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  فتحي رمضان موسى .د    
  طرابلساألكاديمية الليبية  – المحاسبةقسم 

    ة:ـ     مقدم
       يحمـي        الـذي      األول       الدفاع   َّ خطَّ                  التي تعتبر بمثابة           الداخلية        الرقابة    نظم  ب        االهتمام        لقد زاد

       وذلـك           عامـة،        بصـفة      ؤسسة    بالم         المتعلقة        واألطراف       خاصة،     بصفة           المساهمين       المالك و       مصالح
                                                                                      كنتيجة لزيادة االهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في السنوات األخيرة، السـيما بعـد األزمـات    
                                                                                         المالية والفضائح التي ترتب عنها سلسلة انهيارات وإفالس للعديـد مـن المؤسسـات العالميـة     

                                  أدوات داخلية تعمل على تقييم تلـك        وجود      يتطلب      فعالة       داخلية      رقابة    نظم   ر ي   توف                العمالقة. غير أن 
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      علـى          المنظمات        وتساعد          العمليات،    سير       وكفاءة             األداء اإلداري         فاعلية       تعزيز                 النظم وتساعد على

        المخاطر        ومراقبة          االستشارية         والخدمات          الموضوعي        التأكيد      خدمات   م ي       خالل تقد    من        أهدافها      تحقيق

                            بشكل متسارع حتى أصبحت وظيفة         داخلية                         ومن هنا تطورت المراجعة ال  .        الداخلية        الرقابة       وأنظمة
             حيـث تقـوم                                                                           من الوظائف المهمة في أي مؤسسة ألغراض الرقابة والمساءلة اإلدارية والمالية. 

                                                                                           المراجعة الداخلية بإيصال نتائج عملية المراجعة إلى اإلدارة العليا في شكل تقرير يسمى بتقريـر  
                                        ة من المعايير المهنية ذات الصلة والتـي                                                  المراجعة الداخلية، والذي يتم إعداده في ضوء مجموع

                                                                                            حددتها المنظمات المهنية المهتمة بهذا الموضوع. وتنبع أهمية تقارير المراجعـة الداخليـة مـن    
                                                                                   كونها أخر مراحل عملية المراجعة، والتي تبين خالصة النتائج من مالحظات ورأي المـراجعين  

                                     ال تقاس بحجم صفحاتها أو بعددها، وإنما                                                    والتوصيات. وحيث أن أهمية تقارير المراجعة الداخلية
                                                                                 تقاس بما تحتويه من نتائج موضوعية ومعلومات وتوصيات تساعد األطراف المستفيدة على فهم 

      إلـى          التطـرق    في        السابقة         الدراسات       وقصور     ندرة   ظل   في                                معاني محتويات ومكونات التقرير، و

                                  الدراسة تهدف إلى التعرف على مـدى               عليه فإن هذه                           تقارير المراجعة الداخلية،       جودة     وضوع  م
                                                                           توافر عناصر الجودة في تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة.

                      اإلطار العام للدراسة:  - 1

   :          ات السابقة      الدراس   1- 1
             ً                   عدد محدود جـداً مـن الدراسـات                                              من خالل االطالع على الدوريات المتاحة يتضح أن 

                                         ومن بين تلك الدراسات، الدراسة التي قـام                     المراجعة الداخلية.                  بالدراسة تقارير   ت             واألبحاث تناول
                                         مدى الحاجـة إلـى اإلفصـاح عـن تقريـر                 التعرف على      إلى   ت   هدف      والتي    )    2011      محمد (    بها 

                                                                                         المراجعة الداخلية ضمن التقارير المالية التي يتم اإلفصاح عنها إفصاحا عامـا فـي جمهوريـة    



 فتحي رمضان موسى .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2018-أكتوبر -الثانيالمجلد  - العشرونالعدد  –المجلة الجامعة   -  205 -
 

   ت.                         تحسين فعالية حوكمة الشركا   في       دوره   و         التقرير،               المقترح لهذا    شكل   ال                   مصر العربية، وكذلك 

                                                                                     وقد تم اقتراح شكال لتقرير المراجعة الداخلية يتكون من ستة أقسام رئيسـة تخـتص بمصـدر    
                                                                            خدمات وظيفة المراجعة الداخلية ومسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية والمسـاءلة      على        الحصول 

                       خـالل فتـرة التقريـر           لهـا                 المالية المخصصة           والموارد     تها           وظيفة وأنشط      هذه ال              التي تخضع لها 
                                                             وباستخدام عينة من المهتمين بوظيفة المراجعـة الداخليـة فـي      .                           وأخيرا رأي المراجع الداخلي

                                                                                 جمهورية مصر العربية توصلت الدراسة إلى وجود حاجة إلى اإلفصاح عن تقريـر المراجعـة   
                     بين المشـاركين فـي             فاق كبير  أت         أن هناك      ، كما                                من جانب أصحاب المصالح الخارجيين          الداخلية

                                                                                  على أهمية المعلومات الواردة في األقسام الستة للشـكل المقتـرح لتقريـر المراجعـة             الدراسة 
      يـه   عل        يترتـب                                      اإلفصاح عن تقرير المراجعة الداخليـة                            أكدت نتائج الدراسة على أن            الداخلية، و

                 هدفت إلى تحديـد       فقد   )    2008  (                    الرحاحلة والرواحي           أما دراسة  .                           تحسين فعالية حوكمة الشركات
                                                                                      أهم المقومات األساسية للمراجع الحكومي الداخلي، ومدى توافرها في وزارات الخدمة المدنيـة  
                                                                                        بسلطنة عمان، حيث تم جمع البيانات باستخدام استمارة جمع البيانات (االستبانة) التـي وزعـت   

     ً ووفقاً    .       المدنية       الخدمة                                                                   على جميع المراجعين الداخليين في وحدات المراجعة الداخلية في وزارات 
                                              بدرجة مرتفعة وتختلف درجة توافرها من مقوم ألخر،                                         لنتائج الدراسة فإن تلك المقومات متوافرة 

   .                                                                 حيث كان مقوم مواصفات تقارير المراجعة الداخلية متوافر بدرجة مرتفعة
           المراجعـة          وظيفـة      جودة      عوامل          إلى تحديد   )    2008  (       عيسى       دراسة             في حين  هدفت     

                           خلصت الدراسة إلى جملة مـن     ، و   مصر  ي ف        الشركات       حوكمة     جودة     على   ها     تأثير    مدى  و          الداخلية
                                                                                          النتائج أهمها: أن زيادة تأهيل ومستوى خبرة وتدريب المراجعين الداخليين يـؤدي إلـى زيـادة    
                                                                                           جودة وظيفة المراجعة الداخلية. وأن زيادة استقاللية المراجعين الداخليين تؤدي إلى زيادة جـودة  

                                                                            عة الداخلية. كما أن جودة أداء عمل المراجعة الداخلية يؤدي إلى تحسـين جـودة               وظيفة المراج
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                                                                                           وظيفة المراجعة الداخلية. كما توصلت الدراسة غلى أن التفاعل الجيد لوظيفة المراجعة الداخليـة  
         دراسـة     أما                                                                            مع باقي أطراف الحوكمة ينعكس بشكل إيجابي على جودة وظيفة المراجعة الداخلية.

                                                          هدفت إلى اقتراح نموذج استرشادي لتقرير المراجعة الداخليـة       فقد   )    2005  (        اقوري           أفتوحة والم
                                                                                            النهائي، وكذلك التحقق من مدى التزام إدارات المراجعة الداخلية بشركة الزاوية لتكريـر الـنفط   
                                                                                          بمعايير األداء المهني ذات الصلة بإعداد تقرير المراجعة الداخلية النهائي. وتوصلت الدراسة إلى 

                                                                                       معايير إعداد التقرير تنقسم إلى مجموعتين هما: المعايير الشكلية والمعايير الموضوعية، كما    أن 
                                                                                           أكدت نتائج الدراسة بأن هناك التزام ببعض المعايير التي تحكم إعداد التقرير بشـركة الزاويـة   

               لتكرير النفط.
         تقـارير                                       ً                                   يتضح من خالل الدراسات السابقة أن أياً منها لم يتناول عناصر الجـودة فـي  

                                                                   المراجعة الداخلية بالشكل الذي تسعى الدراسة الحالية إلى القيام به.

                مشكلة الدراسة:   2- 1
         وانهيار     سقوط       العالم    شهد             الدولي عندما        المستوى             المؤسسات على      حوكمة ب                لقد زاد االهتمام

        ارتـبط           واللتـين    م،          وورلـدكو        للطاقة       إنرون             أبرزها شركتا      والتي                مؤسسات العالمية  ال   من       العديد

  .          للمؤسسـات         المالية       األنشطة    على        الرقابة      آليات    ضعف   أو            أو المحاسبي       اإلداري        بالفساد          انهيارهما
          المنهارة         المؤسسات   في        الرقابي      األداء    ضعف    عن        الناتجة            وأزمة الثقة           االنهيارات     هذه         حيث دفعت

         عمليـات       فـي              والخـارجيين           الداخليين           والمراجعين         المراجعة              الحيوي للجان      الدور   عن      البحث    إلى
       لجنـة             األربعـة (             الحوكمـة             أهم آليـات     أحد          باعتبارها           الداخلية          فالمراجعة          المؤسسات.       حوكمة

                            ) التي يقع على عاتقها تقويم                                                                   المراجعة واإلدارة التنفيذية والمراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية
                    بإدارة المخاطر التي                                                  والعمل على تطويرها وكذلك تقويم السياسات المرتبطة                       نظم الرقابة الداخلية

   من      رئيسي    دعم       بمثابة              أدائها المهني       مستوى      كفاءة     ورفع   ها     تطور      أصبح   قد                    تتعرض لها المؤسسة،
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                                                  أذ ينبغي أن يرتقي دور المراجعـة الداخليـة إلـى      .       الحوكمة      إلطار        والسليم      الكف        التطبيق      دعائم
                         واإلداريـة والتشـغيلية،                                                                توجيه العمليات نحو النجاح من خالل فحص وتقويم األنشطة الماليـة  

                                                                                      وتوفير المعلومات الالزمة والضرورية لإلدارة بكل مستوياتها لمساعدتها على اتخاذ القـرارات  
          الرشيدة.

                                                                               وبالنظر إلى األطراف المسئولة عن آليات الحوكمة، نجد أن جميعها مطالب بتقديم تقرير 
    أنه                                ء المهني للمراجعة الداخلية إلى                            أشارت المعايير الدولية لألدا     فقد                           عن المهام التي يقومون بها. 

