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المراجعة الداخلية بالشركات الصناعية الليبية في تفعيل مبادئ حوكمة  إدارةتقييم مدى مساهمة 
 الشركات من خالل تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

 (للحديد والصلبدراسة تطبيقية على الشركة الليبية ) 

 محمد مصطفى الجبو

 ملخص
لددت تييدديى مدددم مادداهمة المراخلددة الداكليددة بالشددركات الصددبادية وددة تلليددل مبدداد  حوكمددة الشددركات مدد  كدد ل إهدددا البحدد  

همدا الملدايير الدوليدة للمراخلدة الداكليدة ومبداد   ،أي أ  البحد  يدربط بدي  متييدري  ،تطبيق الملايير الدوليدة للمراخلدة الداكليدة
لبحددد  دلدددت الشدددركة الليبيدددة للحديدددد والصدددلب بادتبارهدددا مددد  أكبدددر الشدددركات ل خدددرال الدراادددة التطبيييدددةإحوكمدددة الشدددركات، وتدددى 

يدتى مراخلت دا وتمتاز ببظاى رقابة داكليدة خيدد حادب التيدارير الددي يصددرها ديدوا  المحاادبة للخ دات التدة  ،الصبادية وة ليبيا
المدب   الوصدلة  البحد  اهددواتبد   التبليدد،كدرم مد  حيد  كبمودج لتلميمده دلدت الشدركات اأ اتكادهاوبالتالة يمك   ،م  قبله
صدددارات المبظمددات الم بيددة التددة ادتمددد لددة خاببدده البظددري ، والتحليلددة دلددت اأدبيددات والكتددب والدددوريات والدرااددات الاددابية واظ

مد   مكوبدة الادابية والدراادات البظرية الدرااة تدل ااتبابة ادتمادا   تصميى تى ولخم  البيابات وتحليل ا تباولت موضوع البح ، 
 اإلحصددددا ةالبربددددام   الباحدددد  أوددددراد الليبددددة وتددددى ااددددت ى كامددددل اتاددددتبابات الموزدددددة وااددددتكدى تدلدددد وزدددددت محدددداور ةاددددبل
(MINITAB) البيابات لتحليل . 

المراخلة الداكليدة بالشدركة الليبيدة للحديدد والصدلب تاداهى ودة تلليدل  إدارة لت بتيخة ملادها أ   إالبح  بشكل داى  أشارت بتا  
مبدداد  حوكمددة الشددركات مدد  كدد ل التزام ددا وبصددورة خيدددة بتطبيددق ملددايير المراخلددة الداكليددة مدد  بلدد  اليصددور وددة تطبيددق 

دراادة وتطدوير الملدايير بصدورة بددة مد  الشدركة الييداى مدا يادت ووهدبل  ببود متطلبدات الملدايير الدوليدة للمراخلدة الداكليدة، 
 قوادد ومباد  الحوكمة. لددى تطبيقماتمرة 

 الرقابدة بظداى وتطدوير تصدميى، الملدايير الدوليدة للمراخلدة الداكليدة، مبداد  حوكمدة الشدركات، المراخلة الداكلية الدالة:الكلمات 
 .والصلب للحديد الليبية الشركة ،الداكلية

 قدمةم -1

ليدد حظدة موضدوع حوكمدة الشددركات ببهميدة باليدة، كاصدة بلددد 
الادددلة اأزمدددات الماليدددة المكتللدددة التدددة حدددد ت ودددة الك يدددر مددد  
شدددركات الددددول المتيدمدددة، بتيخدددة توتيدددار إدارت دددا إلدددت الممارادددة 
الاليمة وة الرقابة واإلشراا. بل وأصبح موضوع الحوكمدة مد  

ت دول اللدددالى أهددى المواضددي  المطروحدددة دلددت صدددليد اقتصدداديا
ما  لتلزيز البخاح واإلصد ح اتقتصدادي  موبات يشكل دبصرا  

والتبظيمة، ومابلة تطبيق مباد  حوكمة الشركات لى يلد محدل 
بيدددددداس بالباددددددبة لمطددددددراا دوي المصددددددالح بالشددددددركة )المدددددد  ، 

، والمااهمي ، واللم ل( وة الوقدت الدراه  بدل ضدرورية دارةاإلو 
 وملزمة. 

