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 -الملخص: 

ية , األنشطة الرقابية , في مجال ) البيئة الرقاب  COSOإطار مع الداخلية في البيئة الليبية  الرقابة مكونات التعرف على مدى توافقهدفت الدراسة       

 من التحليلي منهج الوصفي, ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع ال مصراتهالمراجعين الخارجيين العاملين في  آراء( من خالل استطالع  االتصالوالمعلومات 

لين في راجعين العامجميع الم على الدراسات السابقة والمراجع العلمية وذلك في الجانب النظري أما في الجانب الميداني  تمثل مجتمع الدراسة في االعتمادخالل 

لمراجعة اانية مكاتب لثا, والفئة مصراتهمفردة ويشمل فئتين ,الفئة األولى تشمل  المراجعين التابعين لديوان المحاسبة فرع  50وهو مكون من  مصراتهمدينة 

 ( و تمثلت أساليبSPSSحصائي )منها, وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل اإل 38( استبانة و استرداد 45ولقد تم توزيع  ) مصراتهالمزاولة للمهنة في 

ألفا  ختبارا تمثلت في ف االستدالليأما أساليب اإلحصاء  المعياري  واالنحرافاإلحصاء الوصفي المستخدمة في التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي 

 -:يلما يلفرضيات , وتوصلت الدراسة إلى الختبار العينتين مستقلتين  واختبار مان وتني لعينة واحدة  Tكرونباخ لقياس الثبات واختبار 

ة ,األنشطة الرقابية ,المعلومات في مجال ) البيئة الرقابي COSOمكونات الرقابة الداخلية وفقا إلطار  بيئة الليبية معمكونات الرقابة الداخلية  في التتوافق   

ين ت المراجعكما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابا,  مصراتهوذلك من وجهة نظر المراجعين الخارجيين العاملين في  (االتصالو

لك لتحسين أداء بشكل كامل من قبل المنظمات الليبية وذ COSOوأوصت الدراسة بضرورة تبني إطار تعزى لجهة عملهم ,  مصراتهالخارجيين العاملين في 

بة الداخلية رف على الرقاراجعة تشمعلى عناصر مكونات الرقابة الداخلية األقل تواجدا في البيئة الليبية وهي: لجنة  االهتماملية بها , وكذلك تركيز الرقابة الداخ

 وتتمتع باالستقاللية, التصريح المالئم للعمليات المالية واألنشطة, آليات الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة الخارجية.

.للرقابة الداخلية COSOإطار –الرقابة الداخلية  -: المفتاحية الكلمات

  

