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Abstract 

This study aims at identifying the extent of applying international 

internal auditing standards in Libyan industrial companies, and to 

examine the extent of affecting several demographic factors in the 

extent of applying international internal auditing standards. In addition 

to investigating any obstacles that may affect applying these 

standards .To achieve these objectives, a questionnaire has been 

developed and distributed to internal auditors in Cement Al-Ahlya 

company. The results of study show that in the extent of applying 

internal auditing standards in Libyan industrial companies was good, 

where its degree was  . 73 % The results of study also demonstrate 

existing variance in an appliance, where risk management developing 

standard was highest, while independence and objectiveness standard 

was lowest   . Moreover, the results of study reveal that absentness of 

legal mandatory legislations for applying international internal 

auditing standards, and the lack of awareness of high management to 

the importance of implementing these standards were the main 
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obstacles of applying  international internal auditing standards in 

Libyan industrial companies   . Finally, there is no significant effect of 

demographic factors of the sample on applying international  internal 

auditing standards in Libyan industrial companies. 

Keywords: Internal auditing, internal auditing standards, Libyan 

industrial companies 

 :املقدمة
ظهور الشركات  إىلإن ازدايد حجم املشروعات االقتصادية وانفصال امللكية عن اإلدارة أدى 

املسامهة والشركات متعددة اجلنسيات، ومما نتج عنه من توسع يف أنشطة هذه الشركات وتعقد 
ا االهتمام زايدة اهتمام هذه الشركات ابملراجعة الداخلية ويتمثل هذ إىلعملياهتا األمر الذي أدى 

إبنشاء إدارات وأقسام للمراجعة الداخلية. كذلك أن ازدايد الفضائح املالية يف اآلونة األخرية ومما 
تسريع وثرية االهتمام املتزايد ابملراجعة  إىلنتج عنه من اهنيار لكربايت الشركات العاملية أدى 

 ((Arena, al. 2006 الداخلية ودورها يف منظمات األعمال
للواقع اللييب فيبدو أن الوضع قامت جداً، حيث أن تقارير ديوان احملاسبة الصادرة واملنشورة  وابلنسبة

مؤخرًا تظهر تفشي ظاهرة الفساد وإهدار املال العام يف كافة قطاعات الدولة تقريباً، الصناعية 
وأقسام  منها واخلدمية. وهذا الوضع يعزز من وجهة النظر اليت تنادي بضرورة االهتمام إبدارات

املراجعة الداخلية يف مؤسسات الدولة وزايدة كفاءهتا لتساهم يف احلد من هذه مثل الظواهر. 
ولكي تكون إدارات وأقسام املراجعة الداخلية فعالة وذات كفاءة يف عملها يتطلب األمر اعتماد 

اليت ميكن أن حتقق معايري مراجعة داخلية متعارف عليها وااللتزام بتطبيقها، ولعل أهم هذه املعايري 
الغرض واألكثر شيوعًا هي معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها الصادرة عن معهد 

(. ولقد أظهرت العديد من الدراسات يف بعض الدول IIAاملراجعني الداخليني يف امريكا )
ري املراجعة الداخلية العربية أن الكثري من الشركات واملؤسسات احلكومية قامت بتبين وتطبيق معاي

الدولية وحثت ابقي الشركات واملؤسسات داخل هذه الدول وخارجها بتطبيق هذه املعايري ملا هلا 
 من فائدة كبرية جداً يف رفع كفاءة وفعالية تنفيذ أنشطة إدارات وأقسام املراجعة الداخلية.      
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 مشكلة الدراسة:
عة الداخلية يف الوحدات االقتصادية إال أن األنظمة ابلرغم من أمهية الدور الذي تقوم به املراج

وضع معايري وقواعد لألداء  إىلتنظيم أنشطة املراجعة الداخلية، وال  إىلوالقوانني الليبية مل تتطرق 
املهين لوظيفة املراجعة الداخلية، ومن مث ال وجود لقواعد ومعايري حمددة حتكم عمل املراجع 

دية. وهذا من شأنه أن خيلق عدم جتانس يف تطبيق إجراءات الداخلي يف الوحدات االقتصا
اختالف يف نتائج االعمال للمراجعني الداخليني دون مراعاة  إىلاملراجعة الداخلية، وابلتايل يؤدي 

احلد األدىن من التنسيق يف تلك اإلجراءات، حيث جند املراجع الداخلي يعمل يف بيئة ومؤسسات 
أخرى، وهذا  إىلالقوانني اليت ختتلف من دولة  إىلابإلضافة ذات أهداف وأحجام خمتلفة، 

االختالف يؤثر على أداء املراجع الداخلي مما يستدعي األمر ضرورة وجود معايري وأسس حتكم 
عمل املراجع الداخلي، وابلتايل أن تبين املراجعني الداخليني للمعايري الدولية يساعدهم يف أداء 

 (. 1999ي وشحروري، الراو )مهامهم ومسئولياهتم 

لقد أدركت الشركات الصناعية الليبية األمهية اليت متثلها وظيفة املراجعة الداخلية كأداة للرقابة 
الداخلية فقامت إبنشاء إدارات وأقسام للمراجعة الداخلية، غري أن مكاتب املراجعة الداخلية مل 

ة عن أداء الشركات الليبية، والذي تؤدي وظيفتها بشكل مرضي وذلك وفقًا لتقارير ديوان احملاسب
وجود ضعف وعدم كفاءة يف مكاتب املراجعة الداخلية، وعجزها عن أداء دورها الرقايب،  إىليشري 

الة للرقابة، كذلك عللمقومات األساسية لكي تصبح أداة ف إىلوقصور هذه املكاتب وافتقارها 
ا بشكل موضوعي )خالط ومصلي، عدم توفر االستقالل الوظيفي هلذه املكاتب ألداء وظيفته

(. ولتحقيق التجانس يف تطبيق إجراءات املراجعة الداخلية، وما ينتج عنه من عدم وجود 2014
تباين واختالف يف نتائج االعمال للمراجعني الداخليني،  وللتغلب على القصور وعدم الكفاءة يف 

ليبية, يكمن احلل يف تطبيق معايري عمل مكاتب واقسام املراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية ال
املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها. وابلتايل تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي 

 التايل:

 ما مدى تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف الشركات الصناعية الليبية؟ 
 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
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 ي نسبة تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف الشركات الصناعية الليبية؟ما ه  .1
ماهي املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف الشركات الصناعية   .2

 الليبية؟
هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية للمعايري   .3
 –سنوات اخلربة  –راجعة الداخلية الدولية تعزى للمتغريات الشخصية للمراجع )املركز الوظيفي امل

 املؤهل العلمي(؟

 أمهية الدراسة: 

تكمن أمهية الدراسة يف إلقاء الضوء على مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة 
األوىل اليت هتتم بدراسة مدى  -لم الباحثحسب ع –الداخلية الدولية، حيث تعترب هذه الدراسة 

تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية. كما تتأتى أمهية هذه الدراسة من 
خالل التأكيد على أمهية التزام املراجعني الداخليني يف الشركات الصناعية على تطبيق معايري 

على املعوقات اليت تعيق تطبيق هذه املعايري، وذلك ملساعد  املراجعة الداخلية الدولية والتعرف
اإلدارة العليا للشركات الصناعية الليبية  يف التعرف على مستوى تطبيق هذه املعايري، وابلتايل تقييم 
إدارة املراجعة الداخلية يف هذه الشركات واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطويرها وزايدة فاعليتها 

وكذلك وضع حلول عاجلة  ملعاجلة  املعوقات اليت حتول دون تطبيق هذه املعايري.  وحتسني أدائها، 
كما تفيد نتائج هذه الدراسة املراجع اخلارجي، حيث أن تطبيق هذه املعايري تعطي مؤشرا على 
قوة إدارة وأقسام املراجعة الداخلية وابلتايل كفاءة املراجعني الداخلني والذي بدوره يعطي دلياًل 

متانة نظام الرقابة الداخلية والذي سوف يساعد املراجع اخلارجي يف عمله وذلك من خالل على 
 توفري الوقت واجلهد املبذول. 

 أهداف الدراسة:
 حتقيق اآليت: إىلهتدف هذه الدراسة  
  التعرررف علررى مرردى تطبيررق معررايري املراجعررة الداخليررة الدوليررة يف الشررركات الصررناعية الليبيررة مررن

 على التطبيق الفعلي لإلجراءات ابملقارنة مع معايري املراجعة الداخلية الدولية. خالل الوقوف
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  دراسة العالقرة برني مردى تطبيرق معرايري املراجعرة الداخليرة الدوليرة واملتغرريات الشخصرية للمراجرع
  (.الداخلي واملتمثلة يف املتغريات )املركز الوظيفي، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي

   املعوقررات الررريت حتررول دون تطبيررق معررايري املراجعرررة الدوليررة يف الشررركات الصرررناعية التعرررف علررى
 الليبية. 

 فرضيات الدراسة:

 تتمثل فرضيات الدراسة يف الفرضية الرئيسية التالية:

 ( يف مدى تطبيق الشركات 0.05ال توجد فروقات ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
راجعة الداخلية الدولية تعزى للمتغريات الشخصية للمراجع )املركز الصناعية الليبية ملعايري امل

 ؟     املؤهل العلمي( –سنوات اخلربة  –الوظيفي 

 وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية: 

( يف اجاابت افراد العينة 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
ركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغري املركز حول مدى تطبيق الش

 الوظيفي؟

( يف اجاابت افراد العينة 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
 حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغري سنوات

 اخلربة؟

( يف اجاابت افراد العينة 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغري املركز 

 املؤهل العلمي؟.

 تكمن حدود الدراسة يف االيت:  حدود الدراسة:

اسررة علررى مرردى تطبيررق املعررايري الدوليررة للمراجعررة الداخليررة يف الشررركات الصررناعية تركررز هررذه الدر   *
 الليبية. 
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 اقتصرت هذه الدراسة على الشركة االهلية لإلمسنت املسامهة.  *
 اقتصرت هذه الدراسة على استطالع وجهات نظر املراجعني الداخليني.  *
 م.2015نوفمرب وديسمرب  مت توزيع االستبانة على املراجعني الداخليني خالل شهري  *

 اإلطار النظري: 

 مفهوم املراجعة الداخلية : 

هي نشاط مستقل يقدم أتكيدا موضوعياً، وهي نشاط استشاري صمم إلضافة قيمة، ولتحسني 
عمليات املنظمة، إذ تساعدها على حتقيق أهدافها من خالل الضبط والتنظيم، ولتقيم وحتسني 

. ولتنظيم وضبط عملية ((IIA, 2004 لرقابة وعمليات االدارةفعالية إدارة املخاطر وأنظمة ا
املراجعة الداخلية، وحتديد اإلطار الذي يعمل فيه املراجع الداخلي قامت اجلهات املنظمة للمهنة 
بوضع معايري املراجعة على مستوى األداء املهين، وابلتايل أصبحت هذه املعايري مقياس للحكم 

ونوعية العمل املنجز ومن مث أصبحت هذه املعايري توفر مستوى معني على أداء املراجع الداخلي 
(. وتعترب معايري املراجعة الداخلية الصادرة 2008من الثقة بعمل املراجع الداخلي )الذنيبات، 

األكثر شيوعًا وتطبيقًا على مستوى العامل حيث تشكل  (IIA)عن معهد املراجعني الداخليني 
اعد يف ضمان تنفيذ أنشطة املراجعة الداخلية بشكل فعال )الرحاحلة، أدلة إرشادية متكاملة تس

2005.) 

 معايري املراجعة الداخلية الدولية:

تعترب معايري املراجعة الداخلية هي املقاييس والقواعد اليت يتم االعتماد عليها يف تقييم وقياس 
املراجعة الداخلية كما جيب أن عمليات قسم املراجعة الداخلية، حيث متثل املعايري منوذج ممارسة 

 (IIAيكون، وذلك وفقًا ملا مت التوصل إليه واعتماده من قبل معهد املراجعني الداخليني )
(.Brink and Witt, 1982 وابلتايل فهي "إعالن رمسي يصدر عن هيئة معايري املراجعة )

ييم أداء املراجعة الداخلية حيدد متطلبات أداء نطاق عريض من أنشطة املراجعة الداخلية تق
 .(IIA, 2004, P8)الداخلية" 



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107 

 

معايري املراجعة الداخلية  (IIA)أصدر معهد املراجعني الداخليني يف الوالايت املتحدة االمريكية 
م، ولتفسري هذه املعايري أصدر املعهد مالحق مكملة تناولت املعايري بشكل 1978سنة 

 إىليدة مبعايري املراجعة الداخلية، ابإلضافة م أصدر املعهد قائمة جد 2000تفصيلي. ويف سنة 
( IIAم قام معهد املراجعني الداخليني )2003بعض التعديالت على املعايري السابقة. ويف سنة 

مت  2008م، ويف سنة 2004إبصدار آخر ملعايري املرجعة الداخلية، وقد مت العمل هبا يف سنة 
م، وقد كان أخر 2009أ العمل هبا يف سنة إجراء تعديل آخر على هذه املعايري على أن يبد

، حيث قسمت هذه 2011، على أن يعمل هبا يف سنة 2010تعديل على هذه املعايري سنة 
 جمموعتني رئيسيتني وذلك كما يلي:   إىلاملعايري 

 اواًل: املعايري اخلاصة:

قسام املراجعة تتعلق هذه اجملموعة ابلسمات واخلصائص الواجب توافرها يف املراجع اخلارجي وأ
األهداف والصالحيات واملسؤوليات، االستقاللية  -الداخلية والذي حيتوي على أربعة معايري هي:

 واملوضوعية، الكفاءة وبذل العناية املهنية الالزمة، برانمج ضبط وتطوير جودة املراجعة الداخلية.

