةتدعـ قواعد االدارة  .4
التخطيط لعممية المراجعة الداخمية بيدؼ تحقيؽ اىداؼ عممية المراجعة، و تساىـ في 

تنفيذ التعميمات والتوصيات و  إدارة المراجعة الداخميةالمعمومات الواردة في تقرير تقييـ 
يبية جودة وظيفة المراجعة الداخمية في الشركات المالواردة بالتقرير بما يسيـ في دعـ 

 . المدرجة بسوؽ الماؿ الميبي
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 : الدراسة توصيات   4-66
 عمى تمؾ النتائج فاف الباحث يوصي باالتي: ابناء و

 لممػراجعيفالتأىيػؿ العممػي العمػؿ عمػى زيػادة الشركات المدرجة بسػوؽ المػاؿ الميبػي  يجب عمى .7
ات التػػدريب والتأىيػػؿ المينػػي وذلػػؾ حسػػب مػػا تحتاجػػو التنويػػع فػػي عمميػػمػػف خػػالؿ الػػداخمييف 

 .عمميات المراجعة بالشركة

متابعػػة بػرامج التعيػػيف بأف تقػوـ الشػػركات المدرجػة بسػػوؽ المػاؿ الميبػػي لجػاف مراجعػػة فػي  عمػى .1
 والمكافأة والترقية لممراجعيف الداخمييف لرفع مستو  الموضوعية لممراجعة الداخمي .

مػػف اجتماعػػات  أكبػػر حضػػور عػػدد ةالداخميػػ ةلمراجعػػادارة ا لممسػػؤوؿ عػػفالسػػماح عمػػى العمػػؿ  .2
المػػػػراجعيف الػػػػداخمييف فػػػػي الشػػػػركات حتػػػػى تسػػػػاىـ فػػػػي الزيػػػػادة مػػػػف اسػػػػتقاللية مجمػػػػس االدارة 

 المدرجة بسوؽ الماؿ الميبي. 

عمػى  دعػـ دور لجنػة المراجعػة فػي االشػراؼالشركات الميبية المدرجة بسوؽ الماؿ الميبػي  عمى .3
عمميػػػػة التخطػػػػيط ألعمػػػػاؿ إدارة المراجعػػػػة الداخميػػػػة بتمػػػػؾ الشػػػػركات لمرفػػػػع مػػػػف جػػػػودة وظيفػػػػة 

 .المراجعة الداخمية

مػف خػالؿ زيػادة الدراسػات  ( الحوكمػة)بموضػوع قواعػد اإلدارة الرشػيدة  ةزيادة العناية األكاديمي .4
  ية.في ىذا الموضوع وتضمينو بالمناىج التدريسية بالكميات والجامعات الميب
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 عـــــــــــالمراج

   بلللللللالكت: أوال

 بػػػػدوف ناشػػػػر،)المراجعػػػػة ومعاييرىػػػػا،  تأساسػػػػيا1007خػػػػروف، آأحمػػػػد عبػػػػد المػػػػولى الصػػػػباغ و  .7
 .مصر،

الػدار ) االسػكندرية :دراسات متقدمػة فػي مراجعػة الحسػابات، 1006خروف، آأحمد محمد نور و  .1
  . ، الجامعية

 .دار المريخ لمنشرالرياض : المراجعة مدخؿ متكامؿ،  1001جيمس لوبؾ واخروف،   .2

حوكمػػػة الشػػػركات فػػػي القػػػرف الواحػػػد والعشػػػروف، ترجمػػػة سػػػمير 1002خػػػروف، آجػػػيف روجػػػرز و  .3
 .روعات،  شة، واشنطف مركز المثكريـ، الطبعة الثال

 .ولى  عماف دار الجنادرية لمنشر، الطبعة األ1070رائدة محمد عبد ربو، المراجعة الداخمية،  .4

معيػػد  -ميػػة الطبعػػة األولػػىاالختبػػارات الالمعم7884سػػمير كامػػؿ عاشػػور وسػػامية أبػػو الفتػػوح  .5
 .اإلحصاء

، التجػػػارب، تطبيقػػػات ئ)المفػػػاىيـ، المبػػػاد 1004طػػػارؽ عبػػػد العػػػاؿ حمػػػاد، حوكمػػػة الشػػػركات  .6
 .الدار الجامعية االسكندرية :الحوكمة في المصارؼ، 

دار  -التحميػػػػػؿ اإلحصػػػػػائي الطبعػػػػػة األولػػػػػىالبػػػػػاحثيف فػػػػي 1001عايػػػػدة نخمػػػػػة رزؽ اهلل دليػػػػػؿ  .7
 .القاىرة -الكتب

دار الشػػروؽ  -اإلحصػػاء لمعمػػوـ اإلداريػػة والتطبيقيػػة –7886عبػػد الحميػػد عبػػد المجيػػد البمػػداوي .8
 .عماف الطبعة األولى

 .االسس العممية والعممية لمراجعة الحسابات، ادارة المطبوعات والنشر،، 1070عمى أحمد،  .70

الحػػػديث فػػػي العمػػػوـ السػػػموكية مكتبػػػة  الالبػػػارامتر اإلحصػػػاء 1007ب عبػػػد الكػػػريـ حبيػػػ مجػػػدي .77
 .الطبعة األولى  -النيضة المصرية

 ولى.حوكمة الشركات، مجموعة النيؿ العربية الطبعة األ1004محسف الخضري،  .71

 SPSSتحميػؿ البيانػات اإلحصػائية باسػتخداـ البرنػامج اإلحصػائي  البيػاتي1004محمود ميػدي  .72
 .الحامد عماف دار الطبعة األولى
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المػػالي واالداري، مصػػر الػػػدار  الفسػػادحوكمػػة الشػػركات ومعالجػػة ، 1005مصػػطفى سػػميماف،  .73
 الجامعية، 

مػػػدخؿ الػػػى التػػػدقيؽ مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة والعمميػػػة، دار وائػػػؿ لمنشػػػر ،1005 ىػػػادي التميمػػػي .74
 عماف، 

   رللللللل الماجستيلللللللرسائ

الداخميػػة فػػي ظػػؿ المعػػايير الدوليػػة لممراجعػػة الداخميػػة المراجعػػة ، 1006أحمػػد محمػػد مخمػػوؼ،  .7
 .)الجزائر(في البنوؾ التجارية األردنية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،

عمػػػػى قػػػػدرة اإلدارة فػػػػي تطػػػػوير  ، أثػػػػر جػػػػودة وظيفػػػػة المراجعػػػػة الداخميػػػػة 1071، أميػػػػرة السػػػػيد .1
   .)مصر( ، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة،األرباح