 -المقدمة: .1

 امراحله في الداخلية للرقابة الرئيسية الوظيفة تمثلت 

 من والمخزون كالنقدية األصول حماية في األولى

 وظهور األعمال تطور ومع واالختالس, السرقة

 األموال رؤوس ذات والشركات الكبيرة المنظمات

 ضروري كنظام الداخلية بالرقابة االعتراف تم الضخمة

 الداخلية الرقابة أهداف لذلك تبعا وتطورت منظمة ألي

 دقة وضمان األصول حماية في تتمثل أصبحت بحيث

 اإلنتاجية الكفاءة رفع على العمل وكذلك البيانات

 فإنه وبالتالي اإلدارية, السياسات اتباع على والتشجيع

 كلما فاعلية وذات قوية الداخلية الرقابة أنظمة كانت كلما

 ومنع واإلداري المالي الفساد من الحد إلى هذا أدى

 المنظمات قيمة وتعزيز والتالعب الغش واكتشاف

 مستوى ارتفاع حالة في أنه يعني اصحيح, وهذ والعكس

 أنظمة ضعف على يدل هذا فإن دولة أي في الفساد

 .فيها الداخلية الرقابة

 يتوجب فإنه الداخلية للرقابة الكبيرة لألهمية وبالنظر

 مقارنتها خالل من باستمرار أداءها وتحسين تقييمها

 يمكن حتى الدولية الساحة على الممارسات بأفضل

 العمل ثم القصور ونواحي الضعف نقاط على التعرف

mailto:1algaseer146@gmail.com


ICTS24632019-AF3019 

1765 
 

 االرتقاءالهوة بما يمكن من  وتجسير عالجها على

 .بأدائها

 -الدراسة:  مشكلة.2

 ةعد منذ كبيرين وإداري مالي فساد من ليبيا تعاني     

 واتللسن الدولية الشفافية منظمة تقارير بينت ولقد, عقود

 يف فسادا األكثر العشرة الدول ضمن من ليبيا أن السابقة

 ةالمحاسب لديوان الدورية التقارير أوضحت كما,  العالم

 أنظمة ضعف مدى اإلدارية للرقابة العامة والهيئة

 هناك نفإ وبالتالي,  الليبية المنظمات في الداخلية الرقابة

 بيئةال في الداخلية الرقابة أنظمة أداء لتحسين ماسة حاجة

 مع مقارنتها خالل من ذلك تحقيق ويمكن,   الليبية

 للرقابة COSO إطار في والمتمثل الممارسات أفضل

 تذليل ثم ومن الخلل مواطن على للتعرف وذلك الداخلية

 ذات داخلية رقابة أنظمة بناء إلى للوصول االنحرافات

 .عالية فاعلية

 في الدراسة مشكلة صياغة يمكن سبق ما على وبناء

 -التالية:  التساؤالت

 -األول: التساؤل 

 ليبيةال البيئة في الداخلية الرقابة تتوافق مكونات هل ـــ

 في العاملين الخارجيين المراجعين نظر وجهة من

  ؟COSO إلطار الداخلية الرقابةمكونات  مع مصراته

 -التالية: وينقسم هذا التساؤل إلى التساؤالت الفرعية 

 بيئةال المتواجدة في الداخلية البيئة الرقابية أ.هل تتوافق

ي فلخارجيين العاملين الليبية من وجهة نظر المراجعين ا

 ؟ COSOإلطار  مع البيئة الرقابية  مصراته

ية لليبفي البيئة االداخلية األنشطة الرقابية  تتوافق ب. هل

 العاملين فيمن وجهة نظر المراجعين الخارجيين 

 ؟COSOاألنشطة الرقابية وفقاً إلطار  مع مصراته

ة المتعلقة بالرقاب االتصالالمعلومات وتتوافق  هل جـ.

الداخلية في البيئة الليبية من وجهة نظر المراجعين 

المعلومات  مع مصراتهلخارجيين العاملين في ا

 ؟COSOوفقاً إلطار  االتصالو

 -الثاني: التساؤل 

جهة لتعزى  وق ذات داللة احصائيةهل توجد فر -

إجابات المراجعين الخارجيين العاملين في  العمل بين

في  مكونات الرقابة الداخليةمدى توافق   حول  مصراته

 ؟COSOإطار البيئة الليبية مع 

 -الدراسة:  أهمية.3

 لتحسين الماسة الحاجة في الدراسة أهمية تبرز      

 مال بالنظر الليبية المنظمات في الداخلية الرقابة أداء

 ةالدراس تساهم وقد كبيرين وإداري مالي فساد من تعانيه

عالجها  من يمكن بما الضعف نقاط على التعرف في

 .الليبية البيئة في الداخلية الرقابة بأداء واالرتقاء

    -: الدراسةأهداف .4

 مكونات للتعرف على مدى توافق الدراسة تسعى      

 طةاألنش ة,الرقابي البيئة)الليبية  البيئة في الداخلية الرقابة

 الرقابة متطلباتمع ( االتصالو المعلومات الرقابية,

 .COSO إلطار وفقا الداخلية

 -الدراسة:  فرضيات.5

 -:يلي كما الفرضيات صياغة يمكن سبق لما تأسيسا     

 :األولى الرئيسية الفرضية

ن مية مكونات الرقابة الداخلية في البيئة الليب ال تتوافق

 مصراتهلخارجيين العاملين في وجهة نظر المراجعين ا

 .COSOإلطار الرقابة الداخلية  مع مكونات

 -التالية: وهي تنقسم إلى الفرضيات الفرعية 

 البيئة في المتواجدةالداخلية  الرقابية البيئةتتوافق ال  .أ

 يف العاملين الخارجيين المراجعين نظر وجهة من الليبية

 .COSO إلطار وفقا الرقابية البيئة مع مصراته
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 لليبيةا البيئة فيالداخلية  الرقابية األنشطةال تتوافق  .ب

 في العاملين الخارجيين المراجعين نظر وجهة من

 .COSO إلطار وفقا الرقابية األنشطة مع مصراته

 الرقابة أنظمة في االتصالو المعلومات ال تتوافق. جـ

 المراجعين نظر وجهة الليبية من البيئة في الداخلية

 المعلومات مع مصراته في العاملين الخارجيين

 .COSO إلطار وفقا االتصالو

 -الثانية: الفرضية الرئيسية 

 تعزى لجهة العمل.توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 مصراتهبين اجابات المراجعين الخارجيين العاملين في 