كلمدددة تلبدددة باكتصدددار اتبضدددباط ودددة أدال اتدمدددال  والحوكمدددة
طدددددددراا المرتبطددددددة ببدمدددددددال والتددددددواز  وددددددة تحييدددددددق مصددددددالح اأ

المؤاادة. والمحصدلة الب ا يددة الملترضدة مد  تطبيي ددا هدة زيددادة 
قيمددة الشددركة وددة المدددم الطويددل، مدد  كدد ل وضدد  بظدداى محكددى 
يددددؤدي إلددددت تكلددددي  ملدددددتت اللادددداد، ورودددد  كلددددالة الشددددركات، 

 الرقابة والشلاوية.وتلزيز 

وظيلددددة المراخلدددددة الداكليدددددة تشددددكل أحدددددد دباصدددددر حوكمدددددة وأ  
 الشدددركةالشدددركات لضدددبط اأدال المدددالة واإلداري وتلظددديى قيمدددة 

والحددد مدد  المكدداطر الماليددة والتشددييلية التددة تحددد  ددددى تددواز  
حال تلاقم ا، ويد أصبح لزاما  دلت  شركاتوة ال ياكل المالية لل

 إقددددددرار وادتمدددددداد مبدددددداد  بالشددددددركات الداكليددددددةدارات المراخلددددددة إ
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حوكمددددة الشددددركات ضددددم  كطط ددددا ومماراددددت ا الم بيددددة. بحيدددد  
يتضددم  بشدداط وظيلددة المراخلددة الداكليددة اليددوى تيدددير المكدداطر، 
والتحيق م  اإلخرالات الرقابية، واكتبارات مددم اتلتدزاى، وكل دا 
 تيدد  مباشددرة  وددة إطددار حوكمددة الشددركات. وبدددل  ودد   للمراخلددة
الداكلية دور هاى ودة تلليدل مبداد  حوكمدة الشدركات ودلد  مد  
كددددد ل اتلتدددددزاى بمتابلدددددة تحددددددي  وتطدددددوير التطبييدددددات الادددددليمة 
لملددددددايير المراخلدددددددة الداكليدددددددة الحدي ددددددة والصدددددددادرة دددددددد  مل دددددددد 

 .IIAالمراخلي  الداكليي  

 :البحث مشكلة -2

مدددة  مابط قدددا مددد  أ  المراخلدددة الداكليدددة هدددة إحددددم ا ليدددات ال
ددا مدد   موال زمددة للحوكمددة، كمددا أب ددا وددة الوقددت داتدده دبصددر ا  م 

دباصدر الرقابدة الداكليدة، ولددل  دورهددا أااادة وم دى ودة تلليددل 
مبددداد  حوكمدددة الشدددركات. والمشدددكلة التدددة تطرح دددا هدددد  الورقدددة 

دارات اللليدددا بالشدددركات دلدددت متابلدددة ودددة دددددى تركيدددز اإلتتم دددل 
ة الداكلية بالشركات الصبادية دارات المراخلإتيييى مدم التزاى و 

وبالتدالة الماداهمة ودة  الدوليدة الليبية بملايير المراخلة الداكليدة
تلليدددل مبددداد  حوكمدددة الشدددركات، ويمكددد  تلكدددي  المشدددكلة ودددة 

 الاؤال التالة:

هل تااهى إدارات المراخلة الداكلية بالشركات الصبادية الليبية 
تطبيي ددا لتددزاى باتمدد  كدد ل  الشددركات وددة تلليددل مبدداد  حوكمددة

 للملايير الدولية للمراخلة الداكلية؟

 :البحث فرضيات -3

لإلخابددة دلددت الاددؤال المطددروح وددة المشددكلة تددى طددرح اللرضددية 
  الر ياية التالية:

:H1  المراخلدددددة الداكليدددددة بالشدددددركة الليبيدددددة للحديدددددد  إدارةتطبدددددق
والصددددددلب بصددددددورة خيدددددددة الملددددددايير الدوليددددددة الحدي ددددددة للمراخلددددددة 

 الداكلية مما يااهى وة تلليل مباد  الحوكمة.