تقيػػػػػيـ دور المراجػػػػع الػػػػػداخمي فػػػػػي تحسػػػػػيف نظػػػػاـ الرقابػػػػػة الداخميػػػػػة فػػػػػي ، 1074بػػػػراح بػػػػػالؿ،  .2
المؤسسات االقتصادية، دراسة عينة مف المراجعيف الػداخمييف، رسػالة ماجسػتير، جامعػة محمػد 

   (.الجزائر)بوقرة، 

دور التػػػدقيؽ الػػػداخمي فػػػي تفعيػػػؿ حوكمػػػة الشػػػركات دراسػػػة حالػػػة، رسػػػالة  ،1073براىمػػة كنػػػزة، .3
 الجزائر .امعة قسنطينة، ماجستير، ج

أثػػر جػػػودة التػػػدقيؽ الػػداخمي عمػػػى حوكمػػػة الشػػركات، دراسػػػة، رسػػػالة ، 1075، بمخػػادـ حنػػػاف،  .4
 .الجزائر ماجستير، جامعة محمد خيضر،

دور المراجعة الداخمية في تفعيػؿ حوكمػة الشػركات، رسػالة ، 1074،بف داوود محمد عبد النور .5
 .الجزائر ماجستير، جامعة ورقمة،

مسػػػاىمة المراجعػػػة الداخميػػػة فػػػي تقيػػػيـ أداء نظػػػاـ الرقابػػػة الداخميػػػة ، 1073  ت عػػػادؿ، تافرونػػػ .6
 بالمؤسسة، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 

دور المراجعة الداخمية في تحسيف كفػاءة وفاعميػة االسػتثمارات ، 1008 بو طفة، أحساـ سعيد  .7
 الجامعة اإلسالمية غزة.المالية  دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، 

دور المراجعػػػػػة فػػػػػي تطبيػػػػػؽ حوكمػػػػػة الشػػػػػركات، دراسػػػػػة حالػػػػػة، رسػػػػػالة 1074خػػػػػالؿ عزيػػػػػزة،  .8
 .، الجزائرماجستير، جامعة البويرة
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دور حوكمػػػػػة الشػػػػػركات فػػػػػي تحسػػػػػيف وظيفػػػػػة التػػػػػدقيؽ ، 1074روال عبػػػػػد المجيػػػػػد انشاصػػػػػي،  .70
   .ة،الداخمي، دراسة تطبيقية رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غز 

فاعميػػة أداء وظيفػػة المراجعػػة الداخميػػة فػػي ادارة المخػػاطر بالمؤسسػػة ،1074سػػعودي حفصػػية،  .77
 .الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الوادي،، ، دراسة ميدانيةاالقتصادية

أثػػر تطبيػػؽ مبػػادي حوكمػػة الشػػركات فػػي مسػػتو  جػػودة ،  1077سػػالـ عبػػد اهلل شػػعباف ، .71
، رسػالة ماجسػتير الجامعػة ؼ الخاصػة العاممػة فػي سػورياالتدقيؽ الػداخمي دراسػة حالػة المصػار 

 . االفتراضية السورية ، سوريا

البنػػػػوؾ فػػػػي تحسػػػػيف جػػػػودة أداء آليػػػػات حوكمػػػػة  دور،  1078سوسػػػػف فػػػػؤاد أحمػػػػد العفيػػػػري،  .72
المراجعػػة الداخميػػة دراسػػة ميدانيػػة فػػي البنػػوؾ التجاريػػة العاممػػة فػػي الجميوريػػة اليمنيػػة، رسػػالة 

 ندلس لمعموـ والتقنية باليمف،  .ماجستير، جامعة األ

التكامػػؿ بػيف المراجعػػة الداخميػػة والمراجعػػة الخارجيػػة دراسػػة ، 1070،  عبػد السػػالـ بػػو سػػرعة،  .73
   .، جامعة الجزائررسالة ماجستيرحالة 

رة المخػػػاطر فػػػي بيئػػػة ادإمقتػػػرح لتفعيػػػؿ دور المراجعػػػة الداخميػػػة فػػػي 1077عبػػػده أحمػػػد، إطػػػار  .74
 .، مصرماجستير، جامعة طنطااألعماؿ المصرفية، رسالة 

، أثػػػػر تطبيػػػػؽ حوكمػػػػة الشػػػػركات عمػػػػى أداء الشػػػػركات 1072،عمػػػػر عيسػػػػى الفػػػػالح المناصػػػػير .75
 المساىمة األردنية، رسالة ماجستير، الجامعة الياشمية األردف.

، أثػر تطبيػػؽ حوكمػة الشػركات عمػى جػػودة المعمومػات الماليػة واإلفصػػاح  1074قروانػي أسػامة .76
 .ورقمة،  ،نية، رسالة ماجستير جامعة قاصدي مرباح المحاسبي، دراسة ميدا

أثػػػر تطبيػػػؽ قواعػػػد الحوكمػػػة عمػػػى اإلفصػػػاح المحاسػػػبي ، 1008 ماجػػػد إسػػػماعيؿ أبػػػو حمػػػاـ،  .77
وجػػودة التقػػارير الماليػػة، ، دراسػػة ميدانيػػة عمػػى الشػػركات المدرجػػة فػػي سػػوؽ فمسػػطيف لػػسوراؽ 

 المالية، رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية غزة.

أثػػر الحاكميػػة المؤسسػػية عمػػى جػػودة التػػدقيؽ الػػداخمي ، 1071عبػػد اهلل حامػػد العبػػدلي،  محمػػد .78
 .،االردف في الشركات الصناعية، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األوسط

صػارؼ مالمراجعػة الداخميػة ودورىػا فػي تفعيػؿ مبػادي حوكمػة ال، 1073وليد عمػى ابػو خمػادة،  .10
 .، المانياعة العربية االلمانية لمعموـ والتكنولوجيا دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، الجام
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 :  ةللللللل ت العمميللللالمج

وكمة الشركات وأثرىا عمى االفصاح قواعد ح، 1073أبو بكر شريعة، وفاء البركي،  .7
  3العدد ليبيامجمة العموـ االقتصادية والسياسية، الجامعة األسمرية  المحاسبي، دراسة تطبيقية

، دور تطبيػػػؽ حوكمػػػة الشػػػركات فػػػي تحسػػػيف كفػػػاءة  1073مػػػداني، مػػػداح عبػػػد اليػػػاديأحمػػػد  .1
 .الجزائر 3العدد والمالية  االقتصاديةأسواؽ األوراؽ المالية، مجمة العموـ 