حول مدى توافق مكونات الرقابة الداخلية في البيئة 

 .COSOإطار الليبية مع 

 -الدراسة:  حدود.6

 عينالمراج جميع في للدراسة المستهدفة الفئة تمثلت      

 مصراته فرع المحاسبة ديوان في العاملين الخارجيين

 في للمهنة والمزاولة المرخصة المراجعة مكاتب وكذلك

 التي الداخلية الرقابة مكونات اقتصرت كما ,مصراته

 الرقابية, األنشطة الرقابية, )البيئة على تناولتها

 تقييم من كال تتناول ولم (االتصالو المعلومات

 والمتابعة. المراقبة المخاطر,

 -السابقة:  الدراسات.7

 الداخلية الرقابة أنظمة الدراسات من العديد تناولت       

, أبوميالة) دراسة ومنها زوايا عدة من COSO وإطار

 أنظمة هيكل أثر على التعرف إلى هدفت لتيا  ]1[(2017

 جودة تحسين على  COSO إلطار وفقا الداخلية الرقابة

 على استبانة110 توزيع تم ولقد, الخارجي المراجع أداء

 الغربية الضفة في العاملين الخارجيين المراجعين

 التي النتائج وأهم,  استبانة 90 منها واسترد بفلسطين

 قبل من كبير التزام وجود الدراسة إليها توصلت

 فلسطين بورصة في المدرجة العامة المساهمة الشركات

 وكذلك الخمسة بمكوناتها الداخلية الرقابة أنظمة بهيكل

 إلطار وفقا الداخلية الرقابة أنظمة لهيكل أثر وجود

COSOأما .الخارجي المراجع أداء جودة تحسين على 

 مدى قياس إلى هدفت ]2[(2017, الرمحي)  دراسة

 المراجعين نظر وجهة من COSO إطار تطبيق

 في المدرجة العامة المساهمة للشركات الخارجيين

 الدراسة عينة على االستبيان توزيع وتم,  عمان بورصة

 189:  على يراجعون خارجًيا مراجعا 189 البالغة

 لثالثة تطبيق وجود إلى الدراسة وخلصت,  شركة

 المخاطر تقييم,  الرقابية البيئة)  هي الرقابة من مكونات

: ) لعنصري تطبيق يوجد وال(  الرقابية األنشطة, 

 Thabit) دراسة(. المراقبة,  االتصالو المعلومات

[3])et.al , 2017  هدفت إلى تقييم الرقابة الداخلية في

 أن الدراسة ووجدت COSOدام إطار استخكردستان ب

 كردستان شركات في الداخلية الرقابة بين فجوة هناك

 ,.Tekala et.al) دراسة. COSO إطار ومتطلبات

 هدفت للتعرف على ممارسات أنظمة 2016( ]4[

 والصحاري الجمهورية مصرفي في الداخلية الرقابة 

 الدراسة وكشفت COSOإطار مع توافقها ومدى بليبيا

 على مفيدا يكون أن الممكن من COSO إطار أن إلى

 دراسة وهدفت .مكوناته تطبيق عدم من الرغم

]5[ 2016)Mahsina et.al.,على أداء  ( للتعرف

 المراجعة الداخلية وفاعلية الرقابة الداخلية وفقاً 

 االئتماني االستثمار على ذلك وأثر COSO إلطار

 الداخلية المراجعة أداء أن النتائج واظهرت للمصارف

 مالئمة وهي تنفيذها يتم COSO ومكونات مالئم

( (Frazer,2016 6][ دراسة .االئتماني لالستثمار

 إذا ما التعرف وهدفت بالتحليل COSOار إط تتناول

 أم فائدة ذات الصغيرة للشركات الداخلية الرقابة كانت

 كاتأن الشر من بالرغم أنه الدراسة ال؟ أوضحت

 الرقابة أنظمة لتنفيذ تحديات عدة تواجه الصغيرة

 ايجاد باإلمكان فإنه الموظفين, كالتكاليف وقلة الداخلية

,  الجرد) دراسة وتناولت  فاعلية. ذات داخلية رقابة
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 وذلك  COSOإلطار وفقا الداخلية الرقابة  ]7[(2013

 لها على المراجع تقييم أثر على والتعرف بها للتعريف

 وزيعت تم ولقد السورية, البيئة في الداخلية الرقابة خطر 

 دمشق في الخارجيين المراجعين على استبانة 39

 مكونات أن إلى الدراسة وخلصت استبانة 31 واستالم

 الرقابة خطر تقدير على تؤثر الخمسة الداخلية الرقابة

 لألوراق دمشق سوق في المدرجة الشركات في الداخلية

 يوالت  ]8[(2011,  )السبوع دراسة وكذلك .المالية

 أنظمة هياكل بناء تطور مدى على التعرف هدفت

 فةومعر األردنية الصناعية الشركات في الداخلية الرقابة

 أيضا استهدفت كما الرقابة أهداف تحقيق في فاعليتها

 أهداف تحقيق في الداخلية الرقابة عناصر أثر اختبار

 أنظمة فاعلية إلى الدراسة نتائج أشارت ولقد الرقابة,

 كما األردنية الصناعية الشركات في الداخلية الرقابة

 في مجتمعة الرقابة لعناصر هام أثر وجود إلى خلصت

 الرقابة. أهداف تحقيق

 في ودورها الداخلية الرقابة تناولت الدراسات بعض

)  دراسة بينها ومن واإلداري المالي الفساد من الحد

 النظرية الدراسات من وهي [9](2012,  وأحمد البكوع

 واإلداري المالي الفساد بظاهرة التعريف إلى وهدفت

 دراسة وكذلك. منها الحد في الداخلية الرقابة ودور

 فاعلية لتقييم هدفت  ]10[(2012,  وآخرون رشيد)