            . وحيـث أن            المناسـبة            والطريقـة        بالوقت         المراجعة      نتائج      إيصال          الداخليين          المراجعين     على     يجب
                                                                             ُ                   تقارير المراجعة الداخلية تعتبر المنتج النهائي لعملية المراجعة الداخلية، فهي تُعد وسـيلة فعالـة   

                                           ة األخرى من جهة والمراجعة الداخلية من جهـة                                            لالتصال بين اإلدارة العليا والمستويات اإلداري
                                                                                        أخرى. وحتى يمكن لألطراف المعنية بتقارير المراجعة الداخلية االستفادة من المعلومـات التـي   
                                                                                      تتضمنها تلك التقارير، فإن األمر يتطلب توافر جملة من العناصر التي تضمن فعاليـة وجـودة   

                                         وافر تلك العناصر ظهور فجوة بين الرسـالة                                               تقارير المراجعة الداخلية. حيث يترتب على عدم ت
                                                                                         التي ترغب إدارة المراجعة الداخلية في توصيلها من جهة وفهم اإلدارة العليا لتلك الرسالة مـن  
                                                                                       جهة أخرى وهو ما يؤدي إلى عدم رضا اإلدارة العليا على أداء إدارة المراجعة الداخلية بسـبب  

                                        عليه فإن مشكلة الدراسة يمكـن صـياغتها       ير.                                           سوء فهم األولى لمعاني محتويات ومكونات التقر
  -                         في التساؤل الرئيس التالي:

           الليبيـة            الشـركات                                                                (( هل تتوافر عناصر الجودة في تقارير المراجعـة الداخليـة فـي    
     )). ؟      العامة

                                تقاق التساؤالت الفرعية التالية:                                        ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيس فقد تم اش
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 :هل تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في                       التساؤل الفرعي األول ))                                                               
      ؟)).      العامة         الليبية         الشركات                            تقارير المراجعة الداخلية في 

 :هل تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بالخصـائص العامـة فـي                            التساؤل الفرعي الثاني))                                                           
      ؟)).      العامة         الليبية         الشركات                            تقارير المراجعة الداخلية في 

 هل تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانـب السـلوكية فـي                    الفرعي الثالث:         التساؤل))                                                             
      ؟)).      العامة         الليبية         الشركات                            تقارير المراجعة الداخلية في 

 :هل تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليـا                          التساؤل الفرعي الرابع))                                                               
      ؟)).      العامة            ات الليبية   شرك     في ال                                               من تقارير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات

               هدف الدراسة:    3- 1
                                مدى توافر عناصـر الجـودة فـي               التعرف على                 لهذه الدراسة في       لرئيس             يتمثل الهدف ا

                                                     تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة.

                 أهمية الدراسة:    4- 1
                  موضوع في البيئـة          ل هذا ال          التي تتناو  –                بحسب علم الباحث   -                        تعتبر هذه الدراسة األولى 

                                                                              ومن ثم يأمل الباحث في أن تساهم هذه الدراسة بشكل جاد في تحقيق إضافة علمية فـي            الليبية،
                                                                                   هذا المجال وسد جزء من النقص الموجود في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. كما يفتـرض  
                                                                                             أن تساهم نتائج هذه الدراسة في لفت انتباه المسؤولين في الشركات الليبية العامة إلى أهمية توافر 

                                     الجودة في تقارير المراجعة الداخلية.       عناصر
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          الدراسة:     يات   فرض   5- 1
            على النحـو              ات الدراسة          صياغة فرضي                                           على ضوء مشكلة الدراسة والهدف منها، فقد تم

         التالي:

                   الفرضية الرئيسة :
     )).                                                                           ال تتوافر عناصر الجودة في تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة    ((

  -                                                     فرضية الرئيسة فقد تم اشتقاق الفرضيات الفرعية التالية:              والختبار هذه ال
   :ال تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشـكلية      ((                        الفرضية الفرعية األولى                                                          

     )).                                                      في تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة 
  :ة بالخصـائص العامـة فـي                                 ال تتوافر عناصر الجودة المرتبط   ((                          الفرضية الفرعية الثانية                           

     )).                                                  تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة
  :ال تتوافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانـب السـلوكية فـي       ((                          الفرضية الفرعية الثالثة                                                          

     )).                                                  تقارير المراجعة الداخلية في الشركات الليبية العامة
  :الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا                   (( ال تتوافر عناصر                          الفرضية الفرعية الرابعة                                           

                                                                          من تقرير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات في الشركات الليبية العامة)).

                 منهجية الدراسة:   6- 1
    ً                                                                             نظراً لطبيعة الدراسة وحتى يمكن تناولها من جميع جوانبها، و تحليل أبعادها واإلجابـة    

              المنهج الوصفي                                 لفرضيات، فقد اعتمدت الدراسة على                                    على التساؤالت المطروحة واختبار صحة ا
                                                                              . حيث تشير أدبيات البحث العلمي بأن المنهج الوصفي هـو دراسـة واقـع األحـداث             التحليلي

                                                                                    والظواهر والمواقف واآلراء وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات مفيدة لتصـحيح  
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           تم استخدام     كما    ).     2005                الدرويش وآخرون،                                                   هذا الواقع أو التعريف به أو استكماله أو تطويره (
          و استخدام  SPSS        اإلحصائي          البرنامج         باستخدام         البيانات      تحليل     وتم       الالزمة         اإلحصائية          االختبارات

        كرونباخ      ألفا        واختبار           والتكرارات        المئوية      النسب     حساب   في         المتمثل        الوصفي        اإلحصائي       األسلوب

                           اختبار ولكوكسـون الختبـار    و        تبانة،   االس        عبارات                                        الختبار مصداقية إجابات مفردات العينة على 
   .        العبارات                                     معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

                        مجتمع الدراسة وعينتها:   7- 1
                            أعضاء مجالس اإلدارة وهيئـات         مثل في   يت                                     في ضوء هدف الدراسة فإن مجتمع الدراسة   

ـ     )   63         عـددها (  و       رابلس                                                                     المراقبة في عدد من الشركات الليبية العامة العاملة في نطاق مدينـة ط
     .      شركة

                       حدود الدراسة ونطاقها:   8- 1
                                                                  الميدانية على تناول عناصر الجودة في تقارير المراجعة الداخلية فـي                تقتصر الدراسة   

                                                          وذلك من خالل استطالع آراء عينة من أعضاء مجالس اإلدارة وهيئات   ،                       الشركات الليبية العامة
                            ، كما تقتصر نتائج الدراسـة                      في نطاق مدينة طرابلس         العاملة                               المراقبة في عدد من تلك الشركات 

                                                                                              الميدانية على الفترة الزمنية التي أجريت فيها، حيث تم إجراء الدراسة الميدانيـة خـالل الفتـرة    
   .    2018       فبراير/    شهر            حتى نهاية   7   201 /      أكتوبر    شهر       بداية    من         الممتدة 
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                      اإلطار النظري للدراسة  - 2
                                                م تقرير المراجعة الداخلية وأهدافه وعناصر الجودة                                 يتناول هذا الجزء من الدراسة مفهو  

      فيه.

         وأهدافه                         تقرير المراجعة الداخلية      مفهوم    1- 2
                                                                                تقوم المراجعة الداخلية بنوعين من األعمال، األول ويتعلق باألعمال اإلداريـة الالزمـة   

               لتـي تجريهـا                                                                                 إلنجاز وظيفتها الفنية، والثاني وهي األعمال الفنية المتعلقة بالمراجعات الداخلية ا
                                                                                      داخل المشروع. وفي نهاية كل عام تصدر المراجعة الداخلية تقارير عن األعمال التي أنجزتهـا  
                                                                                          خالل ذلك العام. والتقارير التي تتعلق باألعمال اإلدارية المساعدة فتسمى تقارير النشـاط، أمـا   

                    اجعـة ( العمـرات،                                                                            التقارير التي تتعلق بالمراجعات الداخلية ونتائجها فإنها تسمى تقـارير المر 
1990    .(    

ـ           المراجعة      نشاط            مستند يحرره                                   يعرف تقرير المراجعة الداخلية بأنه               يبلـغ فيـه      ة         الداخلي
                                                    عملية المراجعة، ويتضمن خالصة عمل المراجـع الـداخلي                                   أصحاب المصلحة الرئيسيين بنتائج

              ومات الالزمـة                                                                            الذي يبدأ بالتخطيط ألعمال المراجعة، مرورا بتنفيذ برنامج المراجعة وجمع المعل
                                                                                        وأدلة اإلثبات المرتبطة بها، وانتهاء برصد النتائج. فهو عبارة عن وسيلة اتصال بـين اإلدارات  
                                                                                       ً       المختلفة والمراجعة الداخلية وأداة من أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم، الـذي يتضـمن تحلـيالً    

                       أو القرارات المناسـبة          ً                                                         منطقياً واقتراحات أو توصيات لمساعدة المسئولين على اتخاذ اإلجراءات
                                                                   لمعالجة ما تضمنه التقرير من مشكالت أو سلبيات أو أوجه قصور معينة.  

                                                                                 وبذلك فإن تقارير المراجعة الداخلية تؤدي وظيفة إخبارية وإعالمية هامة. فهـي تمثـل   
                    فتلك التقارير مـن                               والقيمة التي تضيفها للمؤسسة،         الداخلي         المراجع                            لنتيجة التي ينتهي إليها عمل  ا
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                                                                                       شأنها أن تدعم عملية التغيير نحو األفضل وتحقق النتائج المرجوة منها، السيما إذا ما تضـمنت  
                                                                                      توصيات بناءة مبنية على نتائج موضوعية تؤدي إلى زيادة الرقابة وتحسين األداء. وفـي هـذا   

  ن                                             ً              ) على أن تقرير المراجعة الداخلية ال يكون فعاالً إذا لم يتضـم     1990                      الصدد يؤكد ( العمرات، 
        ً        ً                                                     تشخيصاً، وتحليالً للمشكالت، وتوصيات عملية للتغلب على أسباب هذه المشكالت.