دور المراجعة الداخمية فػي تحسػيف كفػاءة وفعاليػة  1074 خروف، آاإلماـ أحمد يوسؼ محمد و  .2
 .السوداف،77العدد  صاديةاالقت العموـ، مجمة االستثمارصناديؽ 

آليػػػػات الحوكمػػػػػة ومتطمبػػػػات تطبيقيػػػػػا بالشػػػػػركات 1073 السنوسػػػػي الػػػػػزواـ، مختػػػػار إبػػػػػراىيـ،   .3
 .ليبيا (7(  العدد)2المساىمة مجمة جامعة سبيا لمعموـ البحثية والتطبيقية، المجمد)

أثر تطبيؽ قواعد حوكمة الشركات في مصداقية  1008الػانمي فرقد فيصؿ جدعاف صالؿ،  .4
التقارير المالية وفي تحديد وعاء الضريبة مجمة الدراسات المحاسبة المالية المعيد العالي 

 ، العراؽ.3لمدراسات المحاسبية والمالية جامعة بػداد  العدد 

االلتػػػػػزاـ بمتطمبػػػػػات لجنػػػػة بػػػػػازؿ إلرسػػػػػاء الحوكمػػػػة فػػػػػي القطػػػػػاع ، 1008جبػػػػار عبػػػػػد الػػػػرزاؽ،  .5
أفريقيػػا، الجزائػػر فريقيػػا، مجمػػة اقتصػػاديات شػػماؿ المصػػرفي العربػػي، دراسػػة حالػػة دوؿ شػػماؿ ا

 .(  الجزائر6العدد )

خػػػػالص حسػػػػف، عبػػػػد الواحػػػػد غػػػػازي، دور حوكمػػػػة الشػػػػركات فػػػػي تطػػػػوير البيئػػػػة االسػػػػتثمارية  .6
واجتػػذاب االسػػتثمار االجنبػػي فػػي اقمػػيـ كردسػػتاف العػػراؽ، مجمػػة جامعػػة نػػوروز، العػػراؽ العػػدد 

 .1071)صفر( 

إيجابيػػػة األزمػػػة الماليػػػة فػػػي تفعيػػػؿ مبػػػادي الحوكمػػػة فػػػي شػػػركات مػػػد  1072 سػػػامي غنيمػػػي  .7
منظمػػػات االعمػػػاؿ، دراسػػػة تحميميػػػة، المجمػػػة المصػػػرية لمدراسػػػات التجاريػػػة، جامعػػػة المنصػػػورة، 

 .مصر (1العدد)
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صػػفيح، بػػف زايػػد، آليػػات قواعػػد حوكمػػة الشػػركات وأجيػػزة دعميػػا لتعزيػػز  ،1077صػػافي أحمػػد، .8
(  2االقتصػػػاد التطبيقػػػػي، جامعػػػة المسػػػػيمة الجزائػػػر، العػػػػدد ) االقتصػػػاد الجزائػػػػري، مجمػػػة تنميػػػػة

 . الجزائر

حوكمػػة التػػي تحػػد مػػف الفسػػاد اآلميػػات المحاسػػبية ل1078عػػادؿ العبيػػدي ، امػػيف الػػدرباؽ ،  .70
داري مف وجيػة نظػر العػامميف بالمصػارؼ التجاريػة الميبيػة، المػؤتمر العممػي الػدولي واإلالمالي 

 ر، جامعة عمر المختار ،ليبيا ،.الثالث لكمية االقتصاد والتجا

تقيػػػيـ معػػػايير المراجعػػػة الداخميػػػة فػػػي السػػػوداف عمػػػى ضػػػوء متطمبػػػات 1071عبػػػد اهلل الطيػػػب،  .77
-32المعػايير الدوليػػة لممراجعػػة، دراسػػة مقارنػػة، مجمػػة الدراسػػات العميػػا، جامعػػة النيمػػيف، العػػدد)

 . السوداف (7

القػػوانيف والتشػػريعات الميبيػػة مػػع  مػػد  توافػػؽ1078عمػػاد أبػػو عجيمػػة، نوريػػة عبػػد السػػالـ،  .71
، مجمػػػة جامعػػػة OECDمبػػػادئ حوكمػػػة الشػػػركات الصػػػادرة عػػػف منظمػػػة التعػػػاوف االقتصػػػادي، 

 .    ليبيا (4(  المجمد )17الزاوية، العدد )

تػػدقيؽ الػػتحكـ المؤسسػػي )حوكمػػة الشػػركات(  فػػي ظػػؿ معػػايير  1071قبػػاؿ المشػػيداني،إعمػػر  .72
 الجزائر.، 1، مجمة أداء المؤسسات الجزائرية العدد التدقيؽ المتعارؼ عمييا إطار مقترح

، دور مجالس اإلدارة في دعـ جودة وظيفػة المراجعػة الداخميػة ، 1076 فتحي رمضاف موسى، .73
 مجمة العموـ االقتصادية والسياسية ، الجامعة األسمرية ، العدد التاسع ، ليبيا . 

المصػارؼ  فػيدراسة تحميميػة لواقػع اإلفصػاح الطػوعي ، 1073لسنة لقماف محمد، ليث خميؿ،  .74
   .7باحث العممي  جامعة الموصؿ العددآليات الحوكمة، مجمة ال بتطبيؽ تأثره ومد  العراقية

محمد أبو عقرب، أثر استقاللية أقساـ المراجعة الداخمية عمػى كفػاءة أداء المػراجعيف الػداخمييف  .75
 .1074لسنة  4وـ االقتصادية والسياسية، العدد في الشركات الميبية الصناعية، مجمة العم

العالقػػػة بػػػيف جػػػودة المراجعػػػة الداخميػػػة وحوكمػػػة  ، 1070محمػػػد بمفقيػػػو، عبػػػد المطيػػػؼ باشػػػيخ، .76
 .(1العدد)والعموـ،  االقتصاديةالشركات، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز 

الحوكمػػة فػػػي دور المراجعػػة الداخميػػػة مػػف منظػػور آليػػػات 1077محػػي النجػػار، مػػػريـ الميػػدي،  .77
(  74تحسػػػػيف كفػػػػاءة وفاعميػػػػة بيئػػػػة الرقابػػػػة الداخميػػػػة، دراسػػػػة ميدانيػػػػة، مجمػػػػة األسػػػػتاذ، العػػػػدد )