 أن النتائج وأظهرت الموصل لجامعة الرقابية األجهزة

 الموصل لجامعة الرقابية اإلجراءات في قصورا هناك

 اإلدارية للرقابة العامة الجوانب في ذلك كان سواء

 تبالعمليا تتعلق التي الخاصة اإلجراءات أو والمحاسبية

 الصندوق, المخزون, الرواتب, الصرف,)المحاسبية 

 (.المقاوالت

 -الدراسة:  هذه يميز ما

 البيئة في COSO وإطار الداخلية الرقابة تناولت أنها

 .مصراته مدينة نطاق وفي المحلية

 -للدراسة:  اإلطارالنظري.8

 تطور مع تماشيا وأهدافها الداخلية الرقابة مفهوم تطور  

 من الداخلية الرقابة تعريف تم ولقد,  وتعقدها األعمال

 مجال في المختصة والهيئات المنظمات من العديد قبل

 للمحاسبين األمريكي المجمع ومنها والمراجعة المحاسبة

 الخطة بأنها" الداخلية الرقابة عرف الذي القانونيين

 وإجراءات وسائل من بها يرتبط ما وكل التنظيمية

 دقة اختبار,  األصول على للمحافظة المنظمة تتبناها

 العمل كفاءة تنمية,  عليها االعتماد ودرجة الحسابات

 كما [ 11]."الموضوعة اإلدارية السياسات اتباع وتشجيع

 للمحاسبين الدولي االتحاد قبل من الداخلية الرقابة عرفت

 المنظمة حوكمة نظام من يتجزأ ال جزءاً  تعد بأنها"

 الهيئة وتتابعه فيه وتؤثر تعرفه الذي, المخاطر وإدارة

 حتى, اآلخرون واألفراد واإلدارة بالمنظمة اإلدارية

 مع والتعامل للمنظمة المتاحة الفرص من االستفادة يمكن

 إدارة استراتيجية مع يتسق بما, تواجهها التي التحديات

 الهيئة تضعها التي الداخلية الرقابة وسياسات المخاطر

 COSO المنظمات حماية لجنة عرفت كما [12]"اإلدارية

 إدارة بمجلس تتأثر التي العملية بأنها الداخلية الرقابة

 لتوفير تصميمها تم والتي, األخرين واألشخاص المنظمة

 فعالية: في المتمثلة األهداف تحقيق أجل من معقول تأكيد

,  المالية التقارير واكتمال موثوقية,  العمليات وكفاءة

 .[13]والتشريعات القوانين بتطبيق االلتزام

 -الداخلية:  للرقابة COSO ر. إطا8.1

 المنظمات حماية أجل من COSO لجنة تشكلت  

 من تتكون وهي االحتيالية المالية التقارير مع وللتعامل

 المتحدة الواليات في مهنية وهيئات معاهد خمسة أهم

, األمريكيين القانونيين المحاسبين مجمع:  األمريكية

,  األمريكيين المحاسبين جمعية, الماليين المحللين معهد

,  اإلداريين المحاسبين معهد, الداخليين المراجعين معهد

 سنة COSO إلطار األول النموذج اللجنة اصدرت ولقد

 م 2013 في منه المعدلة النسخة صدرت كما م1992



ICTS24632019-AF3019 

1768 
 

 قبوال القى ولقد  الداخلية للرقابة متكامل إطار وهو

إطار  وأصبح اللغات من العديد إلىوترجم  ]14[عاما

 العالم مستوى على استخداما األكثر الداخلية ةالرقاب

 أفضل من بوصفه استخدامه المنظمات من العديد وآثرت

 .]15[الممارسات

ً  الداخلية الرقابة تتألف  خمسة من COSO إلطار وفقا

 -:[16] يلي فيما إيجازها يمكن رئيسية مكونات

 -الرقابية:  البيئة 8.1.1

 الالزم واألساس الهيكل أنها على الرقابة بيئة وتعرف

 القيم وتتضمن المنظمة في الداخلية الرقابة لتطبيق

 والسياسات بالكفاءة يتصف إدارة ومجلس األخالقية,

 بمقاييس واالهتمام البشرية الموارد بتنمية المرتبطة

 والمسؤوليات الصالحيات وتفويض والحوافز األداء

 .المنظمة في الداخلية الرقابة ثقافة مجتمعة تشكل وهي

 

 -المخاطر:  تقييم 8.1.2

 تشكل التي المخاطر مع التعامل عمليات في تتمثل وهي 

 وتقييم وتتضمن تحليل المنظمة, أهداف لتحقيق تهديدا

 .المنظمة تواجهها التي المخاطر

 -الرقابية:  األنشطة 8.1.3

 مانلض بها القيام يتم التي الرقابية اإلجراءات تمثل وهي

 المخاطر من بالحد المتعلقة اإلدارة توجيهات تنفيذ

 األداء ومراجعة الفحص وتتضمن األهداف وتحقيق

 وتحديد االختصاصات وفصل األصول وحماية

 .المسؤوليات

 -: االتصالو المعلومات 8.1.4

 الئمةالم المعلومات توفير تتطلب الفاعلة الداخلية الرقابة

 يتمكن بحيث المناسبين والتوقيت بالشكل وايصالها

 المكون هذا ويتضمن بفاعلية أعمالهم انجاز من األفراد

 واعداد وخارجها المنظمة داخل فعال اتصال نظام وجود

 مالية. والغير المالية التقارير

 

 