 اثنياً: معايري أداء عملية املراجعة الداخلية:

بعملية تنفيذ كل عملية من عمليات املراجعة الداخلية، واليت حتتوي على سربعة  تتعلق هذا اجملموعة
إدارة أنشررطة املراجعررة الداخليررة،  طبيعررة العمررل، ختطرريط عمليررة املراجعررة، أداء وتنفيررذ  :معررايري هرري

عمليرررة املراجعرررة، توصررريل نترررائج املراجعرررة الداخليرررة، مراقبرررة تنفيرررذ التوصررريات، و مسرررتوى املخررراطر 
 .بعد تنفيذ التوصيات ةاملقبول

  (Venables and Impey, 1988)        :الدولية أمهية معايري املراجعة الداخلية

  :يف اآليت الدولية أمهية معايري املراجعة الداخلية تكمن

تعترررب ضرررورية ابلنسرربة للمررراجعني الررداخليني ألهنررا تضررع املبررادت االساسررية الرريت ينتظررر مررنهم أن  .1
 .ممارستهم ملهامهم حبيث حيققون اهلدف من وجودهميلتزموا  هبا عند 
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املعايري ضرورية ابلنسبة لإلدارة، إذ أن وجود معايري مهنية يلتزم هبا املراجعني الداخليني   .2
سيمكن اإلدارة من االعتماد على التأكيدات والتقارير املقدمة هلا من املراجعني الداخليني عند 

 أدائهم لوظائفهم يف الشركة. 

معايري مهنية يلتزم هبا املراجعني الداخليني يعترب ضروراًي ابلنسبة للمراجع اخلارجي  وجود  .3
 ليطمئن على متانة وكفاءة عمل املراجعني الداخليني.

 . يتم االسرتشاد ابملعايري عند أعداد املواد التدريبية للمهنيني اجلدد  .4

 أهداف معايري املراجعة الداخلية الدولية:

يت )العمري وعبد ( أهداف معايري املراجعة الداخلية يف اآلIIAني الداخليني )حدد معهد املراجع
 (:2006املغين، 

 بيان املبادت األساسية اليت حتدد الكيفية اليت جيب أن تكون عليها املراجعة الداخلية.  .1
 وضع إطار عام ألداء املراجعة الداخلية وتعزيز القيمة املضافة اليت حتققها أنشطة املراجعة  .2

 أوسع مدى ممكن. إىلالداخلية 
 وضع أسس لقياس أداء املراجعني الداخليني.  .3
 التأسيس لعمليات معاجلات تنظيمية متطورة وتشجيع إدخال حتسينات عليها.  .4

 الدراسات السابقة: 

 أواًل: الدراسات العربية: 
 (:2013بو زريق )أدراسة سويدان و   *

راجعني الداخليني العاملني يف شركات الكهرابء معرفة مدى التزام امل إىلهدفت هذه الدراسة 
 نمعرفة أهم املعوقات اليت حتول دو األردنية مبعايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها، و 

االلتزام هبا. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تصميم استبيان 
 يميع املراجعني الداخليني يف شركات الكهرابء األردنية وتوزيعه على جمتمع الدراسة واملتمثلة يف

. وأظهرت نتيجة الدراسة أن %100مراجع داخلي، وقد بلغت نسبة الردود  40والبالغ عددهم 
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ردنية يلتزمون مبعايري املراجعة الداخلية الدولية بدرجة الداخليني يف شركات الكهرابء األ املراجعني
اهتمام كاف من قبل املراجعني الداخليني ابملعيار الثالث الذي يتعلق مرتفعة، ابستثناء عدم وجود 

ابلكفاءة وبذل العناية املهنية الالزمة، واملعيار الرابع والذي يتعلق بربانمج حتسني وضبط جودة 
عمل املراجع الداخلي. كما أظهرت نتيجة الدراسة وجود عدد من املعوقات اليت حتد من التزام 

مبعايري املراجعة الداخلية الدولية والذي كان أمهها: اخنفاض عدد املراجعني شركات الكهرابء 
احلاصلني على شهادات مهنية يف املراجعة، اخنفاض احلوافز املادية الستقطاب الكفاءات، عدم 
إدراك إدارات شركات الكهرابء ألمهية الدور الذي تؤديه املراجعة الداخلية، وعدم وجود إلزام 

ات اباللتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدولية. وأخرياً، أظهرت نتيجة الدراسة عدم قانوين للشرك
وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف مستوى التزام املراجعني الداخليني يف شركات الكهرابء 

مثلة املتغريات الشخصية للمراجع الداخلي واملت إىلاألردنية مبعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى 
يف املتغريات )املؤهل العلمي، سنوات اخلربة العملية(. وقد خرجت الدراسة مبجموعة من 
التوصيات كان أمهها ضرورة التزام املراجعني الداخليني مبعايري املراجعة الداخلية، وضرورة قيام إدارة 

 جعة الداخلية.  الشركات إبشراك كوادر املراجعة الداخلية يف دورات مهنية متخصصة يف جمال املرا
 (:2012دراسة مزايين ) *

حتديد درجة التوافق بني ممارسات املراجعة الداخلية  يف املؤسسات  إىلهدفت هذه الدراسة 
االقتصادية العمومية اجلزائرية مع معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها. وقد أتبع الباحث 

حيث قام بتصميم استبيان وزعت على عينة الدراسة  يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
مراجع داخلي، وقد  109واليت متثل كامل جمتمع الدراسة وهم املراجعني الداخليني البالغ عددهم 

%. وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن ممارسات املراجعة الداخلية يف 62بلغت نسبة الردود 
بري مع معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف حد ك إىلاملؤسسات االقتصادية العمومية تتوافق 

. كما أظهرت نتيجة الدراسة أن املؤسسات االقتصادية (%81)عليها، حيث بلغت النسبة 
اجلزائرية حمل الدراسة تعاين عجزاً يف عدد املراجعني الداخليني كما تعاين هذه املؤسسات من نقص 

هتم وعدم حصوهلم على شهادات مهنية وعدم تنوع يف مستوى كفاءة املراجعني من حيث قلة خرب 
ختصصاهتم األكادميية. واخرياً، أوصت الدراسة بضرورة االهتمام أكثر بتكوين الكفاءات البشرية 
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الحتياجات وظائف املراجعة الداخلية وذلك من خالل عقد دورات تدريبية والرتقية والتحفيز 
ورة نشر ثقافة املراجعة الداخلية داخل املؤسسات للمراجعني الداخليني ، كما أوصت الدراسة بضر 

 االقتصادية العمومية وتوفري البيئة التنظيمية املالئمة هلا ألداء دورها بفعالية عالية. 

 (:2009دراسة النونو ) *

التعرف على مدى تطبيق معايري املراجعة الداخلية املتعارف عليها يف  إىلهدفت هذه الدراسة 
عاملة يف قطاع غزة ومعرفة أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيق هذه املعايري. البنوك اإلسالمية ال

وأتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتصميم استبيان ووزع على عينة البحث 
ملني يف البنوك اإلسالمية وكذلك املفتشني العاملني ااملتمثلة يف يميع املراجعني ومدراء الفروع الع

%.  وقد أظهرت 100، وقد كانت نسبة الردود 37نقد الفلسطينية والبالغ عددهم يف سلطة ال
نتائج الدراسة أن البنوك االسالمية تطبق املعايري بدرجة جيدة، حيث بلغت نسبة التطبيق 

%(. كما أظهرت نتيجة الدراسة عدم وجود عالقة بني تطبيق هذه البنوك للمعايري 77)
واملتمثلة يف املتغريات )املؤهل العلمي، املركز الوظيفي، سنوات واملتغريات الشخصية للمراجع 

اخلربة، الشهادة املهنية(. وتظهر نتائج الدراسة أيضا أن هناك معوقات تعيق تطبيق معايري املراجعة 
الداخلية يف البنوك االسالمية تتعلق ابجلانب القانوين واإلداري. وأخرياً، أوصت الدراسة بضرورة 

ية املراجع الداخلي، والعمل على وجود إلزام قانوين يلزم البنوك اإلسالمية بتطبيق دعم استقالل
معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها ووجود جهة تشرف على ذلك، كذلك عقد 

 دورات تدريبية للمراجعني الداخليني.

 (:2006دراسة العمري و عبد املغين ) *

مدى تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها يف التعرف على  إىلهدفت الدراسة 
البنوك التجارية اليمنية، ومعرفة أهم املعوقات اليت حتول دون تطبيق هذه املعايري. وقد استخدمت 
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت تصميم استبيان وتوزيعه على يميع املراجعني الداخليني 

%. وقد أظهرت 86.9مراجع داخلي، وقد بلغت نسبة الردود  99نية وعددهم يف البنوك اليم
نتيجة الدراسة أن درجة تطبيق معايري املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية اليمنية كانت ضعيفة، 

عدم وجود عالقة ذات داللة  إىل%(. كذلك أظهرت نتيجة الدراسة 58.6حيث بلغت النسبة )
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ق معايري املراجعة الداخلية املتعارف عليها وكل من حجم البنك، و إحصائية بني مدى تطبي
املتغريات الشخصية للمراجع الداخلي. كما أظهرت نتيجة الدراسة أيضا وجود عدد من املعوقات 
اليت حتول دون تطبيق املعايري واليت كان أمهها عدم وجود إلزام قانوين بتطبيق معايري املراجعة 

البنوك التجارية اليمنية. وأخريا، خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات و  الداخلية الدولية يف
االقرتاحات لتطوير وظيفة املراجع الداخلي يف البنوك التجارية اليمنية والذي كان من أمهها ضرورة 

 قيام اإلدارة العليا يف البنوك التجارية اليمنية بدعم استقاللية إدارات املراجعة الداخلية. 

 (: 2005الرحاحلة )دراسة  *

التعرف على مدى فاعلية إدارة املراجعة الداخلية يف اجلامعات األردنية  إىلهدفت هذه الدراسة 
الرمسية واخلاصة يف ظل معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها. أتبع الباحث يف هذه 

عه على عينة البحث املتمثلة الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتصميم استبيان وتوزي
مراجع  50يف يميع املراجعني الداخليني يف اجلامعات اخلاصة والرمسية األردنية والبالغ عددهم 

%. وأظهرت نتائج الدراسة أن اجلامعات األردنية تلتزم 94داخلي، وقد بلغت نسبة الردود 
دم وجود عالقة بني املتغريات مبعايري املراجعة الداخلية الدولية. كما أظهرت نتائج الدراسة ع

الشخصية للمراجعني وفاعلية األداء، كما ال توجد عالقة بني متغريي ملكية اجلامعة وموقع إدارة 
املراجعة الداخلية يف اهليكل الوظيفي وفاعلية األداء، بينما توجد عالقة بني فعالية أداء املراجعة 

بضرورة استقطاب وتعيني مراجعني متحصلني الداخلية وعمر اجلامعة. وأخرياً، أوصت الدراسة 
  على شهادات مهنية متخصصة يف املراجعة املالية و اإلدارية ومراجعة تكنولوجيا املعلومات.

 (:1999دراسة الراوي وشحروري ) *

التعرف على مدى تطبيق البنوك التجارية األردنية ملعايري املراجعة الداخلية  إىلهدفت هذه الدراسة 
تعارف عليها. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحثان بتصميم الدولية امل

ة استبيان وزع على عينة الدراسة واملتمثلة يف يميع املراجعني الداخليني يف البنوك التجارية اليمني
%. وقد أظهرت نتائج الدراسة 82، وقد بلغت نسبة الردود مراجع داخلي 200والبالغ عددهم 

%(، 74لبنوك التجارية األردنية تطبق معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها بنسبة )أن ا
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بينما يرى املراجعني الداخليني أن درجة مالءمة معايري املراجعة الداخلية الدولية للتطبيق يف البنوك 
القة بني مدى %(. كما أظهرت نتيجة الدراسة أن عدم وجود ع87التجارية األردنية قد بلغت )

تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها وحجم البنك املتمثلة يف رأس املال، يف حني  
كانت هناك عالقة بني مدى تطبيق املعايري و حجم البنك املتمثلة يف عدد العامليني يف ادارة 

لة إحصائية يف تقييم املراجعة الداخلية. وأظهرت نتيجة الدراسة أيضا وجود عالقة ذات دال
املراجعني الداخليني ملدى مالئمة تطبيق معايري املراجعة الداخلية تعزي للمتغريات الشخصية 
للمراجع واملتمثلة يف )عدد سنوات اخلربة، العمر، املؤهل العلمي، التخصص األكادميي(، يف حني 

الوظيفي(. وأخرياً، أوصت  ال توجد عالقة تعزى للمتغري الشخصي للمراجع واملتمثل يف )املركز
الدراسة بضرورة االهتمام بتدريب املراجعني الداخليني و ذلك لتنمية مهاراهتم ورفع كفاءاهتم، 
وكذلك أوصت الدراسة بتدعيم إدارة املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية ابلكفاءات الالزمة 

أوصت إدارات البنوك التجارية وذلك ابستقطاب وتعيني املراجعني املؤهلني واملتخصصني، كما 
 األردنية بضرورة إنشاء جلان مراجعة.