 جامعة طرابمس،. 
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ليػػػػة لتطبيػػػػؽ الحوكمػػػػة فػػػػي آالمراجعػػػػة الداخميػػػػة ك1077مسػػػػعود صػػػػديقي، لخضػػػػر اوصػػػػيؼ،  .78
، 5يػػػة العػػػددوالتسػػػيير والعمػػػوـ التجار  االقتصػػػاديةالشػػػركات المسػػػاىمة الجزائريػػػة، مجمػػػة العمػػػوـ 

 . الجزائر
دارة المراجعػػػػػة الداخميػػػػػة بالشػػػػػركات إتقيػػػػػيـ مػػػػػد  مسػػػػػاىمة ، 1076صػػػػػطفى محمػػػػػد الجبػػػػػو، م .10

حوكمػػػة الشػػػركات مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ المعػػػايير الدوليػػػة  ئالصػػػناعية الميبيػػػة، فػػػي تفعيػػػؿ مبػػػاد
 . ليبيا - 4واألعماؿ المجمد  االقتصاديةلممراجعة الداخمية، مجمة الدراسات 

 
 
 

 مراجع اجنبيةرابعا :
 

1- Chen. (2014). Financial crisis and the dynamics of corporate 

governance: Evidence from Taiwan's listed firms. International Review 

of Economics & Finance, 32, 3-28. 

2. Azeez  ، June 2015Governance and Firm Performance: Evidence 

from Sri Lank Journal of Finance and Bank Management, Vol. 3.
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 ( 5هلحق)
 استوارة االستبٍاى

 استباًت الدراست
 الرحٍن الرمحي اهلل بسن

 الساوٌت جاهعت
 العلٍا الدراساث

  احملاسبت قسن/ االقتصاد كلٍت
 

 في دعم جودة وظيفة المراجعة الداخمية  ( الرشيدة )الحوكمة اإلدارةدور قواعد استبانة لبيان 
 

 المراجعة أختي/ المراجع أخي

 وبركاتو اهلل ورحمة عميكم الس م

دور قواعلد اإلدارة الرشليدة عملى  ىذه االستبانة التػي تيػدؼ إلػى التعػرؼ أيديكـ أضع بيف
في دعلم وظيفلة المراجعلة الداخميلة دراسلة تطبيقيلة عملى الشلركات الميبيلة المسلجمة  ( )الحوكمة

 ذالؾ كبحث أكاديمي لنيؿ درجة الماجستير في المحاسبة  و في السوق المال الميبي
 مػػف وذلػػؾ، الدراسػػة أىػػداؼ تحقيػػؽ فػػي تسػػيـ إجابػػات عمػػى الحصػػوؿ فػػي الباحػػث يأمػػؿو  

 التػػػي البيانػػات بػػأف عممػػا، نظػػػركـ وجيػػة حسػػب المناسػػبة اإلجابػػػة أمػػاـ ( )/ العالمػػة وضػػع خػػالؿ
 .فقط العممي البحث ألغراض إال   تستخدـ ولف تامة بسرية ستعامؿ ستقدمونيا

 والتقدير االحترام فائق وتقبموا

 

 مع تحيات الباحث 

 أحمد عمي العانس
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 . أسئمة عامة 1

 ( االسم )اختياري -1

............................................................................................. 

 الوظيفة  -2
............................................................................................. 

 المؤىل العممي: -3
 بكالوريوس                              ماجستير                      دكتوراه             

                    
 غير ذلك ... ...........            

 
 التخصص: -4

 دارة األعمال                           اقتصاد   محاسبة                        إ          
 غير ذلك حدد.............           
 
 سنوات الخبرة: -5

 سنة   15 – 11سنة                         11 – 5  سنة                         5أقل من            
 سنة.    15أكثر من           
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 الفقرات الرقـ
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

 موافؽ

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

دور قواعللد االدارة الرشلليدة )الحوكمللة( فللي دعللم ( للل2.25ة )يلليوجللد أثللر ذو داللللة احصللائية عنللد مسللتوى معنو : • المحلور األول
 العممي المراجع الداخمي التأىيل

الالزمػػة لممػػراجعيف  الخبػػرة المينيػػةقيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بػػالتحقؽ مػػف تػػوفر  5
      الداخمييف 

قياـ لجنة المراجعة بالتحقؽ مػف تػوفر التأىيػؿ العممػي المناسػب لممػراجعيف  2
      الداخمييف 

لجنػػػة المراجعػػػػة تقػػػـو بتػػػػوفير ورشػػػات عمػػػػؿ ودورات لتػػػدريب المػػػػراجعيف   3
      الداخمييف 

الػػػداخمييف الفيػػػـ لسياسػػػػات واجػػػراءات رقابػػػة جػػػودة لػػػػد   المػػػراجعيفلػػػد   4
        المنشاة

المراجعة بالتحقؽ مف حصوؿ المراجعيف الػداخمييف عمػى تػدريب قياـ لجنة  5
      ميني مستمر.

يوجػػد تنويػػع مينػػي فػػي عمميػػات تػػدريب المراجػػع الػػداخمي بمػػا يتناسػػب مػػع  6
      الداخمي. المراجعالمياـ التي يقـو بيا 
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فللي فللي زيللادة ( الحوكمللة)دور قواعلد اإلدارة الرشلليدة للل( 2.25ة )يلليوجللد أثللر ذو داللللة احصلائية عنللد مسللتوى معنو • : الثللاني المحلور

 موضوعية المراجع الداخمي

 الفقرات الرقـ
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

 موافؽ

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

5 
قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بػػالتحقؽ مػػف عػػدـ قيػػاـ المػػراجعيف الػػداخمييف بمراجعػػة 

      القياـ بيا كمحاسبيف  أعماؿ سبؽ ليـ

2 
السياسػػػات اإلداريػػػة و  يكػػػوف لممراجػػػع الػػػداخمي حريػػػة اختيػػػار الميػػػاديف إف

      العمميات التي يجب فحصيا 

3 
قيػػػاـ لجنػػػة المراجعػػػة بتعيػػػيف ومكافئػػػة وترقيػػػة واالسػػػتػناء عػػػف المػػػراجعيف 

      الداخميف 

4 
التػػي توصػػؿ إلييػػا  لممراجػػع الػػداخمي القػػدرة عمػػى عػػرض الحقػػائؽ والنتػػائج

      دوف مؤثرات أخر .