 -والمتابعة:  المراقبة 8.1.5

 ةأو المنفصل المستمرة التقييم عمليات في تتمثل وهي   

 الرقابة مكونات كافة أن من للتأكد وذلك كليهما أو

 دارةاإل ابالغ ويتم بفاعلية, وتعمل قائمة الخمس الداخلية

 .القصور أوجه عن

 -الميدانية:  والدراسة المنهجية.9

 على االعتمادبالتحليلي  الوصفي المنهج الدراسة اتبعت

 الجانب في العالقة ذات والمراجع السابقة الدراسات

 استمارة اعداد تم الميداني الجانب في أما النظري

والدراسات  COSOبإطار  االستعانةمن خالل  استبيان

و تمثل عباراتها مفردات أ بقة في هذا المجال بحيثالسا

,  COSOطار عناصر مكونات الرقابة الداخلية وفقاً إل

 األول الجزء تناول بحيث نجزئيي من مكونة واالستبانة

 ثانيال الجزء أما ,بالمجيبين تتعلق التي العامة البيانات

 األنشطة,  الرقابية البيئة)  محاور ثالث من مكون فهو

 مقياس استخدام وتم(, االتصالو المعلومات,  الرقابية

 حول الموافقة درجة)لقياس درجات الخمس ذو ليكرث

 ارإط معالليبية  البيئة في الداخلية الرقابة توافق مدى

COSO)موافق لغير(  واحدة درجة)من متدرج وهو 

 تحوير تم ولقد, بشدة لموافق(  درجات5)  إلى بشدة

 متصلة فترات إلى المنفصلة التراتبية ليكرث مقاييس

 حالة في فقط يستخدم والذي T اختبار مع لتتماشى

 -:التالي بالجدول موضح وهو المتصلة البيانات

 (: مقياس ليكرث الخماسي1)جدول     

 العبارة

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

الرقم 

 التمييزي
1 2 3 4 5 

 الفترات
أقل من 

1.80 

1.80-

2.60 

2.60-

3.40 

3.4-

4.20 
4.20-5 
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 -الدراسة:  وعينة مجتمع9.1

حرصت الدراسة على استطالع آراء المراجعين الخارجيين    

قابة الر كونهم على دراية بأنظمة الرقابة الداخلية بالنظر ألن تقييم

رض الداخلية يعد الخطوة األولى في عملية المراجعة كما أنه يفت

 ائجالنت والحياد وهذا من شأنه إضفاء الثقة على باالستقالليةتمتعهم 

 في العاملين الخارجيين المراجعين في الدراسة مجتمع يتمثل, و

 المراجعون :فئتين ويشمل مفردة( 50)من مكون وهو مصراته

 وعددهم مصراته فرع المحاسبة ديوان في العاملون الخارجيون

 جميعا عليهم االستبيان توزيع وتم خارجيا مراجعا( 20)

 جعةالمرا مكاتب في تتمثل الثانية والفئة,  استبانة(17)واسترداد

 الضرائب قسم: المصدر) 30 وعددها للمهنة والمزاولة المرخصة

 (25)على االستبيان توزيع تم ولقد( , مصراته اإلداري المجمع,

 عنيي مما,  استبانة( 21) واسترداد مكتب لكل استبانة بواقع مكتبا

 التي اتواالستبيان,  استبانة( 45)الموزعة االستبيانات عدد واجماالً 

 , وبالنظر الدراسة عينة تمثل وهي استبانة( 38) ردادهااست تم

ين لصغر حجم العينة واقتصارها على المراجعين الخارجيين العامل

فإنه من الصعب تعميم نتائج الدراسة على كافة  مصراتهفي 

 -: عينةال خصائص وصف يلي وفيماالمنظمات في البيئة الليبية .

 

  افيةمتغيراتها الديموغرتوزيع عينة الدراسة حسب (: 2جدول )

 %النسبة  التكرار التصنيف المتغير

المؤهل 

 العلمي

 7.9 3 دبلوم عالي

 78.9 30 بكالوريوس

 13.2 5 ماجستير

 %100 38 اإلجمالي

سنوات 

 الخبرة

أقل من 

 سنوات5
11 28.9% 

 %23.7 9 10إلى 6من

 %21.1 8 15إلى11من

 15أكثر من 

 سنة
10 26.3% 

 

 -المستخدمة:  اإلحصائية األساليب 9.2

 للحزم اإلحصائي البرنامج استخدام تم المجمعة البيانات لتحليل  

 النسب في المستخدمة األساليب وتتمثل (,spss) االجتماعية

 ألفا اختبار وكذلك المعياري واالنحراف الحسابي والوسط المئوية

 .وتنيمان  وكذلك اختبار واحدة لعينة T واختبار كرونباخ

 -وثباتها:  األداة صدق 9.3

 من ثالثة على االستبانة عرض تم الظاهري الصدق لقياس    

 سقيا على االستبانة قدرة التحكيم خالل من تبين ولقد المحكمين

, COSO إطار مع الليبية البيئة في الداخلية الرقابة توافق درجة

 تساقواال الثبات درجة لقياس كرونباخ ألفا اختبار استخدام تم كما

 كرونباخ ألفا قيمة أن تبين SPSS برنامج خالل ومن الداخلي,

 ة)األنشط الثاني وللمحور% 92 الرقابية( )البيئة األول للمحور

( االتصالو )المعلومات الثالث وللمحور% 75.1 الرقابية(

 نتائج على االعتماد إمكانية وتعني جيدة نتيجة وهي% 88.2

 -ذلك:  يوضح( 3) والجدول الدراسة,

 اختبار ألفا كرو نباخ ةنتيج (:3) جدول   

 ألفا كرو نباخ المحاور

بيئة المحور األول )ال
 (الرقابية

92% 

األنشطة المحور الثاني )
 (الرقابية

75.1% 

لمعلومات المحور الثالث )ا
 (االتصالو

88.2 % 

 