 اثنياً: الدراسات األجنبية:

 Jantal et, al( .2005)دراسة   *

حتديد مدى التزام الشركات املدرجة يف السوق املايل املاليزي مبعايري  إىلهدفت هذه الدراسة 
(، وحتديد ما إذا كان االلتزام هبذه IIAيني )املراجعة الداخلية الصادرة عن معهد املراجعني الداخل

املعايري يؤثر على نظام الرقابة الداخلية يف هذه الشركات. وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
أن  إىلعلى عينة الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة  حليلي من خالل تصميم استبيان وزعالت

داخلية يف الشركات املدرجة يف سوق األوراق املالية تؤثر مهنية وبراعة وموضوعية أقسام املراجعة ال
بشكل ملحوظ على كفاءة نظم الرقابة الداخلية فيها، كما أن لنطاق املراجعة الداخلية ولألداء 
املهين يف أقسام املراجعة الداخلية أتثري على مسات االتصال واإلعالم اخلاصة بنظام الرقابة الداخلية 

قابة الداخلية. كما أظهرت نتائج الدراسة أن عملية إدارة قسم املراجعة ومسات بيئة نظام الر 
الداخلية، وأداء عمل املراجعة، وخطة املراجعة الداخلية، والتقرير عن عمل املراجعة الداخلية تؤثر 

 بشكل ملحوظ على مسات تقدير املخاطر اخلاصة بنظام الرقابة، وكذلك نشطة الرقابة الداخلية.         
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 Abdolmohammadi (2009  )راسة د  *

معرفة العوامل املرتبطة ابستخدام وااللتزام مبعايري املراجعة الداخلية من قبل  إىلهدفت هذه الدراسة 
مدراء إدارات املراجعة الداخلية يف دول اإلجنلو ساكسون، وقد اتبع الباحث يف دراسته املنهج 

مدير  1029على عينة الدراسة واملتمثلة يف الوصفي التحليلي، حيث قام بتصميم استبيان وزع 
% من مدراء املراجعة 13.5إدارة مراجعة داخلية يف هذه الدول. وقد أظهرت الدراسة أن 

الداخلية ال يلتزمون بتطبيق معايري املراجعة الداخلية. كما أظهرت نتائج الدراسة أن عضوية املدير 
شهادة مهنية يف املراجعة، ومدة الدورات  يف معهد املراجعني الداخليني، ولكونه حاصل على

التدريبية اليت خضع هلا ترتبط مبدى االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية بشكل إجيايب، ويف املقابل إن 
عدم إدراك اجمللس واإلدارة للقيمة املضافة للمعايري، وعدم كفاية طاقم املراجعة، والتكلفة العالية، 

 والتعليمات احلكومية هلا ارتباط سليب مبدى االلتزام ابملعايري.  وأولوية االلتزام ابللوائح

 Burnaby, et, al( .2009  )دراسة   *

حتديد درجة توافق ممارسات املراجعة الداخلية يف منظمات األعمال  إىلهدفت هذه الدراسة 
إيرلندا مع معايري ابلوالايت املتحدة األمريكية، وبلجيكا، وإيطاليا، و هولندا، و اململكة املتحدة، و 

املراجعة الداخلية الدولية، وكذلك حتديد الفروق يف االلتزام هبذه املعايري بني هذه الدول. وقد 
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي وذلك من خالل تصميم استبيان وزع على املراجعني 

وقد بلغت  62297( والبالغ عددهم IIAالداخليني املسجلني يف معهد املراجعني الداخليني )
% فقط. وأظهرت نتيجة الدراسة وجود مستوايت مرتفعة من عدم االلتزام مع 6نسبة الردود 

. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق جوهرية يف مدى االلتزام 2600و 1300املعيارين 
 مبعايري املراجعة الداخلية الدولية بني هذه الدول.  

تعترب الدراسة احلالية مكملة للدراسات السابقة،  :موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة
وخصوصا تلك الدراسات اليت أهتمت بدراسة مدى تطبيق أو التزام مكاتب املراجعة الداخلية يف 
الشركات والوحدات االقتصادية املنتشرة يف الوطن العريب مبعايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف 

، ؛ مزايين2013ه مع الدراسات السابقة )سويدان و ابو زريق،  عليها. إن هذه الدراسة تتشاب
؛ الراوي وشحروري، 2005؛ الرحاحلة، 2006عبد املغين، ؛ العمري و 2009؛ النونو، 2012
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( اليت تناولت دراسة مدى االلتزام أو تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف الشركات 1999
الدراسة استفردت أبهنا تناولت مدى تطبيق معايري املراجعة  والوحدات االقتصادية. إال أن هذه

الداخلية الدولية املتعارف عليها يف الشركات الصناعية، كما أن الدراسات السابقة أجريت يف عدة 
أجريت على الشركات   -حسب علم الباحث -دول عربية، وال توجد أي دراسة من هذا النوع  

 الصناعية الليبية. 
 لي:اجلانب العم

 منهجية الدراسة:
ستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف إجراء الدراسة، وذلك لكونه املنهج املناسب ملثل إ

هذا النوع من الدراسات حيث أن هذا املنهج من أكثر املناهج املستخدمة يف دراسة الظواهر 
، مت االعتماد على من أجل حتقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتاو االجتماعية واإلنسانية.

 املصادر التالية:

: وهي مصادر املعلومات املكتوبة مثل: الكتب والدورايت واجملالت العلمية املصادر الثانوية  *
 والدراسات السابقة ذات الصلة ابملوضوع حيث غطت اجلانب األديب للدراسة.

على عينة  على جمموعة من األسئلة وزعت ى: مت تصميم استبيان احتو األولية املصادر  *
 الدراسة.

 جمتمع وعينة الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة من يميع املراجعني الداخليني العاملني ابلشركة األهلية لإلمسنت املسامهة، 
مراجع داخلي، ونظرًا لصغر حجم جمتمع الدراسة تكونت عينة الدراسة من   40والبالغ عددهم 

مراجع داخلي، أي  20قد أستجاب منهم ، و استمارة 40كامل حجم اجملتمع، حيث مت توزيع 
 %. 50أن نسبة الردود كانت 

 أداة الدراسة:
؛ مزايين، 2013بعد االطالع على املراجع والبحوث والدراسات السابقة )سويدان و ابو زريق،  

؛ الراوي 2005؛ الرحاحلة، 2006؛ العمري و عبد املغين، 2009؛ النونو، 2012
يق معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها يف يف موضوع تطب (1999وشحروري، 
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على معايري املراجعة الداخلية الصادرة عن معهد املراجعني و الوحدات االقتصادية بشكل عام 
، قام الباحث بتصميم استبيان يتكون من جمموعتني رئيسيتني، حيث أن (IIA)الداخليني 

حول أفراد العينة، بينما اجملموعة الثانية تتعلق بتطبيق اجملموعة األوىل تتعلق ابملعلومات العامة 
، واليت بدورها (IIA)معايري املراجعة الداخلية الدولية الصادرة عن معهد املراجعني الداخليني 

جمموعة حول املعوقات اليت حتول دون  إىلجمموعات فرعية من األسئلة، ابإلضافة  7 إىلقسمت 
ل مفتوح ألبداء أي تعليق حول تطبيق معايري املراجعة الداخلية تطبيق هذه املعايري، وكذلك سؤا

( اخلماسي، وأعطي  Likretالدولية. أعطيت يميع األسئلة أوزاان متدرجة وفقا لسلم ليكريت )
، 3، حمايد =2، غري موافق=1كٌل منها وزان مدرجا على النحو اآليت )غري موافق بشدة =

 (.5، موافق بشدة=4موافق=
التزام الشركات الصناعية مبعايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها مت استخدام  ولتقييم مدى

 املستوايت التالية لتحديد درجة االلتزام:

    فأقل: يكون مستوى 60فأقل، أي من النسبة املئوية  3.00من املتوسط احلسايب %
 االلتزام ضعيف.

   يكون 70 -% 61سبة املئوية ، أي من الن3.49 – 3.01من املتوسط احلسايب :%
 مستوى االلتزام متوسط.

   يكون مستوى 80 -% 71، ومن النسبة املئوية 3.99 – 3.50من املتوسط احلسايب :%
 االلتزام جيد.

   يكون مستوى 90 -% 81، ومن النسبة املئوية 4.49 – 4.00من املتوسط احلسايب :%
 االلتزام جيد جداً.  

   يكون 100 -% 91، ومن النسبة املئوية 5.00 – 4.50من املتوسط احلسايب :%
 مستوى االلتزام ممتاز.
 صدق وثبات االداء:

للتأكد من صدق أداة االستبيان ومدى صالحيتها للقياس قام الباحث بعرضها على جمموعة من 
األكادمييني يف كلية االقتصاد والتجارة جامعة املرقب، وذلك من حيث مدى مالءمة الفقرات 
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ة صياغتها ومدى سالمة ووضوح اللغة اليت كتبت هبا، وقد أيمع أغلبهم على صالحية وطريق
األداة وذلك بعد األخذ بتوصياهتم يف تعديل بعض الفقرات، ونتيجة لذلك ُعدلت بعض األسئلة 

 وحذفت أخرى حىت أصبحت االستبانة بشكلها النهائي.

 Cronbach`s)ونباخ ألفا  أما من حيث الثبات فقد مت استخدام معامل االرتباط كر 
Alpha( إلجياد معامالت االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان، حيث بلغت قيمته )0.872 ،)

يبني  (1وهذا يعين أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات تسمح ابستخدامها بثقة. واجلدول رقم )
 معامل االتساق الداخلي للمجاالت الفرعية واجملال الكلي.  

 (1جدول رقم )
 معامل االرتباط ألفا كرونباخ 

 معمل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.686 8 االستقاللية والموضوعية

 0.794 7 العناية المهنية الالزمة

 0.430 6 رقابة جودة المراجعة الداخلية

 0.775 5 ادارة انشطة المراجعة الداخلية

 0.663 6 تقييم وتطوير إدارة المخاطر

 0.910 7 طيط وتنفيذ عملية المراجعةطبيعة تخ

 0.728 4 توصيل نتائج عملية المراجعة

 0.454 8 معوقات تطبيق معايير المراجعة الدولية

 0.872 51 المجال الكلي

( نالحظ أن هناك تباين ملحوظ يف معامل الثبات للمجاالت 1من خالل اجلدول رقم )
املتعلق برقابة جودة املراجعة الداخلية والذي  املختلفة، حيث أن أقل معامل ثبات كان للمجال

واملتعلق مبجال طبيعة ختطيط وتنفيذ عملية  0.910، بينما أعلى معدل ثبات كان 0.430بلغ 
 .0.872املراجعة. وبشكل عام بلغ معدل الثبات للمجال الكلي 

 متغريات الدراسة:

 املتغريات املستقلة: -1 
ت: مدير إدارة املراجعة، رئيس قسم املراجعة، مراجع وله ثالث مستواي املركز الوظيفي: -

 داخلي.
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 وله أربعة مستوايت: دبلوم متوسط، دبلوم عايل، بكالوريوس، ماجستري. املؤهل العلمي: -

 15-11سنوات، من  10-6سنوات، من  5-1وهلا أربعة مستوايت: من  اخلربة العملية: -
 سنة. 16سنة، اكثر من 

 املتغري التابع: -2

مل املتغري التابع مدى تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها يف الشركات يش
 الصناعية الليبية. 

 ( يبني توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغرياهتا:2واجلدول رقم )
 ( 2اجلدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة تبعا ملتغرياهتا
 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 

لمركز ا

 الوظيفي

 00 00 مدير إدارة المراجعة

 %15 03 رئيس قسم المراجعة

 %85 17 مراجع داخلي

 %100 20 المجموع

 

المؤهل 

 العلمي

 

 %20 04 دبلوم متوسط

 %25 05 دبلوم عالي

 %50 10 بكالوريوس

 %5 01 ماجستير

 %100 20 المجموع

الخبرة 

 العملية

 %10 02 سنوات 5-1 من

 %15 03 سنوات10-6 من

 %35 07 سنة15-11 من

 %40 08 سنة 16 أكثر من

 %100 20 المجموع

 املعاجلة اإلحصائية:

(، SPSSمن أجل معاجلة البياانت أستخدم الباحث برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 ومنها قام الباحث ابستخدام األساليب واإلجراءات اإلحصائية التالية:

 .Cronbach`s Alpha)ستخدام معامل كرونباخ ألفا )مت ا *
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 مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري والنسب املئوية. *
 (.One – way – ANOVAمت استخدام حتليل التباين األحادي ) -3

 التحليل االحصائي:

 املتعلقة ابلسؤال الفرعي األول: أواًل: النتائج

نسبة تطبيق أقسام املراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية ما والذي ينص على اآليت: 
 معايري املراجعة الداخلية الدولية املتعارف عليها؟ 

لتحليل النتائج املتعلقة مبعدل تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية مت 
 ن منها املعايري الدولية للمراجعة الداخلية.سبعة معايري وهي اليت تتكو  إىلتقسيم هذا اجلزء 

 االستقاللية واملوضوعية: .1

ولتحديد درجة االلتزام مبعيار االستقاللية واملوضوعية مت احتساب املتوسط احلسايب واالحنراف 
املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املعيار األول، وللمستوى الكلي للمعيار، وذلك كما 

 (.  3اجلدول رقم )هو مبني يف 

 ( 3اجلدول رقم )
 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية إلجاابت أفراد العينة

 عن املعيار األول 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 

يمننننننس مجلنننننس اادارة المراجنننننع 

النننداخلي صنننالايات كاقينننة للقينننام 

 بكفاءة وقعاليةبأعماله 

3.40 0.94032 68% 5 

2 

الكاملننة  للمراجننع الننداخلي الحريننة

قي اختيار الميادين واألنشطة التني 

 يجب مراجعتها

3.20 0.89443 64% 6 

3 

عنر   لدى المراجنع القندرة علن 

إليهنا  الحقائق والنتائج التي توصنل

 دون أي تأثير خارجي

3.40 0.94032 68% 5 
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4 

شخصننية بننين ال تننرثر العالقننات ال

الموظفين والمراجنع النداخلي علن  

 عملية المراجعة

3.45 0.94451 69% 4 

5 

يتأكد مندير المراجعنة الداخلينة منن 

أن موظفيه ال يراجعون أعمال قنام 

 بها موظفين أقرباء لهم

3.20 0.89443 64% 6 

6 

إدارة المراجعننننة ألعلنننن   تتبننننع

مسننننتوى قنننني الهيكننننل التن يمنننني 

 للشركة
3.70 0.92338 74% 2 

7 

تضننننننمن اادارة العليننننننا معالجننننننة 

مالا ات المراجع النداخلي وللن  

 بتنفيذ االقترااات و التوصيات

3.90 0.64072 78% 1 

8 

يحننرم منندير المراجعننة الداخليننة 

 علنن  أن المننوظفين المنتقلننين مننن

 قسنم المراجعنة إل  إدارات أخرى

ال يقومنننون بمراجعنننة أينننة أعمنننال 

 قاموا بتنفيذها

3.60 0.82078 72% 3 

  %70 0.87486 3.50 الكلي **

، أما 3.90 إىل 3.20( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 3نالحظ من اجلدول رقم )
%، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف " 78% و 64النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 

القرتاحات و تضمن اإلدارة العليا معاجلة مالحظات املراجع الداخلي وذلك بتنفيذ ا
وهذا %. 78، ونسبة مئوية بلغت 3.90التوصيات" يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره 

يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب مؤشر على أن إدارة الشركة تقوم بتنفيذ 
 دم إليها.التوصيات واملقرتحات املقدمة من إدارة املراجعة الداخلية واملبينة يف التقرير املق

تتبع إدارة املراجعة ألعلى مستوى يف  ( أن الفقرة املتمثلة يف "3كما يتبني من اجلدول رقم )
ونسبة مئوية  3.7" قد جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب قدره اهليكل التنظيمي للشركة

ن إدارة %. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب مؤشر على أ74بلغت 
املراجعة الداخلية تتبع ألعلى مستوى يف اهليكل التنظيمي، حيث تستمد قوهتا وسلطتها منه، 

املنشأة بعمق ومشولية أكرب، وهذا يعزز من استقالليتها مما ينعكس  إىلوميكنها موقعها من النظر 
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غيلية، وابلتايل حتقق إجياابً على أدائها، وذلك نتيجة ابتعادها عن سلطة اإلدارات التنفيذية أو التش
 هلا اهلدف من وجودها، أال وهو مساعدة اإلدارة العليا يف الرقابة على أعمال املنشأة. 