 وتبب ق دب ا اللرضيات اللردية التالية:

H11:   المراخلددددددة الداكليددددددة بالشددددددركة باتاددددددتي لية  إدارةتتمتدددددد
 وصاح والشلاوية.تلليل مبدأ اإلمما يااهى وة  والموضودية.

H12:  يتمتددد  المراخددد  الدددداكلة بالشدددركة بالم دددارة وبددددل اللبايدددة
 دمليددددات وتلزيددددز وهدددددا ياددددادد دلدددت تحاددددي  الم بيدددة ال زمددددة.

 .مباد  ا وتلليل الحوكمة

H13:   يدددتى اتلتدددزاى بمليدددار متطلبدددات بربدددام  ضدددما  وتحادددي
 مما يللل مبدأ دور المصالح وة حوكمة الشركات. الخودة.

:H14  ولويات بشاط المراخلة الداكليدة، بمدا يتماشدت أيتى تحديد
التبليديددة  دارةلددإل الللالددة المتابلددة يكلددل ، ممدداهددداا المؤااددةوأ

 وبالتالة تلليل مباد  الحوكمة.

H15:  ددددددداد تيدددددارير ببتدددددا   اظ يدددددتى التكطددددديط للمليدددددة المراخلدددددة و
، ممددددددا يللددددددل مبدددددددأ حيددددددوق ووددددددق اأهددددددداا المحددددددددةالمراخلدددددة 
 المااهمي .

:H16  إدارةالمراخلددددددددة بالشددددددددركة بتييدددددددديى وتطدددددددددوير  إدارةتيددددددددوى 
حوكمدددة  ودددة المصدددالح أصدددحاب دور مبددددأ يللدددل ممدددا المكددداطر

 .مباد  ا وتلليل الحوكمة دمليات الشركات وتلزيز

:H17  المراخلددددة بالشددددركة بتوصدددديل بتددددا   المراخلددددة  إدارةتيددددوى
وصداح . مما يااهى ودة تلليدل مبددأ اإلللخ ات المباابة بالشركة

 والشلاوية ومبدأ حيوق المااهمي .

 :البحث هدافأ -4

المراخلددددة الداكليددددة  إدارة التددددزاىمدددددم  تييدددديىلددددت إهدددددا البحدددد  
الملددددددايير الدوليددددددة بتطبيددددددق بالشددددددركة الليبيددددددة للحديددددددد والصددددددلب 

وددة تلليددل  وبالتددالة المادداهمة ،للمراخلددة الداكليددة بصددورة خيدددة
 :لت ما يلةإ. ودامة ي دا البح  الشركات مباد  حوكمة

التلددرا دلددت مخدداتت الحوكمددة وتطورهددا والمتطلبددات ال زمددة  .1
 ل ا وآ ارها اتقتصادية.

التلرا دلت الملايير الدولية الحدي ة للمراخلة الداكلية ودورها  .2
  اد  الحوكمة.وة تلليل مب

المراخلددددددة بالشددددددركة الليبيددددددة للحديددددددد  إدارةتحديددددددد مدددددددم التددددددزاى  .3
 والصددلب بتطبيددق الملددايير الدوليددة للمراخلددة الداكليددة، وبالتددالة

 .الشركات لحوكمة الاليى التطبيق تدديى
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 :البحث أهمية -5