      قياـ لجنة المراجعة بالتحديد الواضح الختصاصات المراجعيف الداخمييف  5

6 
قيػػاـ لجنػػة المراجعػػة بتػييػػر وتبػػديؿ ميػػاـ المػػراجعيف الػػداخمييف مػػف وقػػت 

      ألخر 
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 ( الحوكملة)دور قواعلد اإلدارة الرشليدة لل( 1015ة )يليوجد أثر ذو دالللة احصلائية عنلد مسلتوى معنو  • الثالث  المحور
 دعم استق لية المراجع الداخمي

 الفقرات الرقـ
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

 موافؽ

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

      يقـو مجمس اإلدارة باختيار المسئوؿ عف وظيفة المراجعة الداخمية  5
يػػػتـ إصػػػدار وتحديػػػد أىػػػداؼ وميػػػاـ وصػػػالحيات إدارة المراجعػػػة الداخميػػػة  2

      بشكؿ واضح مف مجمس اإلدارة الشركة مباشرة..
      يقـو مجمس اإلدارة بمناقشة قرار عزؿ المسئوؿ المراجع الداخمي  3
      مجمس اإلدارة ب تاحة حرية االتصاؿ المراجع الداخمي بشكؿ مباشر.يقـو  4
ممراجػػػع الػػػػداخمي الداخميػػػة لحضػػػػور ليقػػػـو مجمػػػس اإلدارة ب تاحػػػػة الفرصػػػة  5

      اجتماعات مجمس اإلدارة 
يقػػـو مجمػػس اإلدارة بػػالتحقؽ مػػف عػػدـ وجػػود تضػػارب مصػػالح أو تحيػػز أو  6

اختالفات شخصية بيف المراجعيف الداخمييف ومف يتـ مراجعػة أعمػاليـ عنػد 
      توزيع مياـ العمؿ 
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 جػودة تحسػيف فػي ( الحوكمػة) الرشػيدة اإلدارة قواعػد دورلػ( 0.05ة )يػيوجػد أثػر ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتو  معنو • : الرابع المحور
 الداخمي العناية المينية لممراجع

 الفقرات الرقـ
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

 موافؽ

موافؽ 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافؽ

غير 
موافؽ 
بدرجة 
 عالية

 إدارة ألعمػػػػاؿ عمميػػػػة التخطػػػػيط عمػػػػى باإلشػػػػراؼ المراجعػػػػة لجنػػػػة قيػػػػاـ 5
        الداخمية المراجعة

 ىػػػو كمػػػا المراجعػػػة الداخميػػػة أعمػػاؿ تنفيػػػذ بمتابعػػػة المراجعػػػة لجنػػػة قيػػاـ 2
      ليا. مخطط

 تقريػػػػػر فػػػػػي المعمومػػػػػات الػػػػواردة وتقيػػػػيـ بفحػػػػػص المراجعػػػػة لجنػػػػػة قيػػػػاـ 3
      الداخمية. المراجعة

إدارة  تقريػػر فػػي والتوصػػيات الػػواردة النتػػائج بمتابعػػة المراجعػػة لجنػػة قيػػاـ 4
      الداخمية. المراجعة

باألشػػراؼ عمػػى عمميػػة المراجعػػة الداخميػػة لضػػماف  المراجعػػة لجنػػة قيػػاـ 5
      تحقيؽ األىداؼ وضبط جودة أداء عممية 

 

 
 

  



 

75 

 ( 2هلحق)
 احلاسب اَيل ًتائج

 

Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.702 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.649 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.506 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.670 6 

Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.774 23 

Frequency Table 

a2 الوظيفة 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 54.8 54.8 54.8 23 داخًل مراجع 

 66.7 11.9 11.9 5 الداخلة المراجعة مكتب مدٌر

 100.0 33.3 33.3 14 محاسب

Total 42 100.0 100.0  

a3 العلمي المؤهل 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.3 14.3 14.3 6 متوسط دبلوم 

 92.9 78.6 78.6 33 بكالورٌوس

 100.0 7.1 7.1 3 ماجستٌر

Total 42 100.0 100.0  
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a4 التخصص 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 73.8 73.8 73.8 31 محاسبة 

 81.0 7.1 7.1 3 األعمال إدارة

 88.1 7.1 7.1 3 اقتصاد

 95.2 7.1 7.1 3 تموٌل

 100.0 4.8 4.8 2 أخر تخصص

Total 42 100.0 100.0  

a5 الخبرة سنوات 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 5 سنوات 5من أقل 

 40.5 28.6 28.6 12 سنوات 10 5

 81.0 40.5 40.5 17 سنة 15 11

 100.0 19.0 19.0 8 سنة 55 من أكثر

Total 42 100.0 100.0  

Frequency Table 

q1.1 الداخليين للمراجعين الالزمة المهنية الخبرة توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قيام. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 1 6 12 23 42 

Percent 2.4 14.3 28.6 54.8 100.0 

Valid Percent 2.4 14.3 28.6 54.8 100.0 

Cumulative Percent 2.4 16.7 45.2 100.0  

q1.2 الداخليين للمراجعين المناسب العلمي التأهيل توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قيام. 

 

 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 1 2 12 27 42 

Percent 2.4 4.8 28.6 64.3 100.0 

Valid Percent 2.4 4.8 28.6 64.3 100.0 

Cumulative Percent 2.4 7.1 35.7 100.0  
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q1.3 الداخليين المراجعين لتدريب ودورات عمل ورشات توفير تقوم المراجعة لجنة  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 1 3 2 21 15 42 

Percent 2.4 7.1 4.8 50.0 35.7 100.0 

Valid Percent 2.4 7.1 4.8 50.0 35.7 100.0 

Cumulative Percent 2.4 9.5 14.3 64.3 100.0  

q1.4 المشاءة جودة رقابة وإجراءات لسياسات الفهم الداخليين المراجعين لدى. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 4 5 22 11 42 

Percent 9.5 11.9 52.4 26.2 100.0 

Valid Percent 9.5 11.9 52.4 26.2 100.0 

Cumulative Percent 9.5 21.4 73.8 100.0  

q1.5 مستمر مهني تدريب على الداخليين المراجعين حصول من بالتحقق المراجعة لجنة قيام. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 3 8 12 19 42 

Percent 7.1 19.0 28.6 45.2 100.0 

Valid Percent 7.1 19.0 28.6 45.2 100.0 

Cumulative Percent 7.1 26.2 54.8 100.0  

 

q1.6 الداخلي المراجع بها يقوم التي المهام مع يتناسب بما الداخلي المراجع تدريب عمليات في مهني تنويع يوجد. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 2 6 22 10 42 