                                                 إلى تحقيق مجموعة من األهداف يمكن تلخيصـها فيمـا                             تقارير المراجعة الداخلية      وتهدف 
      يلي:

                                                               إخطار اإلدارة بمدى االلتزام باللوائح والسياسات والخطط الموضوعة.     - 1
          لمحاسبي.                               إعالم اإلدارة بمدى كفاءة النظام ا     - 2
                                                      إعالم اإلدارة بمدى سالمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.     - 3
    ).Spencer, 2003 (                                   لفت انتباه اإلدارة للمشاكل القائمة     - 4
                                                                               تحفيز اإلدارة نحو التغيير والتحسين عن طريق توضيح سبب المشكلة وتوفير االقتراحـات   - 5

    ).Spencer, 2003  ؛       2010                        الالزمة لحلها ( عبد ربه، 
                                                           تضع األساس الذي يبنى عليه تخطيط أعمال المراجعة المستقبلية.     - 6
                                                                              تقديم النصح لإلدارة بخصوص الخطـوات الضـرورية التـي يجـب اتخاذهـا لتحسـين          - 7

   ).Spencer, 2005                          استراتيجيات إدارة المخاطر(

   . )Stearn & Impey, 1990 (                                              إعالم األطراف ذات العالقة بنتائج أعمال المراجعة     - 8
   ).Spencer, 2003                جعين الداخليين (           حماية المرا     - 9

                                                                                 أداة لتوضيح وتفسير وجهات نظر الجهة أو اإلدارة محل الفحص في القضايا التي ال توافـق   -  10
   ).    2010               عليها (عبدربه، 
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                                                                                   تقديم سجل رسمي وموثق لكل مهمة تم االنتهاء منها والنتائج والتوصيات التي توصل إليهـا   -  11
   . )Stearn & Impey, 1990          المراجعين(

                        رير المراجعة الداخلية:                  عناصر الجودة في تق   2- 2
           الشـركات،        حوكمة   في  ي      المحور      دورها     تلعب   أن  ي ف         الداخلية         المراجعة      وظيفة     تنجح  ي  لك

    على     تؤثر         الداخلية         المراجعة       وظيفة     أداء     جودة   أن    حيث .      الجودة   من     معين       بمستوى  ُ   تُؤدى   أن  ي    ينبغ

           الشـركات،       حوكمة  ي ف          بمسئوليته       الوفاء     على     يؤثر    مما  ،                من أطراف الحوكمة    طرف    بكل       عالقتها

     مـن    كل    على   قع    . وت       الشركات      حوكمة     جودة    على     تؤثر          الداخلية         المراجعة      وظيفة     جودة    فان   ثم    ومن

         المراجعة      وظيفة     جودة       وتقييم     ضمان   عن    لية  ؤو    المس   من     ً جزءاً         الشركات       لحوكمة  ة      األربع       األطراف

        وظيفـة       تؤديه    عمل  ي أ    على        لالعتماد  ي      الخارج        المراجع     يخطط      عندما       المثال      سبيل     فعلى  .         الداخلية

   ً نقالً   AICPA, 2003; PCAOB, 2004     (         الوظيفة    تلك     جودة     يقيم                    الداخلية، فعليه أن          المراجعة
                                                                    ) ومن بين األشياء التي يجب على المراجع الخارجي تقييمها هـي تقـارير         2008         عن عيسى، 

                    المراجعة الداخلية.
                                             لية أكثر جوانب العمليـة الكليـة للمراجعـة                                           يعتبر إعداد وإصدار تقرير المراجعة الداخ  

                                                                                             الداخلية أهمية. فالتقارير وسيلة لتقييم عمل المراجع الداخلي وتقدير مساهمته من قبل العديد مـن  
                                                                                      األطراف سواء كانت داخلية أو خارجية. ورغم أن التقرير الفعال يعتمـد علـى نوعيـة عمـل     

                                          أن يحبطه التقرير الـردئ عنـه (عبدربـه،                                                    المراجعة الفعلي، إال أن عمل المراجعة الجيد يمكن
2010      .(      

                                     وتنفيـذ جميـع اإلجـراءات المخططـة              الداخلية                         من تنفيذ عملية المراجعة          االنتهاء    بعد  ف
                                     هي مرحلة إعـداد تقريـر المراجعـة    و                تبدأ مرحلة أخرى             أدلة اإلثبات                        وتجميع القدر الكافي من 

                                      ى المرغوب فقد سعت الهيئـات العلميـة                                            ولكي تحظى عملية المراجعة الداخلية بالمستو   .        الداخلية
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                                                                                       والمعاهد المهنية إلى وضع مجموعة من المعايير تمثل عناصر الجودة فـي تقـارير المراجعـة    
                  تشـير المعـايير                                                                            الداخلية والتي ينبغي أن يلتزم بها المراجعون عند إعدادهم هذه التقارير. حيث 

   "،       االتصال       نوعية "          ) المعنون    0 2  24  (     رقم        المعيار   في         الداخلية         للمراجعة        المهنية         للممارسة        الدولية
                                                                             إلى ضرورة أن يكون االتصال دقيق، وموضوعي، وواضح، ومختصر، وبناء، وكامـل، وفـي   

                الوقت المناسب.
                                       ) إلى أن قوة تقرير المراجعة الداخليـة      2006                                   وفي هذا الصدد يشير ( الصحن وآخرون، 

                                    جودة عملية االتصال كالوضوح واالتجـاه                                                      تتأثر بالسالمة الفنية للنتائج والتوصيات باإلضافة إلى
                                                    فالهدف من تقارير المراجعـة الداخليـة هـو تحقيـق                                         العام للسلوك األخالقي واألسلوب المتبع. 

                                               . كما يرون بأن اكتساب جودة الكتابـة ووضـوحها                                          الوظيفة اإلعالمية والتأثيرية في نفس الوقت
             يتطلب اآلتي:

                عملية الكتابة.                                      تجميع المعلومات الضرورية قبل البدء في      - 1
                                            استخدام أسلوب المحادثة والحوار في الكتابة.     - 2
                           استخدام جمل قصيرة وبسيطة.     - 3
                                 استخدام األفعال المبنية للمعلوم.     - 4
                              استخدام كلمات مألوفة وواضحة.     - 5
                        استخدام عناوين مناسبة.     - 6
                                تأكيد االهتمام على أفكار معينة.     - 7
                                        استخدام مسافات بيضاء خالية من الكتابة.     - 8
                     استخدام فقرات قصيرة.     - 9

                            استخدام الرسومات البيانية. -  10
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                                    تمتاز مـن الناحيـة الفنيـة بمـا                                        أن تقارير المراجعة الداخلية يجب أن      األخر            ويرى البعض 
   : ) (   يلي

                                       ً                  ً                            الكفاية: ويقصد بها أن يكون التقرير كامالً يجعل القارئ قادراً على إدراك جميـع الحقـائق      - 1
                                   والظروف المتعلقة بعملية المراجعة.

                                                                                 اإليجاز: بحيث ال يشتمل التقرير إال على الحقائق األساسية فقط واالبتعاد عـن التفاصـيل      - 2
                                                                          غير الضرورية من خالل استخدام أقل كلمات ممكنة مع مراعاة عدم اإلخالل بالمضمون.

                                                                                الوضوح: حيث يجب االبتعاد عن اللغة غير الضرورية مثـل اللغـة الفنيـة المتخصصـة        - 3
                                               ت الكبيرة، حتى يمكن تفادي سوء الفهم والتفسير.                      والجمل الطويلة والفقرا

                                                                                     الدقة: يجب أن يكون التقرير دقيقا من جميع النواحي، من حيث المعلومات واللغة والتـرقيم     - 4
                                                                                     والحجج والبراهين والنتائج والتوصيات، باعتبار أن ما يرد بالتقرير سـوف تعتمـد عليـه    

             ذ القرارات.                                              اإلدارة العليا في وضع الخطط ورسم السياسات واتخا
                                                                                   التوقيت: حيث يتيح تقديم التقارير في الوقت المناسب الفرصة لإلدارة التخـاذ اإلجـراءات      - 5

                                                                                     والقرارات السريعة التي من شأنها وضع الحلول المناسبة للمشكالت التي تم اكتشافها أثنـاء  
                   عملية المراجعة.  

                   كلما كانت ضرورية.                                                           البناءة: أي يجب أن تكون التقارير هادفة وتؤدي إلى التحسينات      - 6
                                                ) أنه باإلضافة إلى المعايير المشار إليها أعـاله،      2006                              في حين يرى (القباني و السواح، 
                                         فإن معايير إعداد التقرير تتمثل في اآلتي:

                                               معايير خاصة بالقوائم المالية وتتمثل فيما يلي:     - 1
 ة             ئ المحاسـبي             ً         قد أعدت طبقاً للمبـاد                                                  يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم المالية  

                المتعارف عليها.
                                     

)( :یراجع في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر  
)Palm,2013  ،؛ 2006؛ الوردات، 2009؛ جمعةSpencer, 2003  ،؛ 1982؛ شرباش، 1990؛ العمرات، 1998؛ إبراھیمHoag, 

1981.( 
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     يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفتـرة الحاليـة بـنفس                                                                                 
                      طريقة الفترة السابقة.

 .يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع عن القوائم المالية كوحدة واحدة                                                                 

                                                                      معايير خاصة بالنواحي الفنية واإلدارية ومراجعة األعمال وتتمثل فيما يلي:     - 2
 .يجب أن يعتمد التقرير على الحقائق المجردة فقط                                              

    يجب أن يوضح التقرير مدى االلتزام بالسياسات التي رسمتها اإلدارة، ومـدى كفـاءة                                                                             
                 . كمـا يجـب أن                                                                  النظام المحاسبي، و نقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية

                                                                         يوضح التقرير مدى تحقيق الخطة، ومدى التمشي مع الموازنة التخطيطية للمؤسسة.

    ،يجب أن يشمل التقرير االنحرافات عن الخطة مع إظهار أسبابها، والمسـئولين عنهـا                                                                              
                                            ً واإلجراءات المقترحة لضمان عدم تكرارها مستقبالً.

 لفة مثـل المقارنـات والتلخـيص                                                  يجب أن يشمل التقرير على الوسائل اإليضاحية المخت                                 
                 والشرح والتفسير.

      يجب على المراجعين الداخليين مناقشة نتائج وتوصـيات المراجعـة مـع المسـتويات                                                                               
                                                    اإلدارية المعنية قبل إصدار التقرير النهائي المكتوب.

                                                                           من خالل ما سبق يرى الباحث أن عناصر الجودة المفتـرض توافرهـا فـي تقـارير       
                                                       جميع العناصر الواردة في الجداول الالحقة ضـمن الدراسـة             ب أن تشمل                     المراجعة الداخلية يج

          العملية.
                                                                               ومن خالل الدراسة العملية في الجزء التالي من البحث سيتم التعرف على مـدى تـوافر   
                                                                                          عناصر الجودة المشار إليها أعاله في تقارير المراجعة الداخلية للشركات الليبية العامـة محـل   

          الدراسة.
  



 فتحي رمضان موسى .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م2018-أكتوبر -الثانيالمجلد  - العشرونالعدد  –المجلة الجامعة   -  217 -
 

                العملي للدراسة      اإلطار   - 3
                                                                             اعتمدت الدراسة بشكل كبير على الجانب الميداني في تحقيق أهدافها، وذلك من خـالل  
                                                                                       تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المطلوبة من المشاركين في الدراسة لتحقيق تلك األهـداف.  