 -الدراسة:  فرضيات اختبار 9.4

 الفرض رفض عدم أو رفض بشأن القرار التخاذ    

 كانت ذافإ( p-value) قيمة إلى ينظر فإنه الصفري

 الصفري الفرض قبول يتم( 0.05) تساوي أو من أكبر

 الفرض رفض يتم( 0.05)من  أصغر كانت وإذا

 .البديل الفرض وقبول الصفري

 في مجال البيئة الرقابية t(: نتائج اختبار4جدول )

ر

.
 م

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

p-

value 

 

 القرار

1  

وجووووووود لجنووووووة 

مراجعة تشورف 
علووووووى أنظمووووووة 
الرقابة الداخلية 

وننمنوووووووووووووووووووووووع 
 باالستقاللية

 رفض 0.000 0.95 3.8

2  

يوووووووووتم تحديووووووووود 
مستوى الكفاءة 
والموووووووووووووؤهالت 

المطلوبووووووووووووووووووة 
للوظوووووائف فوووووي 

 المنظمة .

 رفض 0.000 0.97 3.97

3  

وجووووووود هيكوووووول 
تنظيمووووي قوووووادر 

علوووووى التعامووووول 
التغيووووورات موووووع 

 رفض 0.000 1.04 4
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ر

.
 م

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

p-

value 

 

 القرار

فوووووووووي محووووووووويط 
 المنظمة.

4  

وجوود سياسووات 

تتعلوووووق بووووو دارة 
الموووووووووووووووووووووووارد 

 البشرية.

 رفض 0.000 0.98 3.95

5  

وجووود تفووويض 

واضووووووووووووووووووووووووو  
للصووووووووووووالحيات 
والمسووووووؤوليات 

بما يتناسب موع 
أهوووووووووووووووووووووووووداف 

 المنظمة.

 رفض 0.000 0.93 4.13

6  

وجوووود تواصووول 
وتفاعووووول بووووووين 

اإلدارة العليوووووووووا 
واإلدارات 
 والفروع.

 رفض 0.000 0.76 4.42

7  
وجووووود مجلووووس 
إدارة يتسووووووووووووووم 

 بالكفاءة.

 رفض 0.000 0.89 4.16

8  

وجووووووود نظوووووووام 

سولوكي أخالقوي 
يرسووول النزاهوووة 
وقوويم األخالقيووة 

. 

 رفض 0.000 1.09 4.05

الدرجووة الكليووة لمجووال 
 )البيئة الرقابية(

 رفض 0.000 0.95 4.06

 من يتراوح المتوسط أن (4)الجدول  خالل من يتضح

 أنظمة على تشرف مراجعة لجنة وجود)لعبارة 3.8

 4.42 المتوسطإلى ( وتتمتع باالستقاللية الداخلية الرقابة

 العليا اإلدارة بين وتفاعل تواصل وجود) لعبارة

 المتوسط العام أن يتبين اوالفروع(, كم واإلدارات

 0.05 نم أقل وهي p-value ( (0.000 وقيمة (4.06)

 الفرضية رفض هو اإلحصائي القرار فإن وبالتالي

 تتوافق) هي والتي البديلة الفرضية وقبول الصفرية

 مع يةالليب البيئة في المتواجدة الداخلية الرقابية البيئة

 (.COSO إلطار وفقا الرقابية البيئة

 بيةمجال األنشطة الرقافي   t(: نتائج اختبار5)الجدول  

ر
.
 م

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

p-

value 

 

 القرار

1  

التصوووري  المالئوووم 

للعمليوووات الماليوووة 
 واألنشطة.

 رفض 0.000 0.66 3.79

2  

يوجووووووووود تحديووووووووود 
واضووووووووووووووووووووووووووووووو  
للمسوووووووووووووووؤوليات 

وفصوووووووووول بووووووووووين 
 المهام.

 رفض 0.000 0.82 3.97

3  
وجووووود الضوووووابط 
الماديوووة المتعلقوووة 

 رفض 0.000 0.65 4.18

ر

.
 م

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

p-

value 

 

 القرار

بحمايوووة وسووووالمة 
األصوووووووووووووووووووووووووووول 

 والسجالت.

4  

وجووووود الضوووووابط 

المعنيوووووة بصوووووحة 
ودقووووووة التسووووووجيل 
والترحيل واكتمال 

 المستندات.

 رفض 0.000 0.704 4.13

5  

وجووووود سياسوووووات 

واجوووووووووووووووووووووراءات 
لضوووومان مراجعووووة 
األداء الفعلووووووووووووووي 

مقارنوووووووووووا موووووووووووع 
المخطوووووووووووووووووووط أو 
مقارنوووة المنظموووة 

 مع غيرها.

 رفض 0.000 0.749 3.92

6  

وجووووود سياسوووووات 

واجوووووووووووووووووووووراءات 
لضوووومان االلتووووزام 
بالتوجيهوووووووووووووووووات 

 االدارية.