Percent 4.8 4.8 14.3 52.4 23.8 100.0 

Valid Percent 4.8 4.8 14.3 52.4 23.8 100.0 

Cumulative Percent 4.8 9.5 23.8 76.2 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 الخبرة توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام

 .الداخلٌٌن للمراجعٌن الالزمة المهنٌة
42 4.36 .821 2 5 

 التأهٌل توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام

 .الداخلٌٌن للمراجعٌن المناسب العلمً
42 4.55 .705 2 5 

 عمل ورشات توفٌر تقوم المراجعة لجنة

  الداخلٌٌن المراجعٌن لتدرٌب ودورات
42 4.10 .958 1 5 

 لسٌاسات الفهم الداخلٌٌن المراجعٌن لدى

 .المشاءة جودة رقابة وإجراءات
42 3.95 .882 2 5 

 حصول من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام

 مهنً تدرٌب على الداخلٌٌن المراجعٌن

 .مستمر

42 4.12 .968 2 5 

 المراجع تدرٌب عملٌات فً مهنً تنوٌع ٌوجد

 بها ٌقوم التً المهام مع ٌتناسب بما الداخًل

 .الداخًل المراجع

42 3.86 1.002 1 5 

Mmm 42 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام 

 .الداخلٌٌن للمراجعٌن الالزمة المهنٌة الخبرة
-5.321

a
 .000 

mmm توفر من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام 

 .الداخلٌٌن للمراجعٌن المناسب العلمً التأهٌل
-5.654

a
 .000 

mmm ورشات توفٌر تقوم المراجعة لجنة 

  الداخلٌٌن المراجعٌن لتدرٌب ودورات عمل
-4.732

a
 .000 

mmm الفهم الداخلٌٌن المراجعٌن لدى 

 .المشاءة جودة رقابة وإجراءات لسٌاسات
-4.704

a
 .000 

mmm من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام 

 تدرٌب على الداخلٌٌن المراجعٌن حصول

 .مستمر مهنً

-4.828
a

 .000 

mmm تدرٌب عملٌات فً مهنً تنوٌع ٌوجد 

 التً المهام مع ٌتناسب بما الداخلً المراجع

 .الداخًل المراجع بها ٌقوم

-4.045
a

 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  
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Z-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 (فً الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع والعمًل العلمً التأهٌل دعم
42 4.1548 .56716 .08751 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 (فً الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع والعمًل العلمً التأهٌل دعم
13.195 41 .000 1.15476 .9780 1.3315 

Frequency Table 

q2.1 كمحاسبين بها القيام لهم سبق أعمال بمراجعة الداخليين المراجعين قيام عدم من بالتحقق المراجعة لجنة قيام  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 1 10 7 12 12 42 

Percent 2.4 23.8 16.7 28.6 28.6 100.0 

Valid Percent 2.4 23.8 16.7 28.6 28.6 100.0 

Cumulative Percent 2.4 26.2 42.9 71.4 100.0  

q2.2 فحصها يجب التي العمليات اإلدارية السياسات و الميادين اختيار حرية الداخلي للمراجع يكون ان  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 6 12 13 9 42 

Percent 4.8 14.3 28.6 31.0 21.4 100.0 

Valid Percent 4.8 14.3 28.6 31.0 21.4 100.0 

Cumulative Percent 4.8 19.0 47.6 78.6 100.0  

q2.3 الداخلين المراجعين عن واالستغناء وترقية ومكافئة بتعيين المراجعة لجنة قيام  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 1 10 10 10 11 42 

Percent 2.4 23.8 23.8 23.8 26.2 100.0 

Valid Percent 2.4 23.8 23.8 23.8 26.2 100.0 

Cumulative Percent 2.4 26.2 50.0 73.8 100.0  
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q2.4 أخرى مؤثرات دون إليها توصل التي والنتائج الحقائق عرض على القدرة الداخلي للمراجع. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 2 11 14 13 42 

Percent 4.8 4.8 26.2 33.3 31.0 100.0 

Valid Percent 4.8 4.8 26.2 33.3 31.0 100.0 

Cumulative Percent 4.8 9.5 35.7 69.0 100.0  

 

q2.5 الداخليين المراجعين الختصاصات الواضح بالتحديد المراجعة لجنة قيام  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 4 3 22 13 42 

Percent 9.5 7.1 52.4 31.0 100.0 

Valid Percent 9.5 7.1 52.4 31.0 100.0 

Cumulative Percent 9.5 16.7 69.0 100.0  

q2.6 ألخر وقت من الداخليين المراجعين مهام وتبديل بتغيير المراجعة لجنة قيام  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 7 3 20 10 42 

Percent 4.8 16.7 7.1 47.6 23.8 100.0 

Valid Percent 4.8 16.7 7.1 47.6 23.8 100.0 

Cumulative Percent 4.8 21.4 28.6 76.2 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 قٌام عدم من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام

 لهم سبق أعمال بمراجعة الداخلٌٌن المراجعٌن

  كمحاسبٌن بها القٌام

42 3.57 1.213 1 5 

 اختٌار حرٌة الداخلً للمراجع ٌكون ان

 التً العملٌات اإلدارٌة السٌاسات و المٌادٌن

  فحصها ٌجب

42 3.50 1.132 1 5 

 وترقٌة ومكافئة بتعٌٌن المراجعة لجنة قٌام

ن المراجعٌن عن واالستغناء   الداخٌل
42 3.48 1.194 1 5 

 الحقائق عرض على القدرة الداخلً للمراجع

 مؤثرات دون إلٌها توصل التً والنتائج

 .أخرى

42 3.81 1.087 1 5 

 الواضح بالتحدٌد المراجعة لجنة قٌام

  الداخلٌٌن المراجعٌن الختصاصات
42 4.05 .882 2 5 

 مهام وتبدٌل بتغٌٌر المراجعة لجنة قٌام

  ألخر وقت من الداخلٌٌن المراجعٌن
42 3.69 1.158 1 5 

Mmm 42 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm عدم من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام 