      -                                                                       حيث اشتملت الدراسة الميدانية على ثالث مراحل يمكن عرضها على النحو التالي:

                         تصميم أداة جمع البيانات   : 1- 3
          اسـتبانة          صـميم                  ، قام الباحـث بت         تساؤالتها           واإلجابة عن         الدراسة                  من أجل تحقيق هدف 

               األول والثـاني       يغطي    ،              إلى ثالثة أجزاء            تم تقسيمها                                        استخدمت كأداة أساسية لجمع البيانات. حيث 
                الثالـث لجمـع                                                             ُ           منها بيانات عامة حول الشركة والمشاركين في الدراسة، بينما خُصص الجـزء  

                      عبارة موزعة على أربعة    )  55         على عدد (                                                 البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، من خالل احتوائه 
                                                                                    عناصر أساسية مرتبطة بجودة تقارير المراجعة الداخلية، وذلك كما هو موضح فـي الجـداول   

         الالحقة.
   ،     نعـم                                                     وفق مقياس ثالثي يتضمن ثالثة مسـتويات لإلجابـة، وهـي                       تم تصميم االستبانة

                                                                           وتم اختيار هذا النوع من اإلجابات ألن طبيعة عناصر الجودة في تقارير المراجعـة     ، ال   ،      ً أحياناً
                                                                                          الداخلية إما أن تكون متوافرة وفي هذه الحالة سيتم اإلجابة بنعم، أو غير متوافرة وهنا سـتكون  

                 وللتحقق من صـدق                                                                    ً  اإلجابة بال، أو قد يكون توافرها بشكل جزئي من خالل اختيار إجابة أحياناً. 
 Construct (                                                                       استمارة االستبيان تم استخدام طريقة صدق المحتوى بأسلوب صـدق المحكمـين  

Validityعرض االستبانة على نخبة من المتخصصين وبعد أن تـم جمـع أرائهـم              ) حيث تم                                                               
                                                                                   ومالحظاتهم على فقرات االستبانة تم إجراء التعديالت الالزمة سواء بالحـذف أو اإلضـافة أو   

   .                                                         ديل في الفقرات حتى تم التوصل إلى الصورة التي أعدت للتطبيق    التع
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                : جمع البيانات 2- 3
                       في شكلها النهائي، تـم                           وتحكيمها حتى أصبحت جاهزة                               بعد االنتهاء من تصميم االستبانة   

                                                                           المشاركين في الدراسة المتمثلين في أعضاء مجـالس اإلدارة وهيئـات المراقبـة                توزيعها على 
                                                 . وقد بذل الباحث كل ما في وسعه من أجـل الحصـول                         لعامة التي تم اختيارها                  بالشركات الليبية ا

    ). 1     رقم (                                                                           على أعلى نسبة مشاركة ممكنة، حيث كانت نتائج الردود على النحو المبين بالجدول 

  االستبانات الموزعة والمستردة من المشاركين في الدراسة) 1الجدول رقم (

  عدد االستمارات الموزعة
 عدد االستمارات

  المستردة
عدد االستمارات 
  الصالحة للتحليل

  نسبة الردود

154  118  118  76.6%  
                                                       أن مجموع االستبانات التي أمكـن توزيعهـا علـى مجتمـع          يتضح                من الجدول أعاله   

           وهـو مـا     ،                     جميعها صالحة للتحليل           ) استبانة،    118 (                 بلغ العائد منها           ) استبانة،    154 (             الدراسة كان
                                    ً                              االستمارات الموزعة، وهي نسبة جيدة جداً إذا ما أخذ بعين االعتبار كـل           % من عدد     76.6     يمثل 

                                                                                   الصعوبات التي واجهت الباحث في الوصول إلى المشاركين في الدراسـة والتواصـل معهـم.    
                                                                        ً          ويعتقد الباحث أن سبب عدم وجود أية استمارات غير صالحة للتحليل قد يرجع أوالً إلى وضوح 

                    % من المشاركين فـي    70                 ً                غموض فيها، وثانياً إلى أن أكثر من                              فقرات االستبانة وعدم وجود أي
                                                            ) هم من حملة الماجستير والدكتوراه، حيث ساهم ذلك بشكل كبيـر   5                         الدراسة (أنظر الجدول رقم 

                                         في عدم وجود استمارات غير صالحة للتحليل.
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                                 تحليل البيانات واختبار الفرضيات   : 3- 3
                                     استخدم الباحث الطريقة الرقميـة فـي           تبانة،   االس                        البيانات الالزمة عن طريق          بعد جمع  

       . ) 2             بالجدول رقم (                 على النحو المبين                      حيث تم ترميز اإلجابات    ،              ترميز البيانات

  مقياس الثالثيال) توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة ب2جدول رقم(ال
  نعم  أحيانا  ال  اإلجابة
  3  2  1  الدرجة

                         ). فإذا كان متوسط درجـة    2                           يكون متوسط درجة الموافقة (    ) 2                خالل الجدول رقم (   من 
            . أمـا إذا                        ارتفاع درجة الموافقـة     على      يدل       إن ذلك  ف   )2 (    عن                                  ً إجابات مفردات العينة يزيد معنوياً

            انخفاض درجة         يدل على        إن ذلك  ف   )2 (   عن                                                 ً كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنوياً
ـ    )2 (   عن                                                                ً في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال تختلف معنوياً   ،        الموافقة    إن    ف

                                                وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجـة                        درجة الموافقة متوسطة        على أن     يدل    ذلك 
       أم ال.   )2 (   عن                        ً الموافقة تختلف معنوياً

                  : تحليل البيانات 1- 3- 3
                                            لبيانات باستخدام حزمة البرمجيـات الجـاهزة                                        بعد االنتهاء من ترميز اإلجابات وإدخال ا

SPSS،   (Statistical Package for Social Science)     تم استخدام هذه الحزمة فـي تحليـل                                   
  - :                على النحو التالي         البيانات 

                 للصدق والثبات  )     (                           نتائج اختبار كرونباخ ألفا     أ)
                 فقد تم اسـتخدام            االستبانة        عبارات                                               من أجل اختبار مصداقية إجابات مفردات العينة على   

         ولجميـع                              لكل مجموعة مـن العبـارات     ) (                                ) فوجد أن قيم معامل كرونباخ ألفا            معامل ألفا (
   . ) 3                 كما بالجدول رقم (          العبارات
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  )كرونباخ ألفا( معامل اختبار) نتائج 3جدول رقم (ال

  العناصر  م
عدد 

  العبارات
قيمة معامل 

  ألفاء
  0.866  17                                                                                       مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية.   1
  0.867  13           الداخلية.                                                                 مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة    2
  0.708  9   .                                                                             مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية   3
                                                                                    مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا مـن تقـارير المراجعـة       4

                             الداخلية في اتخاذ القرارات.
16  0.939  

  0.944  55   .              الليبية العامة       شركات                              تقارير المراجعة الداخلية في ال                           مدى توافر عناصر الجودة في   5

                    ) لكل مجموعـة مـن    (                              الحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا  ي  )  3                   من خالل الجدول رقم (
                               وهذا يدل على وجود ارتباط قـوي        0.60                        ولجميع العبارات أكبر من           االستبانة               عبارات استمارة 

                   ولجميع العبارات في      انة                                 كل مجموعة من عبارات استمارة االستب                             بين إجابات مفردات العينة على 
   .     عليها           يتم الحصول                                         . مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف    انة             استمارة االستب

               صائص العينة )           الدراسة ( خ        لبيانات        الوصفي       تحليل   ال  )  ب
        الصفة                               توزيع مفردات عينة الدراسة حسب - 1

  الصفة ) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب4جدول رقم (ال

  الصفة
رئيس مجلس 

 إدارة

عضو مجلس 
 إدارة

رئيس هيأة 
 مراقبة

عضو هيأة 
 مراقبة

  المجموع

  118 14  20  61  23       العدد
  100.0 11.9 16.9  51.7 19.5          النسبة %
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                                             الجزء األكبر من المشاركين فـي الدراسـة هـم           الحظ أن  ي   ) 4                   من خالل الجدول رقم (
             مـن مجمـوع      %    51.7                                                                  أعضاء مجالس إدارة في الشركات الليبية العامة، حيـث بلـغ نسـبتهم    

                                                                يليهم من حيث األكثرية العددية رؤساء مجالس إدارة بـنفس الشـركات                          المشاركين في الدراسة.
                                      ممن يحملون صفة رئـيس هيئـة مراقبـة       م      م يليه ث   %    19.5                 لذين بلغت نسبتهم               محل الدراسة وا
                     ممن يحملون صفة عضـو          والباقي    ،                    المشاركين في الدراسة       مجموع     % من     16.9             ويمثلون نسبة 

                                من مجموع المشاركين في الدراسة.  %     11.9             ويمثلون نسبة             هيئة مراقبة 
  

               المؤهل العلمي    حسب               عينة الدراسة             توزيع مفردات   - 2

  ) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي5(رقم جدول ال
المؤهل 
  العلمي

 بكالوريوس ماجستير دكتوراه
دبلوم 
 عالي

  المجموع مؤهل أخر

  118 2 4  28  20  64       العدد
  100.0 1.7 3.4 23.7  17 54.2          النسبة %

 
                              المشاركين في الدراسة يحملـون     من              النسبة األكبر        الحظ أن  ي  )  5 (    رقم               من خالل الجدول 

ـ    ،                     مفردات عينة الدراسـة        مجموع     % من     54.2     نسبة     ون     ويمثل               درجة الدكتوراه        ممـن     م        م يلـيه    ث
          أما الذين    ،                   مفردات عينة الدراسة       مجموع     % من     23.7     نسبة                                 يحملون درجة البكالوريوس ويمثلون 

ـ    ،                   مفردات عينة الدراسة  ع     مجمو     % من   17                                       يحملون درجة الماجستير فقد بلغت نسبتهم    م        م يلـيه    ث
   ،                         ع مفردات عينـة الدراسـة      مجمو     % من    3.4     نسبة     ون     ويمثل           دبلوم عالي                     ممن مؤهالتهم العلمية 

       % مـن     1.7         ً           بسيطة جداً ال تتعـدى       نسبة     ون     ويمثل           مؤهالت أخرى                              والباقي ممن مؤهالتهم العلمية
       .                     ع مفردات عينة الدراسة    مجمو
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  التخصص توزيع مفردات عينة الدراسة حسب -3

   التخصص ) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب6جدول رقم (ال

  قانون هندسة محاسبة  التخصص
إدارة 
 أعمال

تمويل 
 ومصارف

  المجموع اقتصاد

  118  5  7  8  9  26  63  العدد
  100.0  4.2  6.0  6.8  7.6  22.0  53.4  النسبة %

                                      المشاركين في الدراسة يحملون مؤهل علمي             الحظ أن معظم  ي   ) 6                   من خالل الجدول رقم (
          م الـذين          م يلـيه  ث   ،            عينة الدراسة       مفردات        مجموع     % من     53.4     نسبة     ون     ويمثل                 في مجال المحاسبة 

       عينـة              ع مفـردات     مجمو     % من     22.0             ويمثلون نسبة                                    يحملون مؤهالت علمية في مجال الهندسة 
                              عينة الدراسة يحملـون مـؤهالت       ات      ع مفرد    مجمو     % من    7.6                              الدراسة، في حين كان ما نسبتهم 