للمراجع الداخلي احلرية الكاملة يف اختيار امليادين  يف املقابل جاءت الفقرة املتمثلة يف "
جعة الداخلية من أن يتأكد مدير املرا" والفقرة املتمثلة يف " واألنشطة اليت جيب مراجعتها

" يف الرتتيب األخري مبتوسط حسايب قدره موظفيه ال يراجعون أعمال قام هبا موظفني أقرابء هلم
%. وهذا يعين أن مستوى التطبيق متوسط، وهذا يعترب مؤشر 64، وبنسبة تطبيق بلغت 3.2

يستوجب مراجعتها. على أن املراجع الداخلي قد ال ميلك احلرية الكاملة يف اختيار األنشطة اليت 
وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعيار االستقاللية واملوضوعية بني 

%. 70بينما كانت نسبة التطبيق  3.5املتوسط واجليد، حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 
وموضوعية.  ويعترب هذا مؤشر جيد على أن املراجع الداخلي يف هذه الشركة يعمل بكل استقاللية

؛ النونو،  2012مزايين، )تتفق هذه النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة 
(، وكذلك تتقف مع دراسة سويدان 2005؛ الرحاحلة، 2006؛ العمري وعبد املغين، 2009

عة، (، غري أن نسبة تطبيق هذا املعيار يف شركات الكهرابء األردنية كانت مرتف2013و أبوزرريق )
  %.80حيث بلغت 

 العناية املهنية الالزمة: -2
ولتحديررررد درجررررة االلتررررزام مبعيررررار العنايررررة املهنيررررة الالزمررررة مت احتسرررراب املتوسررررط احلسررررايب واالحنررررراف 

 للمسرتوى الكلري للمعيرار، وذلرك كمرااملعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املعيار الثاين، و 
 (. 4هو مبني يف اجلدول رقم )

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية إلجاابت:(4جلدول رقم )ا
 أفراد العينة عن املعيار الثاين 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 

يقوم مدير إدارة المراجعة باألشراف 

علننن  تنفينننذ العمنننل اسنننب خطنننوات 

 البرنامج المعتمد

3.9000 0.64072 78% 2 

 3 %74 0.80131 3.7000لننندى المنننراجعين النننداخليين االلمنننام  2
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الكننناقي بمعنننايير المراجعنننة الداخلينننة 

 المتعارف عليه

3 

يحننرم المننراجعين الننداخليين علنن  

متابعننننننة التطننننننورات قنننننني معننننننايير 

 المراجعة الداخلية ويعملون بها

3.0500 0.68633 61% 7 

4 

لحننرم لنندى المننراجعين الننداخليين ا

الكننننناقي علننننن  التحصنننننيل العلمننننني 

 المستمر لتطوير مهاراتهم

3.3500 0.74516 67% 6 

5 

يتمتنننع المنننراجعين النننداخليين كواننندة 

واانننندة بالكفنننناءة الالزمننننة لممارسننننة 

 المهنة

3.6000 0.75394 72% 4 

6 

يأخذ المراجع قني االعتبنار عنند بنذل 

العناية المهنية الالزمنة كفناءة وكفاينة 

 والرقابة إدارة المخاطر

3.6000 0.68056 72% 5 

7 

يحنرم مندير المراجعنة علن  تنأمين 

التعميمنننات الالزمنننة للمنننراجعين قننني 

 بداية كل عملية مراجعة

3.9500 0.51042 79% 1 

  %72 0.68834 3.59 الكلي **

، أما 3.95 إىل 3.05( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 4نالحظ من اجلدول رقم )
حيرص %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف " 79% و 61وية للفقرات فكانت ما بني النسب املئ

مدير املراجعة على أتمني التعميمات الالزمة للمراجعني يف بداية كل عملية مراجعة " يف 
وهذا يعين أن مستوى %. 79ونسبة تطبيق بلغت  3.95الرتتيب األول مبتوسط حسايب 

يد واجليد جداً، وهذا يعترب مؤشر على إدارة املراجعة الداخلية تنظم التطبيق هلذه الفقرة ما بني اجل
 عملية املراجعة من خالل أتمني التعميمات الالزمة للمراجعني يف بداية كل عملية مراجعة.

يقوم مدير إدارة املراجعة ابألشراف على  ( أن الفقرة املتمثلة يف "4كما يبني اجلدول رقم )
جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب قدره  الربانمج املعتمد"تنفيذ العمل حسب خطوات 

%. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا مؤشر 78، ونسبة تطبيق بلغت 3.90
على أن إدارة املراجعة الداخلية تقوم بعملها على أكمل وجه من خالل االشراف املباشر على 

 نفيذهم للربانمج املعد سلفاً من إدارة املراجعة الداخلية.عمل املراجعني الداخليني وضمان ت
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لدى املراجعني الداخليني اإلملام الكايف  ( أيضًا أن الفقرة املتمثلة يف "4يظُهر اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب قدره مبعايري املراجعة الداخلية املتعارف عليه

%. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا مؤشر 74، ونسبة تطبيق بلغت 3.70
على أن املراجعني الداخليني لديهم االملام الكايف ابملعايري الدولية، حيث أفاد مدير إدارة املراجعة 
الداخلية أن إدارة الشركة األهلية لإلمسنت عقدت عدة دورات للمراجعني الداخليني يف السنوات 

 ابملعايري الدولية قام هبا أساتذة جامعيون متخصصني يف احملاسبة واملراجعة.السابقة للتعريف 
يف املقابل جاءت الفقرة املتمثلة يف "لدى املراجعني الداخليني احلرص الكايف على التحصيل 

، ونسبة 3.35العلمي املستمر لتطوير مهاراهتم" جاءت يف الرتتيب السادس مبتوسط حسايب قدره 
. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة متوسط، وهذا مؤشر غري جيد %67تطبيق بلغت 

ويثري تساؤل عن سبب ضعف حرص املراجعني عن تطوير أنفسهم. كما جاءت الفقرة املتمثلة يف 
"  حيرص املراجعني الداخليني على متابعة التطورات يف معايري املراجعة الداخلية ويعملون هبا"

%. وهذا يعين أن 61، ونسبة تطبيق بلغت 3.05توسط حسايب قدره يف الرتتيب السابع مب
مستوى التطبيق هلذه الفقرة يكون بني الضعيف واملتوسط، وهذا مؤشر أيضًا غري جيد ويستدعي 
األمر البحث يف أسبابه، حيث أن هاتني الفقرتني ميثالن أهم صفات املراجع الداخلي الشخصية 

(. إن تدين نسبة IIA ,2004 الداخليني واملرتبطة ابلكفاءة )اليت جيب أن يتحلى هبا املراجعني
تطبيق الفقرتني السابقتني رمبا يعكس مستوى من اإلحباط لدى املراجعني الداخليني، األمر الذي 
جيعل إدارة الشركة أتخذ على عاتقها إجراء دورات تدريبية مستمرة للمراجعني الداخليني لتطوير 

 ور املستمر يف املعايري الدولية للمراجعة الداخلية.مهاراهتم و ملواكبة التط
وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعيار العناية املهنية الالزمة جيد، 

%. ويعترب هذا مؤشر 72بينما كانت نسبة التطبيق  3.59حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 
ركات يبذل العناية املهنية الالزمة عند أدائه لعمله. تتفق جيد على أن املراجع الداخلي يف هذه الش

؛ مزايين، 2013هذه النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )سويدان وأبوزرريق،
 ؛(.2005؛ الرحاحلة، 2009؛ النونو،  2012



 2017 اخلامسالعدد                                         جملة آفاق اقتصادية                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

123 

 

 رقابة جودة املراجعة الداخلية: -3
 اخليرررررة مت احتسررررراب املتوسرررررط احلسرررررايباملراجعرررررة الدولتحديرررررد درجرررررة االلترررررزام مبعيرررررار رقابرررررة جرررررودة 

واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املعيار الثالث، وللمستوى الكلري للمعيرار، 
 (.  5وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم )

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية إلجاابت :(5اجلدول رقم )
 لعينة عن املعيار الثالثأفراد ا 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 

تخضنننننننع نتنننننننائج أنشنننننننطة إدارة 

المراجعة الداخلينة للتقينيم منن قبنل 

 جهات خارجية بشكل دوري

3.0000 0.85840 60% 6 

2 

تتم عملية التقييم المستمر للمراجع 

تننمام الننداخلي للتأكنند مننن منندى االل

 بمعايير المراجعة الداخلية الدولية

3.2500 0.91047 65% 5 

3 

يقننننوم المراجننننع الننننداخلي بتقيننننيم 

األداء باسننننننننننتخدام الموازنننننننننننات 

 التقديرية والتكاليف المعيارية

3.6000 0.68056 72% 4 

4 

يقوم المراجع الداخلي بالتحقق من 

االلتننننمام بننننالخطط وااجننننراءات 

 واألن مة الموضوعة

3.7500 0.63867 75% 2 

5 

يقننننوم المراجننننع الننننداخلي بتقيننننيم 

العمليننننة ااداريننننة وللنننن  بتقننننديم 

الخطننط المعتمنندة لتحقيننق أهننداف 

 الشركة

3.6500 0.74516 73% 3 

6 

يقوم المراجع النداخلي بالتأكند منن 

تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولنة 

 والمتعارف عليها

4.1000 0.44721 82% 1 

  %71 0.71341 3.56 الكلي **

، أما 4.10 إىل 3.00( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 5نالحظ من اجلدول رقم )
يقوم  %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف "82% و 60النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 
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املراجع الداخلي ابلتأكد من تطبيق املبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها" يف الرتتيب 
وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه %. 82ونسبة تطبيق بلغت  4.10األول مبتوسط حسايب 

الفقرة اجليد جداً، وهذا يعترب مؤشر على أن املراجع الداخلي يقوم أبحد أهم واجباته وهو التأكد 
 من تطبيق املبادت احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها.

يقوم املراجع الداخلي ابلتحقق من االلتزام املتمثلة يف "( أن الفقرة 5كما يبني اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب قدره ابخلطط واإلجراءات واالنظمة املوضوعة

، وهذا جداً  %. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد75، ونسبة تطبيق بلغت 3.75
لي يف التحقق من االلتزام ابخلطط واإلجراءات يعترب مؤشر على مدى متابعة املراجع الداخ

 املوضوعة من اإلدارة العليا.

تتم عملية التقييم املستمر للمراجع الداخلي للتأكد من  يف املقابل جاءت الفقرة املتمثلة يف "
، 3.25" يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسايب قدره مدى االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية

%. وهذا يعين أن مستوى تطبيق هذه الفقرة متوسط. وهذا مؤشر على 65غت ونسبة تطبيق بل
أن عملية تقييم املراجع الداخلي فيما يتعلق مبدى التزامه مبعايري املراجعة الداخلية تعترب غري كافية، 

عدم تبين اإلدارة العليا للشركة للمعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حيث أن  إىلوهذا رمبا يعود 
 عملية تطبيق هذه املعايري الزالت اختيارية.

ختضع نتائج أنشطة إدارة املراجعة الداخلية للتقييم من قبل كما جاءت الفقرة املتمثلة يف " 
، ونسبة 3.00" يف الرتتيب السادس واألخري مبتوسط حسايب قدره جهات خارجية بشكل دوري

رة ضعيف، أي أن هذه الفقرة غري %. وهذا يعين أن مستوى تطبيق هذه الفق60تطبيق بلغت 
مطبقة، وهذا مؤشر على أن أنشطة املراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية ال ختضع للتقييم من 

( واليت أظهرت 2013قبل جهات خارجية. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سويدان وأبو زرريق )
ة ال ختضع للتقييم من قبل جهات أن نتائج أنشطة املراجعة الداخلية يف شركات الكهرابء األردني

 خارجية بشكل دوري.  
وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعيار رقابة جودة املراجعة الداخلية 

%. ويعترب 71بينما كانت نسبة التطبيق الكلية  3.56جيد، حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 
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جعة الداخلية يف هذه الشركة ختضع للرقابة. تتفق هذه هذا مؤشر جيد على أن جودة أنشطة املرا
؛ مزايين، 2013النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )سويدان و أبوزرريق،

(. غري أن هذه النتيجة ال تتفق مع نتائج دراسة العمري وعبد املغين 2009؛ النونو،  2012
املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية اليمنية ضعيفة، ( واليت أظهرت أن الرقابة على جودة 2006)

 %. 49حيث بلغت نسبة تطبيق هذا املعيار 
 إدارة انشطة املراجعة الداخلية: -4

ولتحديد درجة االلتزام مبعيار إدارة انشطة املراجعة الداخلية مت احتساب املتوسط احلسايب 
قرات املعيار الرابع، وللمستوى الكلي للمعيار، واالحنراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من ف

 (.  6وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم )
 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية إلجاابت: (6اجلدول رقم )

 أفراد العينة عن املعيار الرابع 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 

يقننوم المراجننع الننداخلي بننالتخطيط 

لكننننل عمليننننة مراجعننننة علنننن  انننندة 

 وتقييم المخاطر

3.3500 0.81273 67% 5 

2 

يقننوم المراجننع الننداخلي بالحصننول 

علننننن  المعلومنننننات الكاقينننننة عنننننن 

 االنشطة التي سوف يتم مراجعتها

3.8000 0.61559 76% 3 

3 

يقننننوم المراجننننع بالحصننننول علنننن  

دارة إ المواققننة الالزمننة مننن منندير

 المراجعة عل  خطة المراجعة

3.8000 0.52315 76% 2 

4 

يقننننوم المراجننننع الننننداخلي بدراسننننة 

الن نننننام النننننداخلي وأورا  العمنننننل 

 الخاصة بمجال المراجعة الداخلية

3.9500 0.51042 79% 1 

5 

يقننوم المراجننع الننداخلي بالتأكنند مننن 

أن مننننننوارد المراجعننننننة الداخليننننننة 

 مناسبة وكاقية

3.6000 0.75394 72% 4 

  %74 0.64316 3.70 الكلي **
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، أما 3.95 إىل 3.35( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 6نالحظ من اجلدول رقم )
"يقوم  %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف79% و 67النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 

املراجعة الداخلية" يف  املراجع الداخلي بدراسة النظام الداخلي وأوراق العمل اخلاصة مبجال
وهذا يعين أن مستوى %. 79، ونسبة تطبيق بلغت 3.95الرتتيب األول مبتوسط حسايب 

التطبيق هلذه الفقرة ما بني اجليد واجليد جداً، وهذا يعترب مؤشر على أن املراجع الداخلي يقوم  
ية قبل القيام أبية عملية مبراجعة ودراسة النظام الداخلي وأوراق العمل اخلاصة ابملراجعة الداخل

 مراجعة.