 رفض 0.000 0.695 3.95

الدرجووووة الكليووووة لمجووووال 
 )األنشطة الرقابية(

 رفض 0.000 0.713 3.99

 من يتراوح المتوسط أن( 5) الجدول خالل من يالحظ

واألنشطة(  للعمليات المالئم التصريح) ة( لعبار3.79)

 المادية الضوابط وجود) لعبارة 4.18 المتوسط إلى

 وإجماال والسجالت(, األصول وسالمة بحماية المتعلقة

ابية الرق لمجال األنشطة الكلية للدرجة العام المتوسط فإن

 فإن ي( بالتال-value 0.000 p) وقيمة (3.99)

 وقبول الصفرية الفرضية رفض هو اإلحصائي القرار

 الرقابية األنشطة تتوافق)هي  والتي البديلة الفرضية

 إلطار اوفق الرقابية األنشطة مع الليبية البيئة في الداخلية

COSO.) 

في مجال المعلومات Tئج اختبارنتا (:6الجدول )

 االتصالو

ر
.
 م

 العبارة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

p-

value 

 

 القرار

1  

وجوووووووووود  ليوووووووووات 

لمعالجوووة ومتابعوووة 
ت الوواردة االتصاال

موووووووون األطووووووووراف 

 الخارجية.

 رفض 0.000 0.77 3.82

2  

وجووووووووود قنوووووووووات 

اتصووووووووال تمكووووووووون 
المووووووووظفين مووووووون 
توصيل المعلومات 

الخاصووووووووة ب يووووووووة 
مخالفووووووووووووووووووووووووووووووة 

 واختراقات.

 رفض 0.000 0.87 3.95
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ر

.
 م

 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

p-

value 

 

 القرار

3  

وجوووووووووود  ليوووووووووات 
للحصوووووووول علوووووووى 

المعلوموووووووووووووووووووووات 
الخاصوووووة بالبيئوووووة 

 الخارجية.

 رفض 0.000 0.80 3.53

4  

وجود  ليوة لتزويود 
المووووووووووووووووووووووووووووودراء 

بالمعلوموووووووووووووووووووات 
 الالزمة لهم.

 رفض 0.000 0.67 3.92

5  

يووووووووووووتم تحديوووووووووووود 
المعلوموووووووووووووووووووووات 

بالبيئوووووة الخاصوووووة 
ورفووووووع  ةالداخليوووووو

 التقارير بش نها.

 رفض 0.000 0.54 3.92

6  
عورض المعلوموات 
 بطريقة مناسبة.

 رفض 0.000 0.54 4.03

7  

وجووووووووووود خطووووووووووة 

اسوووووووووووووووووووتراتيجية 
لتطوووووووير أنظموووووووة 

 المعلومات.

 رفض 0.000 0.79 4.026

8  

نظووووام المعلومووووات 
فوي المنظمووة يقوووم 

بتووفير المعلومووات 
الماليووووووة والغيووووووور 

 المالية.

 رفض 0.000 0.98 3.74

الدرجووووة الكليووووة لمجووووال 

 (االتصال)المعلومات  و
 رفض 0.000 0.745 3.867

 من يتراوح المتوسط أن( 6) الجدول خالل من يالحظ

 المعلومات على للحصول آليات وجود)لعبارة  3.53

 لعبارة 4.026 المتوسطإلى ( الخارجية بالبيئة الخاصة

 المعلومات(, أنظمة لتطوير استراتيجية خطة )وجود

 لمجال الكلية للدرجة العام المتوسط فإن واجماالً 

 p-value قيمة أن كما( 3.867) االتصالو المعلومات

 برفض يكون اإلحصائي القرار فإن وبالتالي (0.000)

 )تتوافق وهي البديلة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية

في  الداخلية بالرقابة المرتبطة االتصالو المعلومات

وفقاً إلطار  االتصالالمعلومات و البيئة الليبية مع

COSO). 

 األولىالرئيسية  للفرضية tنتائج اختبار (:7)الجدول 

ر
.

 م

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t 

p-
value 

 

 القرار

1 
البيئووووووووووووة 
 الرقابية

4.06 0.95 7.069 0.000 
 رفض

2 
األنشوووووطة 
 الرقابية

3.99 0.713 8.62 0.000 
 رفض

3 
المعلوموووووا

ت 
3.867 0.745 7.577 0.000 

 رفض

ر

.
 م

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
t 

p-

value 

 

 القرار

 االتصالو

 0.000  0.802 3.97 اإلجمالي
 رفض

  الرئيسية الفرضية الختبار العام المتوسط أن يالحظ

 مقياس وفق الموافقة درجة ضمن يقع وهو( 3.97)

 فإن التاليوبp-value (0.000 ) قيمة أن كما ليكرت

 الصفرية الفرضية برفض يكون اإلحصائي القرار

 مكونات تتوافق ]هي والتي البديلة الفرضية وقبول

 نشطةة , األ)البيئة الرقابيالليبية البيئة في الداخلية الرقابة

 نظر وجهة من (االتصالالرقابية , المعلومات و

 وبين مصراته في العاملين الخارجيين المراجعين

ً  الداخلية الرقابة مكونات وتجدر (,COSO إلطار وفقا

( أي 3أن المقارنة تمت مع درجة الحياد )اإلشارة 

 هناك أن وبالتالي فإن هذا يعنيمتوسط مقياس ليكرث 

 لكي عالج إلى تحتاج والتي والنواقص  القصور بعض

 فقللتوا الليبية البيئة في الداخلية الرقابة أنظمة تصل

 .COSO إطار مع التام

 

 (: نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية8)الجدول 

ر
.