                                                            أما الذين يحملون مؤهالت علمية في تخصص إدارة األعمال فقد بلغت                        علمية في مجال القانون،
                            ممن تخصصهم تمويـل ومصـارف      م      م يليه               عينة الدراسة، ث          ع مفردات    مجمو     % من    6.8     تهم   نسب

               م يحملون مؤهالت                                    عينة الدراسة، أما باقي المشاركين فه          ع مفردات    مجمو     % من  6             ويمثلون نسبة 
   .                       % من جميع مفردات العينة   4.2             ويمثلون نسبة                        علمية في تخصص االقتصاد، 

                                        مدة الخبرة في عضـوية مجـالس اإلدارة أو                                  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  - 4
                 هيئات المراقبة

  مدة الخبرة  ) التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب7جدول رقم (ال
   عضوية مجالس اإلدارة أو هيئات المراقبةفي 

 أقل من سنة  مدة الخبرة
إلى أقل  1من 
 سنوات 3من 

إلى أقل  3من 
 سنوات 6من 

سنوات  6
 فأكثر

  المجموع

  118 48  52  13  5  العدد
  100.0 40.7 44.1  11.0 4.2  النسبة %
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                    مدة خبرتهم تتـراوح                                  الحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة  ي   ) 7                   من خالل الجدول رقم (
ـ    ،                             % من جميع مفردات عينة الدراسة    44.1     نسبة     ون     ويمثل      سنوات    6           إلى أقل من    3   من           م يليـه     ث

      أمـا                 عينة الدراسة،                  % من جميع مفردات    40.7             ويمثلون نسبة             سنوات فأكثر    6               ممن مدة خبرتهم 
     مـن    %     11.0     تهم     نسـب                 سنوات فقد بلغت   3                                               الذين كانت مدة خبرتهم تتراوح من سنة إلى أقل من 

          ويمثلـون                         المشاركين أقل من سـنة       باقي                                    عينة الدراسة، في حين كانت مدة خبرة              جميع مفردات
   .                       % من جميع مفردات العينة   4.2     نسبة 

                                                             من خالل التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة يمكن استخالص اآلتي:
        راقبـة                                                                              أن فئة المشاركين في الدراسة العملية تتمثل في أعضاء مجالس اإلدارة وهيئـات الم    - 1

                                                                                        وهي فئة معنية بتقارير المراجعة الداخلية بحكم طبيعة المهام والمسـؤوليات الملقـاة علـى    
                                                                                      عاتقهم وبالتالي فإن لديهم القدرة على الحكم على مدى توافر عناصر الجـودة فـي تقـارير    

                                       المراجعة الداخلية في الشركات الليبية.
                                                                                أن أغلب المشاركين في الدراسة يحملون درجة الدكتوراه وفي مجال المحاسبة، األمر الذي    - 2

                ً                                                              يجعلهم أكثر فهماً لموضوع الدراسة من أي شريحة أخرى وبالتالي يساعد ذلك في الحصول 
                                  على إجابات أكثر واقعية وموضوعية.

                    عمليـة فـي مجـال                                                                      تشير نتائج التحليل إلى أن أغلب المشاركين في الدراسة لديهم خبـرة  - 3
                                                                                عضوية مجالس اإلدارة وهيئات المراقبة، وهذا مؤشر إيجابي كون ذلك يمكنهم من اإلجابـة  

                                                 على العبارات الواردة في االستبانة بكل سهولة ويسر.
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                             : اختبار الفرضيات الفرعية 2- 3- 3
                                                                                  مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية فـي تقـارير المراجعـة       - 1

           الداخلية.
                مدى توافر عناصر  ب                   العبارات المتعلقة                                            الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

                        تـم اسـتخدام اختبـار       ،                                                                    الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية
                         ) حيـث كانـت الفرضـية     8                                   ) فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 2                      ولكوكسون حول المتوسط (

   :                                               الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
        متوسـط        عـن                                                 ً متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنوياً                  الفرضية الصفرية:

   ) 2 (      قياس   الم
        متوسـط      عن                                              ً متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنوياً                        مقابل الفرضية البديلة:

   ) 2 (      قياس   الم

ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ) نتائج اختبار 8الجدول رقم (
  مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية ب المتعلقة

  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة 
المعنوية 
  المحسوبة

 028. 2.194- 784. 2.16 .                                المراجعة الداخلية أهداف المراجعة             تتضمن تقارير    1

 1.000 000. 806. 2.00 .                                                     تتضمن تقارير المراجعة الداخلية خلفية عن مهمة المراجعة   2

                                                       تتضمن تقارير المراجعة الداخليـة وصـف لمجـال ونطـاق        3
 .        المراجعة

1.99 .862 -.107 .915 

 000. 5.033- 700. 2.36 .                     الفني للمراجع الداخلي                                     تتضمن تقارير المراجعة الداخلية الرأي    4
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  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة 
المعنوية 
  المحسوبة

                                                               تتميز تقارير المراجعـة الداخليـة باسـتخدام كلمـات مألوفـة         5
 .      وواضحة

2.64 .578 -8.102 .000 

 000. 4.542- 703. 2.32 .                                                        تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام جمل قصيرة وبسيطة   6

 001. 3.302- 694. 2.22 .           فقرات قصيرة                                         تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام   7

 000. 4.572- 660. 2.31 .                                                     تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام عناوين مناسبة   8

 1.000 000. 728. 2.00 .                                                     تتميز تقارير المراجعة الداخلية بعدم وجود أخطاء مطبعية   9

 346. 943.- 782. 2.07 .        المفردات                                                  تتميز تقارير المراجعة الداخلية بالثبات في استخدام     10

                                                        تحتوي تقارير المراجعة الداخلية على فهرس لتسهيل الرجـوع      11
 .                         إلى مواد (محتوى ) التقرير

1.65 .767 -4.500 .000 

                                                         تتضمن تقارير المراجعة الداخلية عرض العناوين فـي تسلسـل       12
 .                              ً منطقي يساعد على ربط األفكار معاً

1.86 .754 -2.047 .041 

                                                         يتم عرض النتائج في تقارير المراجعة الداخلية بحيث ترتب من     13
 .             األهم ثم المهم

1.82 .712 -2.646 .008 

                                                             تتضمن تقارير المراجعة الداخلية اسـتخدام الرسـوم البيانيـة        14
 .                                     والنماذج لتوضيح بعض األفكار الواردة به

1.48 .663 -6.696 .000 

                     الذي يبنى عليه تخطيط                                    تضع تقارير المراجعة الداخلية األساس     15
 .                         أعمال المراجعة المستقبلية

1.50 .725 -6.185 .000 

                                                        تتضمن تقارير المراجعة الداخلية صياغات تتناسب مع مسـتوى      16
 .               إدراك مستخدميها

2.15 .724 -2.250 .024 

                                                          تتضمن تقارير المراجعة الداخلية توقيع المسئول عـن وظيفـة       17
 .                 المراجعة الداخلية

2.93 .284 -10.394 .000 
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   :      الحظ أن ي  )  8                   من خالل الجدول رقم (
           ومتوسـطات        0.05           المعتمـد           المعنوية   ى       من مستو    قل                          الدالالت المعنوية المحسوبة أ   أ) 

  ،  6  ،  5  ،  4  ،  1  (          أرقـام             ) للعبارات 2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                            إجابات مفردات عينة الدراسة ت
7  ،  8  ،  16   ،  17    .(    

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت          العبارات و                          رفض الفرضيات الصفرية لهذه  ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                                                     متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات ت

   .                               درجات الموافقة على هذه العبارات       رتفاع         يدل على ا
    ات        للعبـار       0.05           المعتمـد                                           المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية   ت     الدالال   ب) 

    ).    10  ،  9  ،  3  ،  2        أرقام (   ة       التالي
ـ     ات                   الصفرية لهذه العبار    ات          رفض الفرضي ت      ذلك ال  ل            الموافقـة      ات                     وهذا يدل على أن درج

   .      متوسطة    ات              على هذه العبار
           ومتوسـطات        0.05         المعتمد          المعنوية   ى                                    الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو    ج)

  ،   13  ،   12  ،   11          أرقـام (             ) للعبارات  2 (      قياس                                           إجابات مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط الم
14   ،  15    .(    

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس                                                                    متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط الم

   .                                              يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات
                                        مدى تـوافر عناصـر الجـودة المرتبطـة      ب          المتعلقة       األولى                         والختبار الفرضية الفرعية

                                       تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفـردات                                                        بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية
               حـول متوسـط     )Z (                 واستخدام اختبـار               بهذه الفرضية                                         عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة
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                                            ) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على  9                                 ) فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 2 (         المقياس
  -              النحو التالي :

              مـدى تـوافر    ب                                                    المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة                 الفرضية الصفرية: 
          ً ف معنوياً    يختل   ال                                                                            عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية

   . ) 2 (      قياس            عن متوسط الم
              مـدى تـوافر    ب                                                      المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقـة                  الفرضية البديلة: 

                                                                                         ً   عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية يختلف معنويـاً 
   . ) 2 (      قياس            عن متوسط الم

على جميع العبارات  المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ) حولZ) نتائج اختبار(9الجدول رقم (
  الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية المتعلقة بمدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب

  المتوسط  العبارة
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

درجات 
  الحرية

الداللة 
  المحسوبة

                    الجـودة المرتبطـة                       مدى تـوافر عناصـر   
                                           بالجوانب الفنيـة والشـكلية فـي تقـارير     

 .                 المراجعة الداخلية

2.0867 .40138 2.347 117 .021 

  

                 بداللـة معنويـة          2.347                             الحظ أن قيمة إحصائي االختبـار   ي  )  9                   من خالل الجدول رقم (
ـ        لـذلك    )       0.05           المعتمد (                           وهي أقل من مستوى المعنوية   )       0.021 (       محسوبة                رفض الفرضـية     ت

      وهـو          2.0867                                                               قبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة  ت         الصفرية و
                                   عناصر الجودة المرتبطـة بالجوانـب        معظم       توافر     إلى           فهذا يشير    ) 2 (                       يزيد عن متوسط المقياس

  -                       تتوافر العناصر التالية:    حيث    ،                                           الفنية والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية
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 .                              مراجعة الداخلية أهداف المراجعة               تتضمن تقارير ال  . 1

 .                                                          تتضمن تقارير المراجعة الداخلية الرأي الفني للمراجع الداخلي  . 2

 .                                                           تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام كلمات مألوفة وواضحة  . 3

 .                                                        تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام جمل قصيرة وبسيطة  . 4

 .     قصيرة                                               تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام فقرات  . 5

 .                                                     تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستخدام عناوين مناسبة  . 6

 .                                                                     تتضمن تقارير المراجعة الداخلية صياغات تتناسب مع مستوى إدراك مستخدميها  . 7