يقوم املراجع ابحلصول على املوافقة الالزمة ( أن الفقرة املتمثلة يف "6كما يبني اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب قدره من مدير إدارة املراجعة على خطة املراجعة

تطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب %. وهذا يعين أن مستوى ال76، ونسبة تطبيق بلغت 3.80
مؤشر على أن املراجع الداخلي حيرص على احلصول على موافقة مدير إدارة املراجعة الداخلية على 

يقوم خطة املراجعة قبل القيام بعملية املراجعة. كما يظهر اجلدول أيضًا أن الفقرة املتمثلة يف "
" قد ية عن األنشطة اليت سوف يتم مراجعتهااملراجع الداخلي ابحلصول على املعلومات الكاف
% وهذا يعين 76، ونسبة تطبيق بلغت 3.80جاءت يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسايب قدره 

أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب مؤشر على أن املراجع الداخلي حيرص على 
 اجعتها.احلصول على كل املعلومات الضرورية عن األنشطة اليت ينوي مر 

يقوم املراجع الداخلي ابلتخطيط لكل عملية مراجعة على يف املقابل جاءت الفقرة املتمثلة يف "
، ونسبة 3.35" جاءت يف الرتتيب اخلامس واألخري مبتوسط حسايب قدره حدة وتقييم املخاطر

%. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة متوسط، وهذا مؤشر على أن 67تطبيق بلغت 
 لتخطيط الذي يقوم به املراجع لكل عملية مراجعة على حدة وتقييم املخاطر غري كافية. ا

وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعيار إدارة أنشطة املراجعة الداخلية 
%. ويعترب 74بينما كانت نسبة التطبيق الكلية  3.70جيد، حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 

ؤشر جيد على أن أنشطة املراجعة الداخلية يف هذه الشركة تدار بشكل جيد. تتفق هذه هذا م
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؛ النونو، 2013النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )سويدان و أبوزرريق،
 (.2006؛  العمري وعبد املغين، 2009

 تقييم وتطوير إدارة املخاطر: -5

إدارة املخاطر مت احتساب املتوسط احلسايب واالحنراف  م وتطويرقييتحديد درجة االلتزام مبعيار تول
املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات املعيار اخلامس، وللمستوى الكلي للمعيار، وذلك  

 (.  7كما هو مبني يف اجلدول رقم )

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية والرتتيب: (7اجلدول رقم )
 إلجاابت أفراد العينة عن املعيار اخلامس

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 

يقننوم المراجننع الننداخلي بالتأكنند مننن منندى 

تحقيننق األهننداف والسياسننات الموضننوعة 

مننننن اادارة العليننننا وبيننننان االنحراقننننات 

 واابالغ عنها

3.9500 0.60481 79% 2 

2 

المراجننع بننالتحقق مننن أن عناصننر  يقننوم

الرقابة الداخلية عل  السنجالت والتقنارير 

 كاقية وقعالة

3.9500 0.39403 79% 1 

3 
يقوم المراجنع النداخلي بالتأكند منن قعالينة 

 الوسائل المستخدمة قي اماية االصول
3.5500 0.75915 71% 6 

4 

يتأكننننند المراجنننننع النننننداخلي منننننن وجنننننود 

الت بنالجرد األصول ومطابقتها مع السنج

 الفجائي بشكل دوري

3.8000 0.83351 76% 3 

5 

يقنننوم المراجنننع بالتأكننند منننن قينننام اادارة 

بوضننننع معننننايير لتحدينننند مننننا إلا كاننننن  

 األهداف قد تم تحقيقها

3.5500 0.60481 71% 5 

6 

تسننناهم أنشنننطة المراجعنننة الداخلينننة قننني 

تطنننوير إدارة المخننناطر وأن منننة الرقابنننة 

 قي الشركة

3.7000 0.47016 74% 4 

  %75 0.61107 3.75 الكلي **
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، أما 3.95 إىل 3.55( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 7نالحظ من اجلدول رقم )
"يقوم  %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف79% و 71النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 

" يف والتقارير كافية وفعالةاملراجع ابلتحقق من أن عناصر الرقابة الداخلية على السجالت 
وهذا يعين أن مستوى %. 79، ونسبة تطبيق بلغت 3.95الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره 

التطبيق هلذه الفقرة ما بني اجليد واجليد جداً، وهذا مؤشر على أن املراجع الداخلي يقوم أبحد 
لتحقق من أن عناصر اأهم االهداف اليت أنشئت من أجلها وظيفة املراجعة الداخلية وهي 

ن نظام الرقابة الداخلية ميثل إ، حيث الرقابة الداخلية على السجالت والتقارير كافية وفعالة
خاصة وكافة األطراف ذات العالقة ابملنشأة، فهو  ةخط الدفاع األول عن مصاحل املسامهني بصف

د عليها يف اختاذ القرارات نظام يوفر احلماية لعملية إنتاج املعلومات املالية اليت ميكن االعتما
 السليمة. 

يقوم املراجع الداخلي ابلتأكد من مدى حتقيق ( أن الفقرة املتمثلة يف "7كما يبني اجلدول رقم )
األهداف والسياسات املوضوعة من اإلدارة العليا وبيان االحنرافات واإلبالغ عنها" يف 

وهذا يعين أن مستوى %. 79، ونسبة تطبيق بلغت 3.95الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب 
التطبيق هلذه الفقرة ما بني اجليد واجليد جداً، وهذا يعترب مؤشر على أن املراجع الداخلي يقوم 
  ابلتحقق من إجناز األهداف والسياسات املوضوعة من اإلدارة العليا وإظهار االحنرافات واإلبالغ عنها.

يتأكد املراجع الداخلي من وجود االصول  "( أيضًا أن الفقرة املتمثلة يف7يظهر اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثالث مبتوسط ومطابقتها مع السجالت ابجلرد الفجائي بشكل دوري

%. وهذا يعين أن مستوى تطبيق هذه الفقرة جيد، 76، ونسبة تطبيق بلغت 3.8حسايب قدره 
حد أهم عناصر الرقابة الداخلية وهذا يعد مؤشر إجيايب على أن املراجع الداخلي يقوم بتحقيق أ

واملتمثلة يف محاية أصول الشركة وذلك عن طريق اجلرد الدوري واملفاجئ لألصول. يف املقابل 
يقوم املراجع الداخلي ابلتأكد من فعالية الوسائل املستخدمة يف جاءت الفقرة املتمثلة يف "

، ونسبة تطبيق 3.55 قدره " جاءت يف الرتتيب السادس واألخري مبتوسط حسايبمحاية االصول
أن املراجع يقوم  %. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا مؤشر على71بلغت 

 ابلتأكد من فعالية عناصر الرقابة الداخلية املتعلقة حبماية أصول الشركة.
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املخاطر جيد، وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعيار تقييم وتطوير إدارة 
%. ويعترب هذا 75بينما كانت نسبة التطبيق الكلية  3.75حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 

مؤشر جيد على أن إدارة املراجعة الداخلية يف هذه الشركة تقوم بتقييم وتطوير إدارة املخاطر. تتفق 
(. غري أن هذه 2009هذه النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )النونو، 

( واليت أظهرت أن مستوى تقييم 2006النتيجة ال تتفق مع نتيجة دراسة العمري وعبد املغين )
وتطوير املراجعة الداخلية يف املصارف التجارية اليمنية إلدارة املخاطر ضعيف، حيث بلغ املتوسط 

 %.47، و نسبة تطبيق هذا املعيار 2.36احلسايب 
 لية املراجعة:طبيعة ختطيط وتنفيذ عم -6

ولتحديررد درجررة االلتررزام مبعيررار طبيعررة ختطرريط وتنفيررذ عمليررة املراجعررة مت احتسرراب املتوسررط احلسررايب 
واالحنرررراف املعيررراري والنسررررب املئويرررة لكررررل فقررررة مرررن فقرررررات املعيرررار السررررادس، وللمسرررتوى الكلرررري 

 (.  8للمعيار، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم )
 احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية والرتتيب املتوسط: (8اجلدول رقم )

 إلجاابت أفراد العينة عن املعيار السادس 
 الفقرات م

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 التطبيق
 الترتيب

1 
 تقوم إدارة المراجعة بتحديد أهداف النشاط الذي

سننننتتم مراجعتننننه والطننننر  التنننني سننننوف يننننتم 

 استخدامها
3.5500 0.75915 71% 7 

2 
يتأكنند المراجننع الننداخلي مننن كفايننة المعلومننات 

 نتائج إل وإمكانية االعتماد عليها للوصول 
3.7500 0.63867 75% 2 

3 
أورا  العمننل  يننتم توثيننق عمليننة المراجعننة قنني

إدارة  والتننني ينننتم مراجعتهنننا منننن قبنننل مننندير

 المراجعة
3.8500 0.67082 77% 1 

4 
عمليننننة جمننننع تننننوقر األشننننراف الكنننناقي علنننن  

 المعلومات وتحليلها، وتفسيرها وتوثيقها
3.6500 0.67082 73% 4 

5 
تقرينر عنن نتنائج المراجعنة  يقوم المرجع بأعداد

 قور االنتهاء منها
3.7000 0.80131 74% 3 

6 
يشننمل التقريننر علنن  أهننداف عمليننة المراجعننة و 

إعننندادن ونطاقنننه ونتنننائج عملينننة  الغنننر  منننن

 المراجعة
3.5500 0.68633 71% 6 
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7 
يحتنننوي التقرينننر علننن  رأي المراجنننع النننداخلي 

 وتوصياته والتحسينات الواجب اجراءها
3.6000 0.75394 72% 5 

  %73 0.71157 3.66 الكلي **

، أما 3.85 إىل 3.55( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 8نالحظ من اجلدول رقم )
" يتم  %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف77% و 71النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 

" يف توثيق عملية املراجعة يف أوراق العمل واليت يتم مراجعتها من قبل مدير إدارة املراجعة
وهذا يعين أن مستوى %. 77، ونسبة تطبيق بلغت 3.85الرتتيب األول مبتوسط حسايب قدره 

خلي يقوم بتوثيق عملية املراجعة يف التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا مؤشر على أن املراجع الدا
 أوراق العمل واليت يتم مراجعتها من طرف مدير إدارة املراجعة.

يتأكد املراجع الداخلي من كفاية املعلومات ( أن الفقرة املتمثلة يف "8كما يبني اجلدول رقم )
، ونسبة 3.75نتائج" يف الرتتيب الثاين مبتوسط حسايب  إىلوإمكانية االعتماد عليها للوصول 

وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب مؤشر على أن %. 75تطبيق بلغت 
املراجع الداخلي يقوم ابلتأكد من كفاية املعلومات ومدى االعتماد عليها قبل إعداد التقرير والذي 

 يظهر نتائج عملية املراجعة.

إلمسنت ملعيار طبيعة ختطيط و تنفيذ عملية وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية ل
بينما كانت نسبة التطبيق الكلية  3.66املراجعة جيد، حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 

%. ويعترب هذا مؤشر جيد على أن إدارة املراجعة الداخلية يف هذه الشركة تقوم ابلتخطيط 73
النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة والتنفيذ اجليد لعملية املراجعة. تتفق هذه النتيجة مع 

 (.2006؛  العمري وعبد املغين، 2009؛ النونو، 2013)سويدان و أبوزرريق ،

 توصيل نتائج املراجعة: -7

ولتحديرررد درجرررة االلترررزام مبعيرررار توصررريل نترررائج املراجعرررة مت احتسررراب املتوسرررط احلسرررايب واالحنرررراف 
قرررات املعيررار السررابع، وللمسررتوى الكلرري للمعيررار، وذلررك  املعيرراري والنسررب املئويررة لكررل فقرررة مررن ف

 (.  9كما هو مبني يف اجلدول رقم )
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 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية والرتتيب: (9اجلدول رقم )
 إلجاابت أفراد العينة عن املعيار السابع 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 قالتطبي
 الترتيب

1 

 يتم مراجعة التقرير من قبل مدير

إدارة المراجعة قبنل عرضنه علن  

 اادارة العليا

4.0500 0.60481 81% 1 

2 

تقنننننوم إدارة المراجعنننننة ب يصنننننال 

الجهنات الداخلينة لات  إل التقرير 

 العالقة

3.8500 0.74516 77% 2 

3 

إدارة المراجعنننة الداخلينننة  تقنننوم

 بوضننع بعننق القيننود علنن  توزيننع

 نتائج المراجعة لجهات خارجية

3.1000 0.71818 62% 4 

4 

يتم متابعة التقرير للتأكد من أتخال 

االجنننراءات التصنننحيحية الالزمنننة  

 من قبل اادارة العليا

3.6500 0.58714 73% 3 

  %73 0.66382 3.66 الكلي **

، أما 4.05 ىلإ 3.10( أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 9نالحظ من اجلدول رقم )
"يتم  %، حيث جاءت الفقرة املتمثلة يف81% و 62النسب املئوية للفقرات فكانت ما بني 

" يف الرتتيب األول مراجعة التقرير من قبل مدير إدارة املراجعة قبل عرضه على اإلدارة العليا
ه وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذ%. 81، ونسبة تطبيق بلغت 4.05مبتوسط حسايب قدره 

الفقرة جيد جداً، وهذا مؤشر على أن مدير إدارة املراجعة يقوم مبراجعة تقرير املراجعة قبل أن يتم 
 اإلدارة العليا.  إىلتقدميه 

اجلهات  إىلتقوم إدارة املراجعة إبيصال التقرير ( أن الفقرة املتمثلة يف "9كما يبني اجلدول رقم )
، ونسبة تطبيق بلغت 3.85مبتوسط حسايب الداخلية ذات العالقة" يف الرتتيب الثاين 

وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة جيد، وهذا يعترب مؤشر على أن إدارة املراجعة %. 77
االطراف الداخلية ذات العالقة. يف املقابل  إىلالداخلية تقوم إبيصال تقرير املراجعة الداخلية 

ة الداخلية بوضع بعض القيود على توزيع نتائج تقوم إدارة املراجعجاءت الفقرة املتمثلة يف "
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، ونسبة 3.10" جاءت يف الرتتيب الرابع واألخري مبتوسط حسايب قدره املراجعة جلهات خارجية
%. وهذا يعين أن مستوى التطبيق هلذه الفقرة بني الضعيف واملتوسط، وهذا 62تطبيق بلغت 

ة على توزيع تقرير املراجعة جلهات خارجية مؤشر على أن القيود املفروضة من قبل إدارة املراجع
 غري كافية. 