ى إلدارات  ددددمتظ ددددر أهميددددة البحدددد  مدددد  كدددد ل إبددددراز الدددددور ال
المراخلة الداكلية وة تلليل مباد  الحوكمة، اأمر الددي يدؤدي 
إلددت التيليددل مدد  المكدداطر التددة تتلددر  ل ددا الشددركات، كاصددة 
وأ  التخدددارب أكددددت دلدددت الددددور الم دددى للمراخلدددة الداكليدددة ودددة 
تحادي  كلددالة بظددى الرقابددة الداكليدة وددة الشددركات، وكدددل  تيددويى 

، طددار الدددي يحيددق أهددداا الشددركةتلدد  الرقابددة لوضددل ا وددة اإل
وما يلزز م  أهمية البح  أبه يربط بدي  اتلتدزاى ب دد  الملدايير 

 اليددددابو  ادددديادة وتلليددددل مبدددداد  حوكمددددة الشددددركات ، ممددددا يلددددزز
 اأم ددددل اتاددددتكداى دلددددت والتشددددخي  المؤااددددية، بددددالييى واتلتددددزاى
 الشددركة الدددي يكلددل وددة اللمددل ااددتيرار لددتإ باإلضدداوة للمددوارد،

 .ماتداى وبمو بتاخيةاإل دةزيا

 :البحث منهجية -6

لت بتا   إادتمد البح  دلت المب   الوصلة التحليلة للوصول 
مبطييدددة تدددددى اللرضددديات ودلددد  مددد  كددد ل خمددد  البيابدددات دددد  
طريدددق الميابلددددة المباشددددرة مدددد  دوي الكبدددرة وددددة مخددددال المراخلددددة 

وبشددكل لددت  اتدتمدداد إ، باإلضدداوة ةيالماليددة واإلداريددة والمحااددب
للحصدددددول دلدددددت المللومدددددات  أااادددددة دلدددددت اادددددتمارة اتادددددتبيا 

، كمددددا ااددددتكدى البحدددد  لإلخابددددة دلددددت مشددددكلة البحدددد  تحليل دددداو 
المصدددادر ال ابويدددة والتدددة تشدددمل مدددا كتدددب حدددول الموضدددوع ودددة 
الكتددب والدددوريات ومددا تددى بشددر  مدد  أبحددا  وراددا ل دلميددة حددول 

 الموضوع. 

 الدراسات السابقة: -7

 الدراادددة هدددد  هددددوت  (2015 بةةةن داود  عبةةةدالنور ) دراسةةةة 
 دلددددت داكليددددة رقابددددة كآليددددة الداكليددددة المراخلددددة دور إبددددراز إلددددت

 تطددوير وتحاددي  إلددت الراميددة الخ ددود ظددل وددة الشددركات حوكمددة
 وظيلددددة المراخلددددة أ  إلددددت الدرااددددة الشددددركات، وكلصددددت تادددديير

 الشدددددركات حوكمددددة بمبددددداد  مباشددددرة د قددددة ل دددددا لدددديس الداكليددددة
 المادددداهمي ، حيددددوق ضددددما  المتادددداوية للمادددداهمي ، الملاملددددة)

 وخدددود حدددي  ودددة( المصدددالح أصدددحاب دور والشدددلاوية، اتوصددداح
 مخلددس ومبدددأ ماددؤوليات الداكليددة المراخلددة وظيلددة بددي  د قددة
 ودددة تاددداهى حيددد  اللليدددا، دارةاإلبددد لصددديية أب دددا وظيلدددة ؛دارةاإل

 مدا واتكداد الشركة ااتراتيخية مراخلة وة دارةاإل مخلس مااددة

 ،الادارية واليدوابي  لمبظمدة الشدركة مكاللدة دددى مد  للتبكدد يلزى
دارةو  الداكليدددة الرقابدددة بظددداى تييددديى كددد ل مددد  موالمت دددا ومددددم  اظ