 .                                                                       تتضمن تقارير المراجعة الداخلية توقيع المسئول عن وظيفة المراجعة الداخلية  . 8

          المطلوب:                                              كما يشير إلى عدم توافر العناصر التالية بالشكل 
 .                                                     تتضمن تقارير المراجعة الداخلية خلفية عن مهمة المراجعة  . 1

 .                                                       تتضمن تقارير المراجعة الداخلية وصف لمجال ونطاق المراجعة  . 2

 .                                                     تتميز تقارير المراجعة الداخلية بعدم وجود أخطاء مطبعية  . 3

 .                                                          تتميز تقارير المراجعة الداخلية بالثبات في استخدام المفردات  . 4

                            العناصر التالية على اإلطالق:                    إضافة إلى عدم توافر 
 .                                                                               تحتوي تقارير المراجعة الداخلية على فهرس لتسهيل الرجوع إلى مواد (محتوى ) التقرير  . 1

                                                                               تتضمن تقارير المراجعة الداخلية عرض العناوين في تسلسل منطقي يسـاعد علـى ربـط      . 2
 .          ً األفكار معاً

 .           هم ثم المهم                                                           يتم عرض النتائج في تقارير المراجعة الداخلية بحيث ترتب من األ  . 3

                                                                                    تتضمن تقارير المراجعة الداخلية استخدام الرسوم البيانية والنماذج لتوضيح بعض األفكـار    . 4
 .          الواردة به
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 .                                                                                 تضع تقارير المراجعة الداخلية األساس الذي يبنى عليه تخطيط أعمال المراجعة المستقبلية  . 5

     .           عة الداخلية                                                              مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراج - 2
                مدى توافر عناصر  ب                   العبارات المتعلقة                                            الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 

                               تم استخدام اختبـار ولكوكسـون      ،                                                         الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية
  ة                                ) حيث كانـت الفرضـية الصـفري     10                                   ) فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 2 (             حول المتوسط

   :                                       والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي
             عـن متوسـط                                                   ً متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنوياً                  الفرضية الصفرية:

   ) 2 (      قياس   الم
           عن متوسـط                                                ً متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنوياً                        مقابل الفرضية البديلة:

   ) 2 (      قياس   الم

على العبارات  ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة) نتائج اختبار 10الجدول رقم (
  لتقارير المراجعة الداخلية  مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامةب المتعلقة

  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة المعنوية 
  المحسوبة

                     الداخلية خاصية صـحة                            تتوافر في تقارير المراجعة    1
 .                                 المعلومات التي يحتويها ومدى دقتها

2.60 .557 -7.988 .000 

                                                   تتوافر فـي تقـارير المراجعـة الداخليـة خاصـية         2
 .                        الموضوعية في عرض النتائج

2.38 .653 -5.498 .000 

                                                   تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية التوقيـت     3
 .                             المناسب لتوصيل نتائج المراجعة

1.83 .696 -2.582 .010 

                                                   تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية إمكانيـة     4
 .                                         تنفيذ التوصيات الواردة بها في فترة معقولة

2.11 .701 -1.692 .091 
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  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة المعنوية 
  المحسوبة

                                                   تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية إمكانيـة     5
 .                                        تنفيذ التوصيات الواردة بها بتكلفة مناسبة

1.97 .666 -.555 .579 

                                                 تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية مالءمـة     6
 .                               محتويات التقرير لمتخذي القرارات

2.08 .746 -1.231 .218 

 020. 2.335- 657. 2.14 .                                               تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية اإليجاز   7
 000. 4.391- 713. 2.31 .                                               تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية الوضوح   8
                                                  تتميز تقارير المراجعة الداخلية بكونها تغطي جميـع     9

 .                    جوانب عملية المراجعة
1.86 .743 -2.077 .038 

                                                    تتميز تقارير المراجعة الداخلية بتجنب التكـرار فـي       10
 .       التقرير

2.15 .724 -2.250 .024 

                                                تركز تقارير المراجعة الداخلية علـى الموضـوعات       11
 .      العليا                           محل االهتمام المباشر لإلدارة 

2.12 .742 -1.723 .085 

                                                    تتميز تقارير المراجعة الداخليـة باسـتبعاد األمـور        12
 .                                             الروتينية والتركيز على األمور الهامة والجوهرية

1.70 .683 -4.341 .000 

                                                   تتميز تقارير المراجعة الداخليـة بحجمهـا المالئـم        13
  .             لإلدارة العليا

1.97 .762 -.485 .628 

  

   :      الحظ أن ي  )   10     رقم (              من خالل الجدول 
                    ومتوسـطات إجابـات         0.05         المعتمد                   من مستوي المعنوية    قل                          الدالالت المعنوية المحسوبة أ   أ) 

   ).    8،10  ،  7  ،  2  ،  1        أرقام (            ) للعبارات  2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                     مفردات عينة الدراسة ت

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                                                     متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات ت

   .                               درجات الموافقة على هذه العبارات       رتفاع         يدل على ا
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  ،  4          أرقـام (      ات      للعبار      0.05                                         المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية    ت     الدالال   ب) 
5  ،  6  ،  11   ،  13    .(   

ـ     ات                   الصفرية لهذه العبار    ات          رفض الفرضي ت      ذلك ال  ل            الموافقـة      ات                     وهذا يدل على أن درج
   .      متوسطة    ات              على هذه العبار

                    ومتوسـطات إجابـات         0.05                                               الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية    ج) 
   ).    12  ،  9  ،  3        أرقام (            ) للعبارات  2 (      قياس                                    مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط الم

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت            ه العبارات و                        رفض الفرضيات الصفرية لهذ ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس                                                                    متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط الم

   .                                              يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات
                                        مدى تـوافر عناصـر الجـودة المرتبطـة      ب          المتعلقة         الثانية                         والختبار الفرضية الفرعية

                                                                                          بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية تم إيجاد المتوسط العام إلجابـات مفـردات عينـة    
          ) فكانـت   2 (           المقيـاس            حول متوسط   )Z (               واستخدام اختبار                                    الدراسة على جميع العبارات المتعلقة

                                                            ) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :  11                         النتائج كما بالجدول رقم (
              مـدى تـوافر    ب                                                    المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة              رضية الصفرية:    الف

     عـن                ً   يختلف معنويـاً    ال                                                                 عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية
   . ) 2 (      قياس         متوسط الم

  ر             مـدى تـواف   ب                                                      المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقـة                   الفرضية البديلة:
     عـن                                                                                ً       عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخليـة يختلـف معنويـاً   

   . ) 2 (      قياس         متوسط الم
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حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  )Z() نتائج اختبار11الجدول رقم (
  لتقارير المراجعة الداخلية مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة ب المتعلقة

  المتوسط  العبارة
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

درجات 
  الحرية

الداللة 
  المحسوبة

                                          مــدى تــوافر عناصــر الجــودة المرتبطــة 
 .                                         بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية

2.0945 .43298 2.371 117 .019 

  

                 بداللـة معنويـة          2.371                           الحظ أن قيمة إحصائي االختبار  ي  )   11                   من خالل الجدول رقم (
                        رفض الفرضـية الصـفرية    ت     لذلك   )       0.05   (                           وهي أقل من مستوى المعنوية   )     0.019 (       محسوبة 

          يزيد عـن      وهو        2.095                                           وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة    .                   قبل الفرضية البديلة ت و
                                        عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامـة       معظم                     فهذا يشير إلى توافر    ) 2 (               متوسط المقياس

                         تتوافر العناصر التالية:    حيث    ،                         لتقارير المراجعة الداخلية
 .                                                                              تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية صحة المعلومات التي يحتويها ومدى دقتها  . 1

 .                                                                 تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية الموضوعية في عرض النتائج  . 2

 .                              المراجعة الداخلية خاصية اإليجاز                  تتوافر في تقارير  . 3

 .                                               تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية الوضوح  . 4

 .                                                       تتميز تقارير المراجعة الداخلية بتجنب التكرار في التقرير  . 5

                                                        كما يشير إلى عدم توافر العناصر التالية بالشكل المطلوب:
                           ات الواردة بها فـي فتـرة                                                                تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية إمكانية تنفيذ التوصي  . 1

 .      معقولة
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                                                                                         تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية إمكانية تنفيذ التوصيات الـواردة بهـا بتكلفـة      . 2
 .      مناسبة

 .                                                                              تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية مالءمة محتويات التقرير لمتخذي القرارات  . 3

 .                             االهتمام المباشر لإلدارة العليا                                                تركز تقارير المراجعة الداخلية على الموضوعات محل   . 4

  .                                                          تتميز تقارير المراجعة الداخلية بحجمها المالئم لإلدارة العليا  . 5

                                                إضافة إلى عدم توافر العناصر التالية على اإلطالق:
 .                                                                              تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية خاصية التوقيت المناسب لتوصيل نتائج المراجعة  . 1

 .                                    كونها تغطي جميع جوانب عملية المراجعة                                تتميز تقارير المراجعة الداخلية ب  . 2

                                                                                        تتميز تقارير المراجعة الداخلية باستبعاد األمور الروتينية والتركيز علـى األمـور الهامـة      . 3
  .         والجوهرية

                                                                               مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية     - 3
              مـدى تـوافر    ب                       العبـارات المتعلقـة                                              الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من   

                                                                                          عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية تم اسـتخدام اختبـار   
                       ) حيث كانـت الفرضـية     12                                   ) فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 2                       ولكوكسون حول المتوسط ( 

   :                              لها لكل عبارة على النحو التالي                  الصفرية والبديلة
                                                          متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنويا عن متوسـط    -                الفرضية الصفرية:

   ) 2 (      قياس   الم
      متوسط                                                  متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنويا عن  -                      مقابل الفرضية البديلة:

   ) 2 (      قياس   الم
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طات إجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوس12الجدول رقم (
  المتعلقة مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية

  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة المعنوية 
  المحسوبة

              االيجابيـة وال                                         تهتم تقارير المراجعة الداخلية بالنتائج    1
 .                                    تركز على إبراز األخطاء واالنحرافات فقط

1.68 .690 -4.608 .000 

 012. 2.525- 819. 2.19 .                                              تهتم تقارير المراجعة الداخلية بالنتائج السلبية   2

                                                تشتمل تقارير المراجعة الداخلية على ردود أفعـال     3
                                            وآراء مسئولي األنشطة التي تمت مراجعتها علـى  

 .              نتائج المراجعة

1.78 .797 -2.907 .004 

                                                ال تتضمن تقارير المراجعة الداخلية اإلشـارة إلـى      4
 .                         أسماء األشخاص محل المراجعة