وبشكل عام يعترب مستوى تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعيار توصيل نتائج املراجعة جيد، 
%. ويعترب هذا 73بينما كانت نسبة التطبيق الكلية  3.66حيث كان املتوسط احلسايب الكلي 

 إىلة يف هذه الشركة تقوم بتوصيل نتائج املراجعة مؤشر جيد على أن إدارة املراجعة الداخلي
بعض الدراسات السابقة )سويدان  األطراف الداخلية. تتفق هذه النتيجة مع النتائج الظاهرة يف

 (.2006؛  العمري وعبد املغين، 2009؛ النونو، 2012؛ مزايين، 2013زرريق ، أبوو 

 لداخلية:معدل التطبيق الكلي للمعايري الدولية للمراجعة ا -8

ولتحديد درجة تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية مت احتساب املتوسط احلسايب واالحنراف 
املعياري والنسب املئوية للمستوى الكلي للكل معيار على حدة، وللمستوى الكلي لدرجة 

 (.  10للتطبيق، وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم )

 واالحنراف املعياري والنسب املئوية والرتتيب املتوسط احلسايب: (10اجلدول رقم )
 إلجاابت أفراد العينة عن املستوى الكلي ملعايري املراجعة الداخلية 

 المعيار ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 7 %70 0.87486 3.48 االستقاللية والموضوعية 1

 5 %72 0.68834 3.59 العناية المهنية الالزمة 2

 6 %71 0.71341 3.56 رقابة جودة المراجعة الداخلية 3

 2 %74 0.64316 3.70 أنشطة المراجعة الداخلية إدارة 4

 1 %75 0.61107 3.75 تقييم وتطوير إدارة المخاطر 5

 4 %73 0.71157 3.66 طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة 6

 3 %73 0.66382 3.66 توصيل نتائج عملية المراجعة 7

** 
معنننايير المراجعنننة الداخلينننة الدولينننة 

 )الكلي(
3.63 0.70089 73%  
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( أن نسبة تطبيق الشركة األهلية لإلمسنت ملعايري املراجعة الداخلية 10نالحظ من اجلدول رقم )
%. وبلغ 70% بينما كانت أقل نسبة تطبيق 75%، حيث كانت أعلى نسبة 73الدولية بلغت 
. وهذا يعين أن 3.48وأدىن معدل يبلغ  3.75، حيث كان أعلى معدل 3.63يب املتوسط احلسا

مستوى تطبيق معايري املراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية يعترب جيد، ولكن هذا يعد 
مؤشر على عدم وجود تطبيق شامل لكل معايري املراجعة الداخلية الدولية. تتفق هذه النتيجة مع 

؛ 2009؛ النونو، 2012؛ مزايين، 2013السابقة )سويدان و أبوزرريق ،بعض الدراسات 
( 2006(، غري أن هذه النتيجة ال تتفق مع نتائج دراسة العمري وعبد املغين )2005الرحاحلة، 

واليت أظهرت أن مستوى تطبيق البنوك التجارية اليمنية للمعايري الدولية للمراجعة الداخلية 
  %.58طبيق ضعيف، حيث بلغت نسبة الت

 اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الفرعي الثاين:

ماهي املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف والذي ينص على اآليت: 
 الشركات الصناعية الليبية املسامهة؟ 

تطبيق الشامل للمعايري للتحليل النتائج املتعلقة هبذا السؤال وملعرفة املعوقات اليت حتول دون ال
الدويل للمراجعة الداخلية يف الشركات الصناعة الليبية، مت احتساب املتوسط احلسايب واالحنراف 
املعياري والرتتيب لكل فقرة من الفقرات املقرتحة كمعوقات تطبيق معايري املراجعة الداخلية 

 (.  11ل رقم )الدولية، وللمستوى الكلي للمعوقات، وذلك كما هو مبني يف اجلدو 

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية والرتتيب ( 11اجلدول رقم )
 إلجاابت أفراد العينة عن معوقات تطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية 

 الفقرات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 

عنندم وجنننود وعننني وإدران كننناقي منننن 

عليننا ألهميننة االلتننمام بمعننايير اادارة ال

 المراجعة الداخلية الدولية

3.4500 0.68633 2 

2 

عدم وجود رغبة من اادارة العلينا قني 

تطبيننق أو االلتننمام بمعننايير المراجعننة 

 الداخلية الدولية

3.2000 0.83351 5 
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3 

عنندم وجننود المعرقننة و االمننام الكنناقي 

لنننندى المننننراجعين الننننداخليين بمعننننايير 

 الداخلية الدولية المراجعة

3.0000 0.97333 6 

4 

عننندم قناعنننة إدارة المراجعنننة الداخلينننة 

بأهمينننننة تطبينننننق معنننننايير المراجعنننننة 

 الداخلية الدولية

2.4500 0.94451 8 

5 
قلنننننة الننننندورات والبنننننرامج التدريبينننننة 

 الدورية للمراجعين الداخليين
3.3000 1.08094 4 

6 
عننندم وجنننود إلنننمام قنننانوني بنننااللتمام 

 المراجعة الداخلية الدولية بمعايير
3.5500 0.88704 1 

7 

عدم وجود هيئنة أو جهنة مسنرولة عنن 

ااشنننننراف علننننن  االلتنننننمام بمعنننننايير 

 المراجعة الداخلية الدولية

3.4000 0.99472 3 

8 
ارتفنننننناع تكنننننناليف تطبيننننننق معننننننايير 

 المراجعة الداخلية الدولية
2.7500 0.44426 7 

*

* 
  0.85558 3.14 الكلي

( أن هناك تفاوت يف أتثري هذه املعوقات على تطبيق املعايري الدولية 11اجلدول رقم ) نالحظ من
، حيث 3.55 إىل 2.75للمراجعة الداخلية، حيث أن املتوسط احلسايب للفقرات يرتاوح من 

" يف عدم وجود إلزام قانوين اباللتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدوليةجاءت الفقرة املتمثلة يف "
. وابلتايل يعترب هذه املعوق األهم من بني بقية 3.55رتتيب األول مبتوسط حسايب قدره ال

حد اإللزام فااللتزام هبا اليزال  إىلاملعوقات، حيث أن معايري املراجعة الداخلية مل ترقى بعد 
ى اختيارايً، ونتيجة لذلك تعتمد عملية التطبيق الكلي هلذه املعايري على اإلدارة العليا و مد

قناعتها وإدراكها أبمهية وجدوى االلتزام هبذه املعايري. تتفق هذه النتيجة مع دراسة النونو 
(. كذلك تتفق مع دراسة سويدان وأبوزرريق 2006( و دراسة العمري وعبد املغين )2009)
( واليت أظهرت أن عدم االلتزام الكلي مبعايري املراجعة الداخلية الدولية يف شركات 2013)

 غياب اإللزام القانوين للتطبيق.  إىلابء األردنية يرجع الكهر 

عدم وجود وعي وإدراك كايف من اإلدارة ( أن الفقرة املتمثلة يف "11كما يظهر اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثاين مبتوسط العليا ألمهية االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدولية

ة قد تفسر عدم وجود تطبيق شامل للمعايري الدولية للمراجعة . هذ النتيج3.45حسايب قدره  
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الداخلية، حيث أن عدم وعي وإدراك االدارة العليا بفوائد وأمهية تطبيق هذه املعايري حيول دون 
التطبيق الكلي، وذلك يف غياب االلزام القانوين لتطبيق هذه املعايري. تتفق النتيجة مع دراسة 

(، غري أهنا ال تتفق دراسة  2006ودراسة العمري وعبد املغين ) (2013سويدان وأبوزرريق )
( واليت أظهرت أن عدم وجود إدراك كايف أبمهية االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية 2009النونو )

الدولية يف البنوك االسالمية يف قطاع غزة ال ميثل عائق ذا أمهية ميكن أن حيول دون التطبيق 
 .الشامل هلذه املعايري

عدم وجود هيئة أو جهة مسؤولة عن ( أيضًا أن الفقرة املتمثلة يف "11يبني اجلدول رقم )
" قد جاءت يف الرتتيب الثالث مبتوسط اإلشراف على االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدولية

. تتفق هذه النتيجة مع النتيجتني السابقتني، حيث أن عدم وجود االلزام 3.40حسايب قدره 
لقانوين لتطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، وغياب اجلهات أو اهليئات اليت تكون مسؤولة ا

على مراقبة التقيد بتطبيق هذه املعايري، وعدم وعي وإدراك اإلدارة العليا أبمهية االلتزام هبذه املعايري،  
ق النتيجة مع بعض كان نتيجته الطبيعية عدم وجود تطبيق كلي وشامل هلذه املعايري. تتف

 (.2006؛ العمري وعبد املغين،  2009الدراسات السابقة )النونو، 

عدم قناعة إدارة املراجعة الداخلية ( أن الفقرة املتمثلة يف "11يف املقابل يظهر اجلدول رقم )
 " يف الرتتيب الثامن واألخري مبتوسط حسايب قدرهأبمهية تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية

، وهي تعين عدم موافقة أفراد العينة على هذه الفقرة، وابلتايل تفسر هذه النتيجة وجود 2.45
قناعة لدى إدارة املراجعة الداخلية أبمهية تطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، ولكن حملدودية 

التطبيق الكلي هلذه  أتثري هذه اإلدارة على اإلدارة العليا، ويف غياب االلزام القانوين، حال دون
( واليت أظهرت أن املراجع 2013املعايري. تتفق هذه النتيجة مع دراسة سويدان وأبوزرريق )

الداخلي يف شركات الكهرابء االردنية مقتنع أبمهية االلتزام ابملعايري الدولية للمراجعة الداخلية كوهنا 
 تضيف قيمة لعملية املراجعة. 

وجود بعض املعوقات اليت حتول دون التطبيق الكلي للمعايري الدولية  وبشكل عام يرى أفراد العينة
، والذي يظهر أتثري متوسط هلذه 3.14للمراجعة الداخلية، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي 

املعوقات على التطبيق الشامل هلذه املعايري. تتفق هذه النتيجة مع دراسة سويدان وأبوزرريق 
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( واليت أظهرت أتثري بعض املعوقات على االلتزام 2006بد املغين )( ودراسة العمري وع2013)
وتطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية، حيث جاء املتوسط احلسايب الكلي هلذ ه املعوقات يف 

على التوايل. غري أن هذه النتيجة ال تتفق مع دراسة النونو  3.32و  3.36هذه الدراسات 
 ضعيف للمعوقات املقرتحة على تطبيق املعايري الدولية للمراجعة ( واليت أظهرت أتثري2009)

 . 2.56الداخلية يف البنوك االسالمية يف غزة، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكلي للمعوقات 

  اثلثاً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الفرعي الثالث:

( يف مدى 0.05: هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )والذي ينص على
تطبيق الشركات الصناعية الليبية للمعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى للمتغريات الشخصية 

 املؤهل العلمي(؟  –سنوات اخلربة  –للمراجع )املركز الوظيفي 

 لإلجابة على هذا السؤال سيتم اختبار الفرضية املتعلقة به:
( يف 0.05ئية عند مستوى الداللة )ال توجد فروقات ذات داللة احصا: واليت تنص على

مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى للمتغريات 
 املؤهل العلمي(. –سنوات اخلربة  –الشخصية للمراجع )املركز الوظيفي 

 والختبار هذه الفرضية سوف يتم اختبار الفرضيات الفرعية التالية املنبثقة منها:

( يف اجاابت افراد 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
العينة حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى 

 ملتغري املركز الوظيفي.