 .الحوكمة مباد  تطبيق وة للمااددة المكاطر

 هددددددوت  (27ص  2012 المشةةةةةهداني   شةةةةةيحان) دراسةةةةةة 
 تحديدددد كددد لمددد   المؤاادددات، حوكمدددة دور إبدددراز لدددتإ الدراادددة
 بيدددا  مددد  المؤاادددات، دارةإل الخيددددة واليواددددد المبددداد  مكتلدددا

ملدددايير  بوضددد  يتللدددق مدددا وكاصدددة للتددددقيق الحدي دددة اتتخاهدددات
 المتلددارا التدددقيق ملددايير لددتإ ااددتبادا الشددركات حوكمددة لتدددقيق
  مخمودة م  البتا   أهم ا: إلت الدرااة وتوصلت دلي ا،

 إدارة كلدددددددالة تضدددددددم  التدددددددة اأداة بم ابدددددددة أ  الحوكمدددددددة تلتبدددددددر 
 لحوكمدددددددة الخيددددددددة   المماراددددددداتأ إلدددددددت المؤاادددددددة، باإلضددددددداوة

اأدال  ودددددددى اتادددددت مارات دلدددددت خددددددب اياددددداددها الشدددددركات
  .الطويل المدم وة المباواة دلت واليدرة اتقتصادي

  الماداهمي  تخدا  والشدلاوية المحاادبة وقبدول الما ولية تحمل أ 
 الشددددركة اددددملة تحاددددي  دلددددت ييتصددددر ت المصددددلحة وأصددددحاب

 تبدد وبالتالة تباواية، ميزة يلطي ا بل ويط، وخدب اتات مارات
أهدداا  لتحييدق المصدالح أصدحاب بدي  خيددة د قات إقامة م 

 .المدم طويلةال ااتراتيخيت ا م  خزلا   وخلل ى الشركة،

   تمحددورت هددد  الدرااددة   (2009دراسةةة )الجئايةةرع  معةةروف
حددول بظدداى حوكمدددة الشددركات، بادتبددار  إحددددم الواددا ل الم مدددة 
لخدب اتات مارات المحلية واأخببية، إد يم ل بظامدا تحداط ويده 
بشدداطات الشددركة بشددلاوية داليددة، كمددا يلددد بظامددا ولددات لمراقبددة 

الشركات م  الايطرة  إدارةأدال الشركات، ومب  أدضال مخلس 
ال دددا، أو تيدددديى تيدددارير أو بيابدددات  يدددر صدددحيحة، والت ددددب ببمو 

ليه إم  ك ل بظاى رقابة متي . وم  أهى البتا   التة توصلت 
الدرااة أ  بظاى الحوكمة يلد وايلة ولالدة لليضدال دلدت اللاداد 

مددددد  الشدددددركات. وأ  بظددددداى  ا  المدددددالة واإلداري الددددددي يادددددود ك يدددددر 
، مدد  ؤكلددالحوكمددة بحاخددة إلددت خ دداز اداري ورقددابة ومحااددبة 

خل ضما  ددى ابحراا الشركات د  ماارها الصدحيح ودلدت أ
 بحو يضر باتقتصاد الوطبة.

   لددت الوقددوا إهدددوت هددد  الدرااددة   (2008دراسةةة )عيسةةى
دلددت اللوامددل المحددددة لخددودة وظيلددة المراخلددة الداكليددة واكتبددار 
مددددددم تب يرهدددددا دلدددددت خدددددودة حوكمدددددة الشدددددركات ولتحييدددددق هددددددا 
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ملدددردة تدددى  (128)احددد  دلدددت ديبدددة تضدددمبت الدراادددة ادتمدددد الب
ملددردة مدد  مددديري أقادداى المراخلددة الداكليددة  (34)توزيل ددا دلددت 

 (36)لددددبل  الشددددركات الكبيددددرة وددددة خم وريددددة مصددددر اللربيددددة، 
ملدردة  (58)ملردة م  رؤادال لخدا  المراخلدة بتلد  الشدركات، و