2.50 .760 -5.991 .000 

                                                 تركز تقارير المراجعة الداخلية على كيفية معالجـة     5
 .                         األخطاء واالنحرافات إن وجدت

1.97 .821 -.338 .736 

                       المراجعة الداخلية نبرة                          ال تظهر في محتويات تقارير    6
 .                         االنتقادات الشخصية السلبية

2.30 .720 -4.154 .000 

                                                  ال تستخدم في تقارير المراجعة الداخلية ألفاظ عامـة     7
 .         غير محددة

2.24 .736 -3.347 .001 

                                                ال يالحظ في تقارير المراجعـة الداخليـة اإلغفـال       8
                                           المتعمد لمقترحات األطراف محل المراجعة حـول  

 .                      والقضايا التي تم فحصها         المشكالت

2.46 1.857 -4.391 .000 

                                               ال تتضمن تقارير المراجعة الداخلية نتائج وتوصيات    9
 .                                   على شكل مواعظ أو أوامر ال تقبل الجدل

2.34 .787 -4.313 .000 
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   :      الحظ أن ي  )   12                   من خالل الجدول رقم (
           ومتوسـطات        0.05           المعتمـد             المعنويـة    ى       من مستو    قل                          الدالالت المعنوية المحسوبة أ  -    أ

  ،  4  ،  1          أرقـام (             ) للعبارات  2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                            إجابات مفردات عينة الدراسة ت
6  ،  7  ،  8  ،  9   .(   

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس            عن متوسط الم     زيد                                                     متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات ت

   .                               درجات الموافقة على هذه العبارات       رتفاع         يدل على ا
   ). 5     رقم (   ة      للعبار      0.05                                         المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية    ة     الدالل  -   ب

               الموافقة علـى      ات                   وهذا يدل على أن درج   ة                   الصفرية لهذه العبار   ة          رفض الفرضي ت      ذلك ال  ل
   .      متوسطة   ة          هذه العبار

                         ومتوسطات إجابات مفـردات        0.05         المعنوية    ى           أقل من مستو                         الدالالت المعنوية المحسوبة   - ج
   ).   3  ،  1        أرقام (            ) للعبارات  2 (      قياس                             عينة الدراسة تقل عن متوسط الم

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس م                                                                   متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات تقل عن متوسط ال

   .                                              يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات
                                          مـدى تـوافر عناصـر الجـودة المرتبطـة       ب         المتعلقة         الثالثة                         والختبار الفرضية الفرعية 

                                                                                          بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينـة  
           المقيـاس            حول متوسط   )Z (               واستخدام اختبار              بهذه الفرضية       تعلقة                             الدراسة على جميع العبارات الم

                                                    ) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحـو    13                                 ) فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 2 (
  -        التالي :
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              مـدى تـوافر    ب                                                    المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة                  الفرضية الصفرية:
     عـن                ً يختلف معنوياً   ال                                             لجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية                        عناصر الجودة المرتبطة با

   . ) 2 (      قياس         متوسط الم
              مـدى تـوافر    ب                                                      المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقـة                  الفرضية البديلة: 

     عـن                                                                                    ً   عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية يختلف معنويـاً 
   . ) 2 (      قياس         متوسط الم

حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  )Z() نتائج اختبار13الجدول رقم (
  لتقارير المراجعة الداخلية  جوانب السلوكيةمدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بالب المتعلقة

  المتوسط  العبارة
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

درجات 
  الحرية

الداللة 
  المحسوبة

                                    مدى توافر عناصر الجـودة المرتبطـة   
                                     بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة 

  .        الداخلية

2.1620 .37254 4.722 117 .000 

                 بداللـة معنويـة          4.722                           الحظ أن قيمة إحصائي االختبار  ي  )   13                   من خالل الجدول رقم (
                        رفض الفرضـية الصـفرية    ت     لذلك   )       0.05   (                           وهي أقل من مستوى المعنوية   )     0.000 (       محسوبة 

          يزيد عـن       وهو       2.162                                                               قبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة  ت و
                                          عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السـلوكية       معظم       توافر                فهذا يشير إلى   ) 2 (               متوسط المقياس

  -                       تتوافر العناصر التالية:    حيث    ،                           في تقارير المراجعة الداخلية
 .                                    ر المراجعة الداخلية بالنتائج السلبية          تهتم تقاري  . 1

 .                                                                     ال تتضمن تقارير المراجعة الداخلية اإلشارة إلى أسماء األشخاص محل المراجعة  . 2

 .                                                                         ال تظهر في محتويات تقارير المراجعة الداخلية نبرة االنتقادات الشخصية السلبية  . 3
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 .                                                         ال تستخدم في تقارير المراجعة الداخلية ألفاظ عامة غير محددة  . 4

                                                                            ظ في تقارير المراجعة الداخلية اإلغفال المتعمد لمقترحات األطراف محل المراجعـة       ال يالح  . 5
 .                                  حول المشكالت والقضايا التي تم فحصها

                                                                                 ال تتضمن تقارير المراجعة الداخلية نتائج وتوصيات على شكل مواعظ أو أوامـر ال تقبـل     . 6
 .     الجدل

                                                        كما يشير إلى عدم توافر العناصر التالية بالشكل المطلوب:
 .                                                                        تركز تقارير المراجعة الداخلية على كيفية معالجة األخطاء واالنحرافات إن وجدت      . 1

                                                إضافة إلى عدم توافر العناصر التالية على اإلطالق:
                                                                                      تهتم تقارير المراجعة الداخلية بالنتائج االيجابية وال تركز على إبراز األخطاء واالنحرافـات    . 1

 .   فقط

                                                ردود أفعال وآراء مسـئولي األنشـطة التـي تمـت                                        تشتمل تقارير المراجعة الداخلية على   . 2
 .                           مراجعتها على نتائج المراجعة

                                                                             مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بمدى اسـتفادة اإلدارة العليـا مـن تقـارير       - 4
                اتخاذ القرارات                      المراجعة الداخلية في

   صر              مدى توافر عنا ب                   العبارات المتعلقة                                            الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من 
   تم    ،                                                                                        الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا من تقارير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات

        ) حيـث    14                                     ) فكانت النتائج كما في الجدول رقـم (  2                                     استخدام اختبار ولكوكسون حول المتوسط (
   :                                                            كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

        متوسـط        عـن                                                 ً متوسط درجة الموافقة على العبارة ال يختلف معنوياً                  الفرضية الصفرية:
   . ) 2 (      قياس   الم
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        متوسـط      عن                                              ً متوسط درجة الموافقة على العبارة يختلف معنوياً                        مقابل الفرضية البديلة:
   . ) 2 (      قياس   الم

 المتعلقةعلى العبارات  ) نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة14الجدول رقم (
  من تقارير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات  مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العلياب

االنحراف   المتوسط  العبارة  ر.م
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة المعنوية 
  المحسوبة

           المراجعـة                                                         تساهم تقارير المراجعة الداخلية في إعالم اإلدارة بنتـائج     1
 .                الهامة وتوصياتها

2.51 .676 -6.547 .000 

                                                                   تحدد تقارير المراجعة الداخلية الموارد واإلمكانيات الالزمـة لتنفيـذ      2
 .        التوصيات

1.71 .796 -3.710 .000 

 000. 6.510- 637. 1.53 .                                                  تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية القدرة التنبؤية   3
              (كعنصـر مـن                              الداخلية القدرة التأكيدية                          تتوافر في تقارير المراجعة    4

   ).             خاصية المالءمة
1.85 .724 -2.250 .024 

                                                             تزود تقارير المراجعة الداخلية اإلدارة بالرؤى حول مـدى سـالمة      5
 .                             وفعالية نظام الرقابة الداخلية

2.01 .801 -.115 .908 

       اإلدارة                                                            تتضمن تقارير المراجعة الداخلية المعلومات الكافية التي تمكن    6
 .                              العليا من عمل المقارنات الالزمة

1.86 .739 -1.969 .049 

                                                                 تشتمل تقارير المراجعة الداخلية على الوسائل اإليضاحية المختلفة مثل    7
 .                                  المقارنات والتلخيص والشرح والتفسير

1.61 .717 -5.208 .000 

                                                             تتضمن تقارير المراجعة الداخلية دعم كافي للمالحظات والتوصـيات     8
 .          الواردة به

1.98 .762 -.243 .808 

                                                            تحتوي تقارير المراجعة الداخلية على مالحظـات عـن اإلجـراءات       9
 .                                                                  التصحيحية التي تم أخذها أو التي لم يتم اتخاذها من التقارير السابقة

1.97 .745 -.372 .710 

                                                               تتضمن تقارير المراجعة الداخلية عبارات بناءة تؤدي إلى التحسينات     10
 .           كانت مطلوبة     كلما 

1.99 .722 -.128 .898 

                                                                توضح تقارير المراجعة الداخلية تأثير المالحظات والنتائج الـواردة      11
 .                   بالتقرير على الشركة

1.84 .795 -2.165 .030 
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  المتوسط  العبارة  ر.م
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

الداللة المعنوية 
  المحسوبة

                                                                      تبين تقارير المراجعة الداخلية ما إذا كانت القوائم المالية قـد أعـدت       12
 .    ً                                 طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

1.95 .904 -.612 .540 

                                                                  تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى كفاءة النظام المحاسبي المطبق في     13
 .      الشركة

2.00 .837 .000 1.000 

                                                                  تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى االلتزام بالسياسات التي رسـمتها      14
 .      اإلدارة

2.16 .751 -2.287 .022 

                                       مدى االلتزام باللوائح التـي اعتمـدتها                                 تبين تقارير المراجعة الداخلية     15
 .      اإلدارة

2.31 .647 -4.648 .000 

 502. 671.- 825. 2.05 .                                                    تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى تحقيق أهداف الشركة    16

   :      الحظ أن ي  )   14                   من خالل الجدول رقم (
           ومتوسـطات        0.05           المعتمـد                      من مستوي المعنويـة      كبر                          الدالالت المعنوية المحسوبة أ  -    أ

  ،   14  ،  1         أرقـام (            للعبـارات   ) 2 (    قياس            عن متوسط الم     زيد                            إجابات مفردات عينة الدراسة ت
15  .(   

                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
  )  2 (        قيـاس             عن متوسط الم     زيد                                                     متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه العبارات ت

  .                               درجات الموافقة على هذه العبارات       رتفاع     على ا          فهذا يدل

  ،  8  ،  5          أرقـام (      ات      للعبار      0.05                                         المعنوية المحسوبة أكبر من مستوى المعنوية    ت     الدالال  -   ب
9  ،  10   ،  12   ،  13   ،  16    .(   

ـ     ات                   الصفرية لهذه العبار    ات          رفض الفرضي ت      ذلك ال  ل            الموافقـة      ات                     وهذا يدل على أن درج
   .      متوسطة    ات              على هذه العبار