 One-Wayوالختبار هذه الفرضية قام الباحث ابستخدام حتليل التباين االحادي )
ANOVA) ( يبني نتائج حتليل 12للكشف عن الفروقات بني اجملموعات، واجلدول رقم )

 التباين األحادي:
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 (12اجلدول رقم )

حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت أفراد العينة حول مدى تطبيق املعايري  
 ري املركز الوظيفيالدولية للمراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية تبعا ملتغ

 مصدر التباين المعايير
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

االستقاللية 

 والموضوعية

 1.055 255. 1 255. بين المجموعات

 

 

.318 

 

 

 242. 18 4.347 داخل المجموعات

  19 4.602 الكلي

العناية المهنية 

 الالزمة

 011. 002. 1 002. موعاتبين المج

 

 

.919 

 

 

 227. 18 4.090 داخل المجموعات

  19 4.093 الكلي

رقابة جودة 

المراجعة 

 الداخلية

 288. 041. 1 041. بين المجموعات

 

 

.598 

 

 

 144. 18 2.585 داخل المجموعات

  19 2.626 الكلي

إدارة انشطة 

المراجعة 

 الداخلية

 017. 004. 1 004. بين المجموعات

 

 

.899 

 

 

 238. 18 4.276 داخل المجموعات

  19 4.280 الكلي

تقييم وتطوير 

 إدارة المخاطر

 017. 003. 1 003. بين المجموعات

 

 

.896 

 

 

 156. 18 2.803 داخل المجموعات

  19 2.806 الكلي

طبيعة تخطيط 

وتنفيذ عملية 

 المراجعة

 196. 1 196. بين المجموعات
.579 

 

 

.457 

 

 

 339. 18 6.101 داخل المجموعات

  19 6.297 الكلي

توصيل نتائج 

عملية 

 المراجعة

 1.700 402. 1 402. بين المجموعات

 

 

.209 

 

 

 237. 18 4.257 داخل المجموعات

  19 4.659 الكلي

معوقات تطبيق 

معايير 

المراجعة 

 270. 045. 1 045. بين المجموعات

 

 

.610 

 

 

 166. 18 2.983 داخل المجموعات

  19 3.028 الكلي
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 الدولية

 الكلي

 262. 021. 1 021. بين المجموعات

 

 

.615 

 

 

 079. 18 1.429 داخل المجموعات

  19 1.450 الكلي

( أن مستوى الداللة لكل معيار وكذلك للمجال الكلي للمعايري 12نالحظ من اجلدول رقم )
(، وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 0.05ستوى الداللة )أكرب من م

استجاابت أفراد العينة تعزى ملتغري املركز الوظيفي، وبتايل تقبل الفرضية اليت تنص على أنه ال 
( يف اجاابت افراد العينة حول 0.05توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة 

ات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغري املركز الوظيفي. مدى تطبيق الشرك
 (.2009تتفق هذه النتيجة مع النتائج الظاهرة يف دراسة النونو )

( يف إجاابت أفراد 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
لليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى العينة حول مدى تطبيق الشركات الصناعية ا

 ملتغري املركز املؤهل العلمي. 

 One-Wayوالختبار هذه الفرضية قام الباحث ابستخدام حتليل التباين االحادي )
ANOVA) ( يبني نتائج حتليل 13للكشف عن الفروقات بني اجملموعات، واجلدول رقم )

 التباين األحادي:

 حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت أفراد العينة: (13اجلدول رقم )
 حول مدى تطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية 

 تبعا ملتغري املؤهل العلمي 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

تقاللية االس

 والموضوعية

 255. 070. 3 210. بين المجموعات

 

 

.857 

 

 

 275. 16 4.392 داخل المجموعات

  19 4.602 الكلي

العناية المهنية 

 الالزمة

 088. 022. 3 066. بين المجموعات

 

.966 

 252. 16 4.027 داخل المجموعات 
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    19 4.093 الكلي

رقابة جودة 

المراجعة 

 ليةالداخ

 1.006 139. 3 417. بين المجموعات

 

 

.416 

 

 

 138. 16 2.210 داخل المجموعات

  19 2.626 الكلي

إدارة انشطة 

المراجعة 

 الداخلية

 086. 023. 3 068. بين المجموعات

 

 

.967 

 

 

 263. 16 4.212 داخل المجموعات

  19 4.280 الكلي

تقييم وتطوير 

 إدارة المخاطر

 379. 062. 3 186. مجموعاتبين ال

 

 

.769 

 

 

 164. 16 2.619 داخل المجموعات

  19 2.806 الكلي

طبيعة تخطيط 

وتنفيذ عملية 

 المراجعة

 380. 139. 3 418. بين المجموعات

 

 

.769 

 

 

 367. 16 5.879 داخل المجموعات

  19 6.297 الكلي

توصيل نتائج 

عملية 

 المراجعة

 025. 007. 3 022. بين المجموعات

 

 

.994 

 

 

 290. 16 4.637 داخل المجموعات

  19 4.659 الكلي

معوقات 

تطبيق معايير 

المراجعة 

 الدولية

 041. 3 123. بين المجموعات
.225 

 

 

.878 

 

 

 182. 16 2.905 داخل المجموعات

  19 3.028 الكلي

 المجال الكلي

 180. 016. 3 047. بين المجموعات

 

 

.909 

 

 

 088. 16 1.403 داخل المجموعات

  19 1.450 الكلي

( أن مستوى الداللة لكل معيار، وكذلك للمجال الكلي للمعايري 13نالحظ من اجلدول رقم )
(، وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 0.05أكرب من مستوى الداللة )

املؤهل العلمي، وبتايل تقبل الفرضية اليت تنص على أنه ال توجد استجاابت أفراد العينة تعزى ملتغري 
( يف إجاابت أفراد العينة حول مدى 0.05فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة 

تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغري املؤهل العلمي. تتفق 
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؛ النونو، 2013تائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )سويدان وأبوزرريق، هذه النتيجة مع الن
 (.2005؛ الرحاحلة، 2009

( يف اجاابت افراد 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   *
العينة حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى 

 غري سنوات اخلربة.  ملت

 One-Wayوالختبار هذه الفرضية قام الباحث ابستخدام حتليل التباين االحادي )
ANOVA) ( يبني نتائج حتليل 14للكشف عن الفروقات بني اجملموعات، واجلدول رقم )

 التباين األحادي:

عينة حول حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت أفراد ال: (14اجلدول رقم )
 مدى تطبيق املعايري الدولية للمراجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية تبعا

 ملتغري اخلربة العملية 

 المعايير
مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

االستقاللية 

 والموضوعية

بين 

 المجموعات
1.854 3 .618 

3.598 

 

 

.037 

 

 

داخل 

 المجموعات
2.748 16 .172 

  19 4.602 الكلي

العناية المهنية 

 الالزمة

بين 

 المجموعات
2.194 3 .731 

6.165 

 

 

.005 

 

 

داخل 

 المجموعات
1.898 16 .119 

  19 4.093 الكلي

رقابة جودة 

 المراجعة الداخلية

بين 

 المجموعات
.453 3 .151 

1.110 

 

 

.374 

 

 

ل داخ

 المجموعات
2.174 16 .136 

  19 2.626 الكلي
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إدارة انشطة 

 المراجعة الداخلية

بين 

 المجموعات
.859 3 .286 

1.339 

 

 

.297 

 

 

داخل 

 المجموعات
3.421 16 .214 

  19 4.280 الكلي

تقييم وتطوير إدارة 

 المخاطر

بين 

 المجموعات
.320 3 .107 

.687 

 

 

.573 

 

 

داخل 

 تالمجموعا
2.485 16 .155 

  19 2.806 الكلي

طبيعة تخطيط 

وتنفيذ عملية 

 المراجعة

بين 

 المجموعات
.837 3 .279 

.818 

 

 

.503 

 

 

داخل 

 المجموعات
5.460 16 .341 

  19 6.297 الكلي

توصيل نتائج 

 عملية المراجعة

بين 

 المجموعات
.759 3 .253 

1.039 

 

 

.402 

 

 

داخل 

 المجموعات
3.900 16 .244 

  19 4.659 الكلي

معوقات تطبيق 

معايير المراجعة 

 الدولية

بين 

 المجموعات
.452 3 .151 

.936 

 

 

.446 

 

 

داخل 

 المجموعات
2.576 16 .161 

  19 3.028 الكلي

 الكلي

بين 

 المجموعات
.540 3 .180 

3.167 

 

 

.053 

 

 

داخل 

 المجموعات
.910 16 .057 

  19 1.450 الكلي

( أن مستوى الداللة لكل جمال، وكذلك للمجال الكلي أكرب من 14نالحظ من اجلدول رقم )
(، ابستثناء جمايل االستقالل واملوضوعية، والعناية املهنية الالزمة، حيث 0.05مستوى الداللة )
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 على التوايل. وهذا يعين أنه ال توجد فروق ذات داللة 0.005، 0.037بلغ مستوى الداللة 
إحصائية يف استجاابت أفراد العينة تعزى ملتغري اخلربة العملية، وابلتايل تقبل الفرضية اليت تنص 

( يف اجاابت افراد 0.05على أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة 
عزى ملتغري العينة حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية ت

اخلربة العملية، إال أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة يف تطبيق 
معياري االستقالل واملوضوعية، والعناية املهنية الالزمة تعزى ملتغري اخلربة العملية.  تتفق هذه 

؛ النونو، 2013ريق، النتيجة مع النتائج الظاهرة يف بعض الدراسات السابقة )سويدان وأبوزر 
 (.2005؛ الرحاحلة، 2009

 :النتائج والتوصيات

 واًل: النتائج:أ

%. وهذا 73تبلغ نسبة تطبيق الشركات الصناعية الليبية للمعايري الدولية للمراجعة الداخلية   .1
وجود قناعة لدى يعين أن مستوى تطبيق املعايري جيد، ولكن غري كامل، وذلك ابلرغم من 

 ة الداخلية أبمهية تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدوليةإدارة املراجع

هناك تباين يف مستوى تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية، حيث أن معيار تقييم وتطوير   .2
%، بينما كان معيار 75إدارة املخاطر كان األعلى مستوى تطبيق، حيث بلغت النسبة 

 %.70وذلك بنسبة تطبيق االستقاللية واملوضوعية األقل تطبيقاً 

 ، غري أن حرصيتمتع املراجعني الداخليني كوحدة واحدة ابلكفاءة الالزمة ملمارسة املهنة  .3
 املراجعني الداخليني على التحصيل العلمي املستمر لتطوير مهاراهتم غري كايف.

أهنم غري  لدى املراجعني الداخليني االملام الكايف مبعايري املراجعة الداخلية الدولية، غري  .4
  حريصني على متابعة التطورات يف هذه املعايري والعمل هبا.

يعترب مستوى تطبيق معيار رقابة جودة املراجعة الداخلية جيد، إال أن نتائج أنشطة   .5
 .إدارة املراجعة الداخلية ال ختضع للتقييم من قبل جهات خارجية بشكل دوري
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اجعة قبل عرضه على اإلدارة العليا، مث يوزع يتم مراجعة التقرير من قبل مدير إدارة املر   .6
على اجلهات الداخلية ذات العالقة، غري أن القيود اليت تقوم إدارة املراجعة الداخلية 

 بوضعها على توزيع نتائج املراجعة جلهات خارجية غري كافية.

جود وعي إن عدم وجود إلزام قانوين اباللتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدولية ،وعدم و   .7
 وإدراك كايف من اإلدارة العليا ألمهية االلتزام مبعايري املراجعة الداخلية الدولية، يعتربان

 من أهم املعوقات اليت حتد من التطبيق الشامل للمعايري الدولية.

( يف إجاابت أفراد العينة 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   .8
شركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية تعزى ملتغريي حول مدى تطبيق ال

 املركز الوظيفي، واملؤهل العلمي.

( يف اجاابت افراد العينة 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة   .9
تعزى ملتغري  حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية ملعايري املراجعة الداخلية الدولية

اخلربة العملية، إال أنه توجد فروقات ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة يف تطبيق 
 معياري االستقالل واملوضوعية، والعناية املهنية الالزمة تعزى ملتغري اخلربة العملية.  

 اثنياً: التوصيات:

ري الدولية للمراجعة الداخلية والذي على إدارة املراجعة الداخلية زايدة مستوى تطبيق املعاي  .1
سوف ينعكس إجيااًب على مستوى أدائها، وذلك من منطلق قناعتها أبمهية تطبيق هذه 

 املعايري.

على إدارة املراجعة الداخلية إعداد برانمج تدريب دوري للمراجعني الداخلني حول املعايري   .2
 ر التطورات يف هذه املعايري. الدولية للمراجعني الداخليني، وكذلك وضعهم يف صورة أخ

على التحصيل العلمي على إدارة املراجعة الداخلية حث وتشجيع املراجعني الداخليني   .3
 وقدراهتم.املستمر لتطوير مهاراهتم 
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على اإلدارة العليا القيام بتكليف طرف خارجي مستقل ومؤهل بتقييم أنشطة املراجعة   .4
 الداخلية بشكل دوري.

عة الداخلية وضع قيود صارمة على توزيع تقرير املراجعة الداخلية على على إدارة املراج  .5
اجلهات اخلارجية، حيث أن تقرير املراجعة الداخلية يكون مقتصر على االطراف الداخلية 

 ذات العالقة. 

على إدارة املراجعة الداخلية زايدة وعي وإدراك املسؤولني يف اإلدارة العليا أبمهية وفوائد   .6
 يري املراجعة الداخلية. تطبيق معا

إجراء املزيد من الدراسات امليدانية يف مدى تطبيق معايري املراجعة الداخلية الدولية يف   .7
 قطاعات أخرى ال سيما يف قطاع املصارف. 

 املراجع:

دور جلان املراجعة يف دعم  "(، 2014خالط، صاحل ميالد و مصلي، عبد احلكيم حممد ) 
، اجمللة اجعة الداخلية يف الشركات الصناعية الليبية"كفاءة وفاعلية وظيفة املر 

 اجلامعة، العدد السادس عشر، اجمللد األول، جامعة الزاوية، الزاوية، ليبيا. 

تدقيق احلساابت يف ضوء معايري التدقيق الدولية واألنظمة (، "2008الذنيبات، علي )
 عة األوىل. ، اجلامعة األردنية، الطبوالقوانني احمللية: نظرة وتطبيق"

مدى تطبيق معايري التدقيق (،"2006العمري، أمحد حممد و عبد املغين، فضل عبد الفتاح )
، اجمللة االردنية يف ادارة االعمال، الداخلي املتعارف عليها يف البنوك التجارية اليمنية"

      369 -343(، ص ص 3(، العدد )2اجمللد )

االساسية للمراجعة الداخلية ومدى توافرها يف (،"املقومات 1995غفري، كاميليا مسعود )
، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة قاريونس، بنغازي، "املصارف التجارية الليبية

 ليبيا.
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(،"مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي 1999الراوي، حكمت أمحد و الشحروري، حممود )
، اجمللة العلمية لكلية ية("املتعارف عليها يف البنوك التجارية االردنية )دراسة مسح

 . 154 – 101(، ص ص 10االدارة واالقتصاد، العدد )

"مدى االلتزام مبعايري التدقيق الداخلي الدولية يف  (،2013سويدان، ميشل و أبوزريق، بالل )
، اجمللة االردنية يف ادارة االعمال، عمادة البحث العلمي، شركات الكهرابء االردنية"

 .566  -540(، ص  3(،  العدد )9، االردن، اجمللد )اجلامعة االردنية

، مؤسسة شباب اجلامعة، "أصول املراجعة الداخلية واخلارجية"(، 1989الصحن، عبد الفتاح )
 اإلسكندرية، مصر.

"فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي يف اجلامعات االردنية (،2005الرحاحلة، حممد ايسني )
، اجمللة االردنية يف ادارة لتدقيق الداخلي الدولية"الرمسية واخلاصة يف ظل معايري ا

 .77 – 59(، ص ص 1( العدد )1االعمال، اجمللد )

ممارسة التدقيق الداخلي يف املؤسسات االقتصادية العمومية (،"2012مزايين، نور الدين )
جملة العلوم  اجلزائرية يف ضوء معايري التدقيق الداخلي الدولية: دراسة ميدانية"،

 – 187(، ص ص 27/28سانية، جامعة حممد خيضر بكسرة، اجلزائر، العدد )االن
202. 

مدى تطبيق معايري التدقيق الداخلي املتعارف عليها يف (،"2009النونو، كمال حممد سعيد )
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التجارة، البنوك االسالمية العاملة يف قطاع غزة"

 ولة فلسطني.غزة، د -اجلامعة االسالمية 
Abdomohammadi, Mohammed" ,)2009( ,Factors Associated with 

the Use of and Compliance with the IIA Standards :A Study of 
Anglo-Culture CAEs ,"International Journal of Auditing, 
Vol  .13 , Issue  ,1 , pp  .27-42    .  
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 ملرقب.* أستاذ مساعد/ قسم احملاسبة/ كلية االقتصاد والتجارة/ جامعة ا

 املستخلص
تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية للمعايير الدولية للمراجعة 
الداخلية، باإلضافة إلى معرفة أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير. وقد استخدم 

تبيان يحتوي على معايير الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وألجل تحقيق هذا الهدف تم تصميم اس
صحيفة على المراجعين الداخليين في الشركة االهلية  40المراجعة الداخلية الدولية، حيث تم توزيع 

منها. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق الشركات  20لإلسمنت المساهمة، وتم استرداد 
%. وقد أظهرت 73حيث بلغت النسبة  الصناعية الليبية للمعايير الدولية للمراجعة الداخلية جيد،

نتائج الدراسة وجود تباين في التطبيق، حيث أن معيار تقييم وتطوير إدارة المخاطر كان األعلى 
%، بينما كان معيار االستقاللية والموضوعية األقل تطبيقًا 75مستوى تطبيق، حيث بلغت النسبة 

عدم وجود إلزام قانوني بااللتزام بمعايير  كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن %.70وذلك بنسبة تطبيق 

http://www.theiia.org/
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المراجعة الداخلية الدولية ،وعدم وجود وعي وإدراك كافي من اإلدارة العليا ألهمية االلتزام بمعايير 
من أهم المعوقات التي تحد من التطبيق الشامل للمعايير الدولية  المراجعة الداخلية الدولية، يعتبران

ية. وأخيرًا، ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية )عند مستوى الداللة في الشركات الصناعية الليب
( في إجابات أفراد العينة حول مدى تطبيق الشركات الصناعية الليبية لمعايير المراجعة 0.05

الداخلية الدولية تعزى للمتغيرات الشخصية للمراجع وهي المركز الوظيفي، والمؤهل العلمي، والخبرة 
 العملية.

 المراجعة الداخلية، المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، الشركات الصناعية الليبية.ات الدالة: الكلم

 

 

 

 

 

 

 



 االهلية ...... الشركة:  )دراسة حالة يف الشركات الصناعية الليبية املراجعة الداخلية الدولية مدى تطبيق معايري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  148 

 

 استبيان 

"مدى تطبيق أان أقوم يف الوقت احلاضر إبعداد ورقة حبثية بعنوان : السيد: املراجع الداخلي
دراسة حالة يف الشركة األهلية معايري املراجعة الداخلية الدولية يف الشركات الصناعية الليبية )

وسوف أكون ممتنًا جدًا إذا تكرمتم وخصصتم جزءًا من وقتكم لتكملة االستبيان لإلمسنت(". 
املرفق حيث أن أراءكم و اقرتاحاتكم سوف تكون يف غاية الفائدة  يف املساعدة على حتقيق 

 أهداف البحث. 

 الباحث  
    

 المعلومات العامة ولاألالجمء 

  رئيس قسم المراجعة الداخلية  مدير أدارة المراجعة الداخلية فةالوظي

  ماجستير بكالوريوس  دبلوم عالي  دبلوم متوسط المؤهل العلمي

  سنوات 5-1من  الخبرة
 10-6من 

 سنوات
 

 15-11من 

 سنة
 

 15أكثر من 

 سنة
 

ربع املناسب معربًا ( يف امل√لإلجابة على األسئلة،  املطلوب فقط وضع إشارة ): اجلزء الثاين
 عن رأيك.

مواقق 

 بشدة
 محايد مواقق

غير 

 مواقق

 غير

مواقق 

 بشدة

 م الفقرات

  :معايير المراجعة الداخلية الدولية أوالا      

 ** :االستقاللية و الموضوعية     

     

يمننننننس مجلنننننس االدارة المراجنننننع النننننداخلي 

صننننالايات كاقيننننة للقيننننام بأعمالننننه بكفنننناءة 

 وقعالية

1 

     
للمراجع الداخلي الحرية الكاملنة قني اختينار 

 الميادين واالنشطة التي يجب مراجعتها
2 
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لنندى المراجننع القنندرة علنن  عننر  الحقننائق 

والنتنننائج التننني توصنننل اليهنننا دون أي تنننأثير 

 خارجي

3 

     
ال تنرثر العالقنات الشخصنية بنين المنوظفين 

 والمراجع الداخلي عل  عملية المراجعة
4 

     

يتأكنننند منننندير المراجعننننة الداخليننننة مننننن أن 

موظفيه ال يراجعون أعمال قام بها موظفين 

 أقرباء لهم

5 

     
تتبنننع ادارة المراجعنننة ألعلننن  مسنننتوى قننني 

 الهيكل التن يمي للشركة
6 

     

تضنننمن االدارة العليننننا معالجننننة مالا ننننات 

المراجع الداخلي ولل  بتنفيذ االقتراانات و 

 التوصيات

7 

     

م منندير المراجعننة الداخليننة علنن  أن يحننر

 إلنن المننوظفين المنتقلننين مننن أدارات أخننرى 

قسنننم المراجعنننة  ال يقومنننون بمراجعنننة أينننة 

 أعمال قاموا بتنفيذها

8 

 ** :العناية المهنية الالزمة     

     
يقوم مندير إدارة المراجعنة باألشنراف علن  

 تنفيذ العمل اسب خطوات البرنامج المعتمد
1 

     
ى المنننراجعين النننداخليين االلمنننام الكننناقي لننند

 بمعايير المراجعة الداخلية الدولية
2 

     

يحننرم المننراجعين الننداخليين علنن  متابعننة 

التطننورات قنني معننايير المراجعننة الداخليننة 

 ويعملون بها

3 

     

لنندى المننراجعين الننداخليين الحننرم الكنناقي 

علننن  التحصنننيل العلمننني المسنننتمر لتطنننوير 

 مهاراتهم

4 

     
يتمتننع المننراجعين الننداخليين كوانندة واانندة 

 بالكفاءة الالزمة لممارسة المهنة
5 

     

يأخذ المراجع قي االعتبار عنند بنذل العناينة 

المهنيننننننة الالزمننننننة كفنننننناءة وكفايننننننة إدارة 

 المخاطر والرقابة

6 

يحنننننرم مننننندير المراجعنننننة علننننن  تنننننأمين       7 
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التعميمات الالزمة للمراجعين قي بداينة كنل 

 ة مراجعةعملي

 ** :رقابة جودة المراجعة الداخلية     

     

تخضنننننع نتنننننائج أنشنننننطة إدارة المراجعنننننة 

الداخلينننة للتقينننيم منننن قبنننل جهنننات خارجينننة 

 بشكل دوري

1 

     

تتم عملية التقييم المسنتمر للمراجنع النداخلي 

للتأكنند مننن منندى االلتننمام بمعننايير المراجعننة 

 الداخلية الدولية

2 

     
مراجع الداخلي بتقييم االداء باستخدام يقوم ال

 الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية
3 

     
يقوم المراجع النداخلي بنالتحقق منن االلتنمام 

 بالخطط واالجراءات واالن مة الموضوعة
4 

     

يقنننننوم المراجنننننع النننننداخلي بتقينننننيم العملينننننة 

االداريننننة وللنننن  بتقننننديم الخطننننط المعتمنننندة 

 لشركةلتحقيق أهداف ا

5 

     

يقننوم المراجننع الننداخلي بالتأكنند مننن تطبيننق 

المبننننادئ المحاسننننبية المقبولننننة والمتعننننارف 

 عليها

6 

 ** :ادارة انشطة المراجعة الداخلية     

     
يقوم المراجع الداخلي بالتخطيط لكنل عملينة 

 مراجعة عل  ادة وتقييم المخاطر
1 

     

يقننننوم المراجننننع الننننداخلي بالحصننننول علنننن  

معلومات الكاقية عن االنشطة التني سنوف ال

 يتم مراجعتها

2 

     

يقنننوم المراجنننع بالحصنننول علننن  المواققنننة 

الالزمنننة منننن مننندير ادارة المراجعنننة علننن  

 خطة المراجعة

3 

     

يقننننوم المراجننننع الننننداخلي بدراسننننة الن ننننام 

الننننداخلي وأورا  العمننننل الخاصننننة بمجننننال 

 المراجعة الداخلية

4 

     
لداخلي بالتأكد منن أن منوارد يقوم المراجع ا

 المراجعة الداخلية مناسبة وكاقية
5 
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 ** :تقييم وتطوير إدارة المخاطر     

     

يقنننوم المراجنننع النننداخلي بالتأكننند منننن مننندى 

تحقيق األهداف والسياسات الموضوعة منن 

اادارة العلينننا وبينننان االنحراقنننات واابنننالغ 

 عنها

1 

     

عناصننننر  يقننننوم المراجننننع بننننالتحقق مننننن أن

الرقابننة الداخليننة علنن  السننجالت والتقننارير 

 كاقية وقعالة

2 

     
يقننوم المراجننع الننداخلي بالتأكنند مننن قعاليننة 

 الوسائل المستخدمة قي اماية االصول
3 

     

يتأكد المراجع النداخلي منن وجنود االصنول 

ومطابقتهنننا منننع السنننجالت بنننالجرد الفجنننائي 

 بشكل دوري

4 

     

أكد من قيام االدارة بوضع يقوم المراجع بالت

معننايير لتحدينند مننا إلا كاننن  األهننداف قنند تننم 

 تحقيقها

5 

     
تساهم أنشطة المراجعة الداخلية قني تطنوير 

 إدارة المخاطر وأن مة الرقابة قي الشركة
6 

 ** :طبيعة تخطيط و تنفيذ عملية المراجعة     

     

تقوم إدارة المراجعة بتحديند أهنداف النشناط 

سننتتم مراجعتننه والطننر  التنني سننوف  الننذي

 يتم استخدامها

1 

     
يتأكد المراجع الداخلي من كفاية المعلومنات 

 نتائج إل وامكانية االعتماد عليها للوصول 
2 

     

يتم توثيق عملية المراجعة قي اورا  العمنل 

والتنني يننتم مراجعتهننا مننن قبننل منندير ادارة 

 المراجعة

3 

     
علنن  عمليننة جمننع تننوقر االشننراف الكنناقي 

 المعلومات وتحليلها، وتفسيرها وتوثيقها
4 

     
يقننننوم المرجننننع بأعننننداد تقريننننر عننننن نتننننائج 

 المراجعة قور االنتهاء منها
5 

     

يشمل التقرير عل  أهداف عملينة المراجعنة 

و الغر  من اعدادن ونطاقه ونتنائج عملينة 

 المراجعة

6 



 االهلية ...... الشركة:  )دراسة حالة يف الشركات الصناعية الليبية املراجعة الداخلية الدولية مدى تطبيق معايري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  152 

 

     
خلي يحتوي التقرير عل  رأي المراجنع الندا

 وتوصياته والتحسينات الواجب اجراءها
7 

 ** :توصيل نتائج عملية المراجعة     

     
يننتم مراجعننة التقريننر مننن قبننل منندير ادارة 

 المراجعة قبل عرضه عل  االدارة العليا
1 

     
 إلنن تقننوم إدارة المراجعننة ب يصننال التقريننر 

 الجهات الداخلية لات العالقة
2 

     

اجعة الداخلينة بوضنع بعنق تقوم ادارة المر

القينود علنن  توزيننع نتنائج المراجعننة لجهننات 

 خارجية

3 

     

ينننننتم متابعنننننة التقرينننننر للتأكننننند منننننن أتخنننننال 

االجننراءات التصننحيحية الالزمننة  مننن قبننل 

 االدارة العليا

4 

     

معوقننات تطبيننق معننايير المراجعننة الداخليننة 

ا   الدولية  :ثانيا

 

 

     

ي منن اادارة عدم وجنود وعني وإدران كناق

العلينننا ألهمينننة االلتنننمام بمعنننايير المراجعنننة 

 الداخلية الدولية

1 

     

عننندم وجنننود رغبنننة منننن االدارة العلينننا قننني 

تطبينننننق أو االلتنننننمام بمعنننننايير المراجعنننننة 

 الداخلية الدولية

2 

     

عنندم وجننود المعرقننة و االمننام الكنناقي لنندى 

المننننراجعين الننننداخليين بمعننننايير المراجعننننة 

 الدولية الداخلية

3 

     
عدم قناعنة إدارة المراجعنة الداخلينة بأهمينة 

 تطبيق معايير المراجعة الداخلية الدولية
4 

     
قلننة النندورات والبننرامج التدريبيننة الدوريننة 

 للمراجعين الداخليين
5 

     
عنندم وجننود إلننمام قننانوني بننااللتمام بمعننايير 

 المراجعة الداخلية الدولية
6 

     

يئنننة أو جهنننة مسنننرولة عنننن عننندم وجنننود ه

ااشننراف علنن  االلتننمام بمعننايير المراجعننة 

 الداخلية الدولية

7 
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ارتفننناع تكننناليف تطبينننق معنننايير المراجعنننة 

 الداخلية الدولية
8 
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