 م

 المجال

الوسط 
 الحسابي

 )الديوان(

الوسط 

 الحسابي

 )المكاتب(

 قيمة

U 

p-
value 

 

 القرار

1 
البيئووووووووووووووووووووة 

 الرقابية
 قبول 0.196 120.00 4.256 3.743

2 
األنشوووووووووووووطة 

 الرقابية
 قبول 0.584 144.00 3.965 3.968

3 
المعلوموووووووات 

 االتصالو
 قبول 0.449 138.00 3.875 3.866

 قبول 0.410 134.00 4.032 3.859 اإلجمالي

الختبار الفرضية الرئيسية الثانية تم استخدام اختبار مان 

وذلك ألنه يعد من أقوى وتني لعينتين مستقلتين 

الالبارمترية كما أن البيانات وصفية وحجم  االختبارات

( يتبين أن 8, ومن خالل الجدول )30العينتين أقل من 

وبالتالي فإن القرار  0.41الكلية = p-valueقيمة 

اإلحصائي يكون بقبول الفرضية الصفرية والتي هي ) 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات  ال

تعزى لجهة  مصراته المراجعين الخارجيين العاملين في

 اإلشارة إلى أن الفقرتين األولى عملهم(, لكن يجب

  p-valueوالسادسة في مجال البيئة الرقابية قيمة 

على التوالي وهذا يعني  (0.015,)(0.048)عندهما

اصة بهما وقبول البديلة رفض الفرضية الصفرية الخ

خر أنه توجد فروق ذات داللة احصائية بين بمعنى آ

لمراجعين الخارجيين العاملين في ديوان إجابات ا

المراجعين إجابات وبين  مصراتهالمحاسبة فرع 

وذلك  مصراته /الخارجيين العاملين في مكاتب المراجعة

فيما يتعلق بالفقرتين األولى والسادسة من مجال البيئة 

 لجنة وجودالرقابية وهذه الفقرتين على التوالي هي)

 وتتمتع الداخلية الرقابة أنظمة على تشرف مراجعة

 اإلدارة بين وتفاعل تواصل وجود( ,) باالستقاللية  

هذه النتيجة ويمكن تفسير ( والفروع واإلدارات العليا

باختالف المنظمات التي تتم مراجعتها , إذ أن ديوان 

المحاسبة مختص أساسا بمراجعة المنظمات العامة أما 

تراجعها هي مكاتب المراجعة فأغلب المنظمات التي 

 منظمات القطاع الخاص.

 

 -الدراسة:  نتائج 9.5

ة الليبي البيئة في الداخلية الرقابة مكونات تتوافق. 1

 (تصالاالو المعلومات الرقابية, األنشطة الرقابية, البيئة)

ً  الداخلية الرقابة مكوناتمع   وذلك COSOإلطار وفقا

 في العاملين الخارجيين المراجعين نظر وجهة من

 .مصراته

 يف الداخلية بالرقابة المرتبطة االتصالو المعلومات. 2

ً  األقل تعد الليبية البيئة  هاوتلي COSO إطار مع توافقا

 الداخلية. الرقابية البيئة ثم الرقابية األنشطة

.عناصر مكونات الرقابة الداخلية واألقل تواجدا في 3

التي تمت في كل مجال من مجاالت الرقابة البيئة الليبية 

دراستها تتمثل في لجنة مراجعة تشرف على الرقابة 

للعمليات التصريح المالئم  باالستقاللية,الداخلية وتتمتع 

آليات الحصول على المعلومات  واألنشطة,المالية 

 المتعلقة بالبيئة الخارجية.

.التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين اجابات 4

حول  مصراتهالمراجعين الخارجيين العاملين في 

بية لرقاة امكونات الرقابة الداخلية في البيئة الليبية ) البيئ

(  ومدى االتصال, األنشطة الرقابية, المعلومات و

 تعزى لجهة عملهم. COSOتوافقها مع إطار

 

 -التوصيات: 9.6

 الليبية المنظمات تتبنى أن بضرورة راسةالد توصي. 1

 أنظمة تحسين أجل من كامل بشكل COSO إطار

 .بها الداخلية الرقابة

على عناصر  االهتمام. توصي الدراسة بتركيز 2

ية ليبمكونات الرقابة الداخلية األقل تواجدا في البيئة ال

 وهي: لجنة مراجعة تشرف على الرقابة الداخلية وتتمتع

التصريح المالئم للعمليات المالية  باالستقاللية,

آليات الحصول على المعلومات المتعلقة  واألنشطة,

 بالبيئة الخارجية.

 البحوث وتركيز الجهود بتكثيف الدراسة توصي. 2

 الشركات لحوكمة النواة كونها الداخلية الرقابة حول

 الفاعلة.
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