                  ومتوسطات إجابـات        0.05                                        المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية         الدالالت  -  ج 
    ).    11  ،  7  ،  6  ،  4  ،  3  ،  2        أرقام (            ) للعبارات  2 (      قياس                                    مفردات عينة الدراسة تقل عن متوسط الم
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                                   قبل الفرضيات البديلة لها وحيـث أن   ت                                    رفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات و ت     لذلك 
         ) فهـذا   2 (      قياس                                 على هذه العبارات تقل عن متوسط الم                                   متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 

   .                                              يدل على انخفاض درجات الموافقة على هذه العبارات
                                       مدى توافر عناصر الجودة المرتبطة بمـدى   ب          المتعلقة         الرابعة                         والختبار الفرضية الفرعية

               توسـط العـام                                                                                   استفادة اإلدارة العليا من تقارير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات تم إيجاد الم
  ) Z (                 واستخدام اختبـار              بهذه الفرضية                                                       إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة 

                             ) حيث كانت الفرضية الصـفرية    15                                 ) فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 2 (         المقياس           حول متوسط
  -                               والبديلة لها على النحو التالي :

              مـدى تـوافر    ب                          قة على العبارات المتعلقة                          المتوسط العام لدرجة المواف                  الفرضية الصفرية:
                                                                                            عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا من تقارير المراجعة الداخليـة فـي اتخـاذ    

   . ) 2 (      قياس            عن متوسط الم              ً يختلف معنوياً   ال          القرارات
              مـدى تـوافر    ب                                                      المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقـة                  الفرضية البديلة: 

                                                                                      الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا من تقارير المراجعة الداخليـة فـي اتخـاذ          عناصر 
   . ) 2 (      قياس            عن متوسط الم                       ً القرارات يختلف معنوياً

على جميع العبارات  حول المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة) Z( ) نتائج اختبار15الجدول رقم (
اإلدارة العليا من تقارير المراجعة الداخلية في  المرتبطة بمدى استفادةمدى توافر عناصر الجودة ب المتعلقة

  اتخاذ القرارات

  المتوسط  العبارة
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

درجات 
  الحرية

الداللة 
  المحسوبة

                                    مدى توافر عناصر الجـودة المرتبطـة   
                                       بمدى استفادة اإلدارة العليا من تقـارير  

 .              اتخاذ القرارات                     المراجعة الداخلية في 

1.9582 .54859 -.829- 117 .409 
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               بداللة معنويـة         0.829  -                           الحظ أن قيمة إحصائي االختبار  ي  )   15                   من خالل الجدول رقم (
                    رفض الفرضية الصفرية    ال ت     لذلك   )       0.05   (                   من مستوى المعنوية     كبر     وهي أ   )       0.409 (       محسوبة 

                                    استفادة اإلدارة العليا مـن تقـارير                              عناصر الجودة المرتبطة بمدى     بعض       توافر                فهذا يشير إلى
  -                       تتوافر العناصر التالية:    حيث    ،                                   المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات

 .                                                                              تساهم تقارير المراجعة الداخلية في إعالم اإلدارة بنتائج المراجعة الهامة وتوصياتها  . 1

 .                                                                      تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى االلتزام بالسياسات التي رسمتها اإلدارة  . 2

 .                                                                      بين تقارير المراجعة الداخلية مدى االلتزام باللوائح التي اعتمدتها اإلدارة ت  . 3

                                                        كما يشير إلى عدم توافر العناصر التالية بالشكل المطلوب:
                                                                                      تزود تقارير المراجعة الداخلية اإلدارة بالرؤى حول مدى سـالمة وفعاليـة نظـام الرقابـة       . 1

 .        الداخلية

 .                                في للمالحظات والتوصيات الواردة به                                     تتضمن تقارير المراجعة الداخلية دعم كا  . 2

                                                                                تحتوي تقارير المراجعة الداخلية على مالحظات عن اإلجراءات التصحيحية التي تم أخـذها    . 3
 .                                          أو التي لم يتم اتخاذها من التقارير السابقة

 .                                                                               تتضمن تقارير المراجعة الداخلية عبارات بناءة تؤدي إلى التحسينات كلما كانت مطلوبة  . 4

                                                          ً                     المراجعة الداخلية ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسـبية              تبين تقارير   . 5
 .              المتعارف عليها

 .                                                                        تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى كفاءة النظام المحاسبي المطبق في الشركة  . 6

 .                                                    تبين تقارير المراجعة الداخلية مدى تحقيق أهداف الشركة  . 7

              ة على اإلطالق:                                  إضافة إلى عدم توافر العناصر التالي
 .                                                                       تحدد تقارير المراجعة الداخلية الموارد واإلمكانيات الالزمة لتنفيذ التوصيات  . 1
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 .                                                  تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية القدرة التنبؤية  . 2

   ).                                                                            تتوافر في تقارير المراجعة الداخلية القدرة التأكيدية ( كعنصر من خاصية المالءمة  . 3

                                                      علومات الكافية التي تمكـن اإلدارة العليـا مـن عمـل                                       تتضمن تقارير المراجعة الداخلية الم  . 4
 .                المقارنات الالزمة

                                                                                    تشتمل تقارير المراجعة الداخلية على الوسائل اإليضاحية المختلفة مثل المقارنات والتلخيص   . 5
 .               والشرح والتفسير

  .                                                                                 توضح تقارير المراجعة الداخلية تأثير المالحظات والنتائج الواردة بالتقرير على الشركة  . 6

                            : اختبار الفرضية الرئيسة   3- 3- 3
           المراجعـة                             عناصر الجودة فـي تقـارير                       المتعلقة بمدى توافر         رئيسية                 الختبار الفرضية ال

                                                      تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على    ،                                 لداخلية في الشركات الليبية العامة ا
                                    الجودة المرتبطة بالجوانـب الفنيـة         عناصر                            بهذه الفرضية والمتمثلة في (                        جميع العبارات المتعلقة

                                                    عناصر الجودة المرتبطة بالخصـائص العامـة لتقـارير       ،                                    والشكلية في تقارير المراجعة الداخلية
                                                                        عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخليـة و     ،                 المراجعة الداخلية

                                          ن تقارير المراجعة الداخليـة فـي اتخـاذ                                                      عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا م
                                      ) فكانت النتائج كمـا بالجـدول رقـم     2 (         المقياس           حول متوسط  ) Z (               واستخدام اختبار            القرارات )

  -                                                          ) حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي :  16 (
    افر            بمـدى تـو                                                      المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة                 الفرضية الصفرية: 
     عـن                ً   يختلف معنويـاً    ال                                   لداخلية في الشركات الليبية العامة ا         المراجعة                        عناصر الجودة في تقارير 

   . ) 2 (      قياس         متوسط الم
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                                                                    المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقـة بمـدى تـوافر                     الفرضية البديلة: 
     عـن                ً     يختلـف معنويـاً                                    لداخلية في الشركات الليبية العامة  ا         المراجعة                        عناصر الجودة في تقارير 

   . ) 2 (      قياس         متوسط الم
  مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة  حول المتوسط العام إلجابات) Z( ) نتائج اختبار16الجدول رقم (

  المتوسط  العبارة
االنحراف 
  المعياري

إحصائي 
  االختبار

درجات 
  الحرية

الداللة 
  المحسوبة

                                      مدى توافر عناصر الجودة فـي تقـارير  
 073. 117 1.806 38183. 2.0635  .                                     المراجعة الداخلية في المؤسسات الليبية

               بداللة معنويـة     )     1.806 (                           الحظ أن قيمة إحصائي االختبار  ي  )   16                   من خالل الجدول رقم (
ـ        لـذلك    )       0.05   (                       من مسـتوى المعنويـة       كبر    هي أ و   )     0.073  (         محسوبة               رفض الفرضـية       ال ت
                                   في تقارير المراجعة الداخليـة فـي                 عناصر الجودة     بعض                         األمر الذي يشير إلى توافر    ،       الصفرية

   :     حيث                  المؤسسات الليبية
                                                                          عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشـكلية فـي تقـارير المراجعـة          معظم       توافر  ت  . 1

          الداخلية.

  .                                                               عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية     معظم       توافر  ت  . 2

                                                            جودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقارير المراجعة الداخلية             معظم عناصر ال      توافر  ت  . 3

                                                                                     تتوافر بعض عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا مـن تقـارير المراجعـة      . 4
                            الداخلية في اتخاذ القرارات.

                    النتائج والتوصيات   - 4
            : النتائج    1- 4

                  النتائج التالية:                  توصلت الدراسة إلى                                         من خالل العرض السابق لتحليل البيانات فقد 
                                                                          عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب الفنية والشـكلية فـي تقـارير المراجعـة          معظم       توافر   . 1

          الداخلية.
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  .                                                               عناصر الجودة المرتبطة بالخصائص العامة لتقارير المراجعة الداخلية     معظم      وافر  ت  . 2

                      ير المراجعة الداخلية.                                                    معظم عناصر الجودة المرتبطة بالجوانب السلوكية في تقار     وافر  ت  . 3

                                                                                    توافر بعض عناصر الجودة المرتبطة بمدى استفادة اإلدارة العليا مـن تقـارير المراجعـة      . 4
                                                                                     الداخلية في اتخاذ القرارات. وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه على الرغم من أهمية توافر جميـع  

       عضـها                                                                               عناصر الجودة في تقارير المراجعة الداخلية، وأن تلك العناصـر ليسـت بـدائل لب   
                                                                                  البعض، فإن وجود قصور في عناصر الجودة المرتبطة بمدى اسـتفادة اإلدارة العليـا مـن    
                                                                                       تقارير المراجعة الداخلية في اتخاذ القرارات، يمثل نقص كبير باعتبار أن تقارير المراجعـة  
                                                                                        الداخلية تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة اإلدارة العليا على القيام بمهامها والتي مـن بينهـا   

                         اعدة في اتخاذ القرارات.    المس
             : التوصيات    2- 4

                                              بناء على النتائج السابقة، يوصي الباحث باآلتي:
                  عناصر الجودة فـي                                                                 ضرورة قيام إدارات الشركات الليبية العامة بالعمل على ضمان توافر   ) 1

              وذلك من خالل:                          تقارير المراجعة الداخلية
                         وقوف على جودة مخرجاتها.                                             إجراء تقييم مستمر لوظيفة المراجعة الداخلية لل    أ)        
                                                                                      ب) إعداد برامج تدريبية لتأهيل المراجعين الداخليين ورفع قدراتهم في مجال إعداد تقـارير          

                    المراجعة الداخلية.
                                                                                 حث الجهات والمنظمات المهتمة بتطوير المراجعة الداخلية علـى العمـل علـى صـياغة       ) 2

                   المراجعة الداخلية.                                                     مجموعة معايير شاملة يمكن من خاللها تقييم جودة تقارير
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