 سبق أعمال بمراجعة الداخلٌٌن المراجعٌن قٌام

  كمحاسبٌن بها القٌام لهم

-2.907
a

 .004 

mmm حرٌة الداخلً للمراجع ٌكون ان 

 العملٌات اإلدارٌة السٌاسات و المٌادٌن اختٌار

  فحصها ٌجب التً

-2.615
a

 .009 

mmm ومكافئة بتعٌٌن المراجعة لجنة قٌام 

  الداخلٌن المراجعٌن عن واالستغناء وترقٌة
-2.570

a
 .010 

mmm عرض على القدرة الداخلً للمراجع 

 دون إلٌها توصل التً والنتائج الحقائق

 .أخرى مؤثرات

-3.698
a

 .000 

mmm الواضح بالتحدٌد المراجعة لجنة قٌام 

  الداخلٌٌن المراجعٌن الختصاصات
-4.889

a
 .000 

mmm وتبدٌل بتغٌٌر المراجعة لجنة قٌام 

  ألخر وقت من الداخلٌٌن المراجعٌن مهام
-3.286

a
 .001 

a. Based on positive ranks.  
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 قٌام عدم من بالتحقق المراجعة لجنة قٌام

 لهم سبق أعمال بمراجعة الداخلٌٌن المراجعٌن

  كمحاسبٌن بها القٌام

42 3.57 1.213 1 5 

 اختٌار حرٌة الداخلً للمراجع ٌكون ان

 التً العملٌات اإلدارٌة السٌاسات و المٌادٌن

  فحصها ٌجب

42 3.50 1.132 1 5 

 وترقٌة ومكافئة بتعٌٌن المراجعة لجنة قٌام

ن المراجعٌن عن واالستغناء   الداخٌل
42 3.48 1.194 1 5 

 الحقائق عرض على القدرة الداخلً للمراجع

 مؤثرات دون إلٌها توصل التً والنتائج

 .أخرى

42 3.81 1.087 1 5 

 الواضح بالتحدٌد المراجعة لجنة قٌام

  الداخلٌٌن المراجعٌن الختصاصات
42 4.05 .882 2 5 

 مهام وتبدٌل بتغٌٌر المراجعة لجنة قٌام

  ألخر وقت من الداخلٌٌن المراجعٌن
42 3.69 1.158 1 5 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

Z-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 فً (فً الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع موضوعٌة زٌادة
42 3.6825 .67254 .10378 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 فً (فً الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع موضوعٌة زٌادة
6.577 41 .000 .68254 .4730 .8921 
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Frequency Table 

q3.1 الداخلية المراجعة إدارة ألعمال التخطيط عملية على باإلشراف المراجعة لجنة قيام  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 4 11 14 11 42 

Percent 4.8 9.5 26.2 33.3 26.2 100.0 

Valid Percent 4.8 9.5 26.2 33.3 26.2 100.0 

Cumulative Percent 4.8 14.3 40.5 73.8 100.0  

 

 

q3.2 لها مخطط هو كما الداخلية المراجعة أعمال تنفيذ بمتابعة المراجعة لجنة قيام. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 1 7 21 13 42 

Percent 2.4 16.7 50.0 31.0 100.0 

Valid Percent 2.4 16.7 50.0 31.0 100.0 

Cumulative Percent 2.4 19.0 69.0 100.0  

q3.3 الداخلية المراجعة تقرير في الواردة المعلومات وتقييم بفحص المراجعة لجنة قيام. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق 

Frequency 5 20 17 42 

Percent 11.9 47.6 40.5 100.0 

Valid Percent 11.9 47.6 40.5 100.0 

Cumulative Percent 11.9 59.5 100.0  

q3.4 الداخلية المراجعة إدارة تقرير في الواردة والتوصيات النتائج بمتابعة المراجعة لجنة قيام. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق 

Frequency 6 26 10 42 

Percent 14.3 61.9 23.8 100.0 

Valid Percent 14.3 61.9 23.8 100.0 

Cumulative Percent 14.3 76.2 100.0  

q3.5 عملية أداء جودة وضبط األهداف تحقيق لضمان الداخلية المراجعة عملية على باألشراف المراجعة لجنة قيام  
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 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 1 4 17 20 42 

Percent 2.4 9.5 40.5 47.6 100.0 

Valid Percent 2.4 9.5 40.5 47.6 100.0 

Cumulative Percent 2.4 11.9 52.4 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 عملٌة على باإلشراف المراجعة لجنة قٌام
  الداخلٌة المراجعة إدارة ألعمال التخطٌط

42 3.67 1.119 1 5 

 أعمال تنفٌذ بمتابعة المراجعة لجنة قٌام
 .لها مخطط هو كما الداخلٌة المراجعة

42 4.10 .759 2 5 

 المعلومات وتقٌٌم بفحص المراجعة لجنة قٌام
 .الداخلٌة المراجعة تقرٌر فً الواردة

42 4.29 .673 3 5 

 والتوصٌات النتائج بمتابعة المراجعة لجنة قٌام
 .الداخلٌة المراجعة إدارة تقرٌر فً الواردة

42 4.10 .617 3 5 

 عملٌة على باألشراف المراجعة لجنة قٌام
 األهداف تحقٌق لضمان الداخلٌة المراجعة

  عملٌة أداء جودة وضبط
42 4.33 .754 2 5 

Mmm 42 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 
Z 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

mmm على باإلشراف المراجعة لجنة قٌام 
 المراجعة إدارة ألعمال التخطٌط عملٌة

  الداخلٌة
-3.241

a
 .001 

mmm تنفٌذ بمتابعة المراجعة لجنة قٌام 
 .لها مخطط هو كما الداخلٌة المراجعة أعمال

-5.159
a

 .000 

mmm وتقٌٌم بفحص المراجعة لجنة قٌام 
 المراجعة تقرٌر فً الواردة المعلومات

 .الداخلٌة
-5.473

a
 .000 

mmm النتائج بمتابعة المراجعة لجنة قٌام 
 المراجعة إدارة تقرٌر فً الواردة والتوصٌات

 .الداخلٌة
-5.500

a
 .000 

mmm على باألشراف المراجعة لجنة قٌام 
 تحقٌق لضمان الداخلٌة المراجعة عملٌة

  عملٌة أداء جودة وضبط األهداف
-5.401

a
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  
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Z-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 فً ( الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع أداء جودة تحسٌن
42 4.0952 .46589 .07189 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 فً ( الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع أداء جودة تحسٌن
15.235 41 .000 1.09524 .9501 1.2404 

Frequency Table 

q4.1 الداخلية المراجعة وظيفة عن المسئول باختيار اإلدارة مجلس يقوم  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 2 3 15 22 42 

Percent 4.8 7.1 35.7 52.4 100.0 

Valid Percent 4.8 7.1 35.7 52.4 100.0 

Cumulative Percent 4.8 11.9 47.6 100.0  

q4.2 مباشرة الشركة اإلدارة مجلس من واضح بشكل الداخلية المراجعة إدارة وصالحيات ومهام أهداف وتحديد إصدار يتم.. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 3 5 18 16 42 

Percent 7.1 11.9 42.9 38.1 100.0 

Valid Percent 7.1 11.9 42.9 38.1 100.0 

Cumulative Percent 7.1 19.0 61.9 100.0  

q4.3 الداخلي المراجع المسئول عزل قرار بمناقشة اإلدارة مجلس يقوم  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 1 8 22 11 42 

Percent 2.4 19.0 52.4 26.2 100.0 

Valid Percent 2.4 19.0 52.4 26.2 100.0 

Cumulative Percent 2.4 21.4 73.8 100.0  
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q4.4 مباشر بشكل الداخلي المراجع االتصال حرية بإتاحة اإلدارة مجلس يقوم. 

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 1 2 11 16 12 42 

Percent 2.4 4.8 26.2 38.1 28.6 100.0 

Valid Percent 2.4 4.8 26.2 38.1 28.6 100.0 

Cumulative Percent 2.4 7.1 33.3 71.4 100.0  

q4.5 اإلدارة مجلس اجتماعات لحضور الداخلية الداخلي المراجع الفرصة بإتاحة اإلدارة مجلس يقوم  

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر عالٌة بدرجة موافق غٌر 

Frequency 2 4 10 17 9 42 

Percent 4.8 9.5 23.8 40.5 21.4 100.0 

Valid Percent 4.8 9.5 23.8 40.5 21.4 100.0 

Cumulative Percent 4.8 14.3 38.1 78.6 100.0  

 

q4.6 أعمالهم مراجعة يتم ومن الداخليين المراجعين بين شخصية اختالفات أو تحيز أو مصالح تضارب وجود عدم من بالتحقق اإلدارة مجلس يقوم 

  العمل مهام توزيع عند

 Valid 

 Total عالٌة بدرجة موافق موافق متوسطة بدرجة موافق موافق غٌر 

Frequency 3 9 18 12 42 

Percent 7.1 21.4 42.9 28.6 100.0 

Valid Percent 7.1 21.4 42.9 28.6 100.0 

Cumulative Percent 7.1 28.6 71.4 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 عن المسئول باختٌار اإلدارة مجلس ٌقوم

  الداخلٌة المراجعة وظٌفة
42 4.36 .821 2 5 

 وصالحٌات ومهام أهداف وتحدٌد إصدار ٌتم

 من واضح بشكل الداخلٌة المراجعة إدارة

 ..مباشرة الشركة اإلدارة مجلس

42 4.12 .889 2 5 

 عزل قرار بمناقشة اإلدارة مجلس ٌقوم

  الداخلً المراجع المسئول
42 4.02 .749 2 5 

 االتصال حرٌة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم

 .مباشر بشكل الداخلً المراجع
42 3.86 .977 1 5 

 المراجع الفرصة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم

 مجلس اجتماعات لحضور الداخلٌة الداخًل

  اإلدارة

42 3.64 1.078 1 5 

 وجود عدم من بالتحقق اإلدارة مجلس ٌقوم

 اختالفات أو تحٌز أو مصالح تضارب

 ٌتم ومن الداخلٌٌن المراجعٌن بٌن شخصٌة

  العمل مهام توزٌع عند أعمالهم مراجعة

42 3.93 .894 2 5 

mmm 42 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm المسئول باختٌار اإلدارة مجلس ٌقوم 

  الداخلٌة المراجعة وظٌفة عن
-5.363

a
 .000 

mmm ومهام أهداف وتحدٌد إصدار ٌتم 

 بشكل الداخلٌة المراجعة إدارة وصالحٌات

 ..مباشرة الشركة اإلدارة مجلس من واضح

-4.964
a

 .000 

mmm قرار بمناقشة اإلدارة مجلس ٌقوم 

  الداخًل المراجع المسئول عزل
-5.094

a
 .000 

mmm حرٌة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم 

 .مباشر بشكل الداخلً المراجع االتصال
-4.132

a
 .000 

mmm الفرصة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم 

 اجتماعات لحضور الداخلٌة الداخلً المراجع

  اإلدارة مجلس

-3.231
a

 .001 

mmm عدم من بالتحقق اإلدارة مجلس ٌقوم 

 اختالفات أو تحٌز أو مصالح تضارب وجود

 ٌتم ومن الداخلٌٌن المراجعٌن بٌن شخصٌة

  العمل مهام توزٌع عند أعمالهم مراجعة

-4.593
a

 .000 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 عن المسئول باختٌار اإلدارة مجلس ٌقوم

  الداخلٌة المراجعة وظٌفة
42 4.36 .821 2 5 

 وصالحٌات ومهام أهداف وتحدٌد إصدار ٌتم

 من واضح بشكل الداخلٌة المراجعة إدارة

 ..مباشرة الشركة اإلدارة مجلس

42 4.12 .889 2 5 

 عزل قرار بمناقشة اإلدارة مجلس ٌقوم

  الداخلً المراجع المسئول
42 4.02 .749 2 5 

 االتصال حرٌة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم

 .مباشر بشكل الداخلً المراجع
42 3.86 .977 1 5 

 المراجع الفرصة بإتاحة اإلدارة مجلس ٌقوم

 مجلس اجتماعات لحضور الداخلٌة الداخًل

  اإلدارة

42 3.64 1.078 1 5 

 وجود عدم من بالتحقق اإلدارة مجلس ٌقوم

 اختالفات أو تحٌز أو مصالح تضارب

 ٌتم ومن الداخلٌٌن المراجعٌن بٌن شخصٌة

  العمل مهام توزٌع عند أعمالهم مراجعة

42 3.93 .894 2 5 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

Z-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 دعم ( الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع استقاللٌة
42 3.9881 .55752 .08603 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 دعم ( الحوكمة ) الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 الداخًل المراجع استقاللٌة
11.486 41 .000 .98810 .8144 1.1618 

Z-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 



 

700 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 فً ( )الحوكمة الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 تطبٌقٌة دراسة الداخلٌة المراجعة وظٌفة دعم

 المال السوق فً المسجلة اللٌبٌة الشركات على

 اللٌبً

42 3.9752 .38592 .05955 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

T df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 فً ( )الحوكمة الرشٌدة اإلدارة قواعد دور

 تطبٌقٌة دراسة الداخلٌة المراجعة وظٌفة دعم

 المال السوق فً المسجلة اللٌبٌة الشركات على

 اللٌبً

16.376 41 .000 .97516 .8549 1.0954 

 

 
 

 