مدد  شددركال المراخلددة بمكاتددب المراخلددة الكارخيددة. وقددد توصددل 
كددا  أهم ددا: أ  زيددادة أهليددة  ،لددت مخمودددة مدد  البتددا  الباحدد  ا

المراخلي  الداكليي  مد  كد ل زيدادة المادتوم التلليمدة، وزيدادة 
ماددتوم الكبددرة الم بيددة، وزيددادة ماددتوم التدددريب والتبهيددل يددؤدم 

لدددددت زيدددددادة خدددددودة وظيلدددددة المراخلدددددة الداكليدددددة. كمدددددا أ  زيدددددادة إ
موضودية المراخلي  الداكليي  م  ك ل زيادة درخة اتاتي ل 

 لت زيادة خودة وظيلة المراخلة الداكلية.إتؤدم 

 ( 2007  نسةةةةماندراسةةةةة)   لددددت إليددددال إهدددددوت هددددد  الدرااددددة
 الضول دلت واق  حوكمدة الشدركات، والتطدور ودة ممارادة م بدة
بدددراز دور ملدددايير المراخلدددة الداكليدددة ودددة  المراخلدددة الداكليدددة، واظ
الحوكمة الخيدة، واقتراح بمدودج لتلليدل حوكمدة الشدركات بدتلدة 

 الملايير الدولية للمراخلة الداكلية.

مد  أهم دا وخدود  ،وقد كلصت الدرااة إلت مخمودة م  البتدا  
ترابط وتواوق دلت الماتوم الدولة بي  مباد  حوكمة الشدركات 

وخود توخه دولة باحية إيخاد قيمة و وملايير المراخلة الداكلية، 
لوظيلدددة المراخلدددة الداكليدددة بمبظمدددات اأدمدددال محورهدددا تلظددديى 

مدددد  وخددددود  ،مكاطرهددددا الماليددددة والتشددددييلية ةقيمددددة الشددددركة وتدبيدددد
بظداى حوكمدة الشدركات الخيدد يادتددت تدووير دولة بب   ادتراا

مخمودددة مدد  الاددمات والكصددا   والم ددارات واليدددرات اللاليددة 
أطددددراا دمليددددات المراخلددددة بالشددددركات أو أطددددراا أكددددرم دات 

  وددة حوكمددة يصددلة، ووخددود د قددات تددب ير وتددب ر بددي  المشددارك
  مب دددا خوهرهدددا وظيلدددة المراخلدددة الداكليدددة يالشدددركات والمادددتليد

 ت.للشركا

 المراجعة الداخلية مفهومها ومعاييرها: -8

 بيددال مدددم دلددت التبكيددد وددة حيويددا   دورا   الداكليددة المراخلددة تللددب
 ميومددددات بلحدددد  تكددددت  حيدددد  مؤااددددة، أي وااددددتمرار وبمددددو
 ودددة الميومدددات هدددد  قددددرة مددددم دلدددت للوقدددوا المحاادددبة البظدداى
 داليددددة، بكلددددالة المحااددددبة واإلوصدددداح الييدددداس وظيلتددددة تحييددددق

ملددددايير المراخلددددة الداكليددددة المتلددددارا دلي ددددا المبددددداد  تم ددددل و "

الداكليددة التددة يخددب دلددت المددراخلي   ةاأاااددية لم بددة المراخلدد
هددد   تصدددرو الددداكليي  اتلتددزاى ب ددا دبددد أدال م ددام ى المكتللددة. 

المبظمددات الم بيددة وتليددت اليبددول اللدداى، والتددة تددبلكس  الملددايير
بواخبدددات هدددد  الم بدددة. دلدددت اإلخدددرالات التدددة تتبددد  دبدددد الييددداى 

واليددر  مدد  ملددايير المراخلددة الداكليددة هددو تحديددد الكيليددة التددة 
يددتى ب ددا مماراددة وظيلددة المراخلددة وتلتبددر بم ابددة مييدداس لددمدال 
الم بددة، وتم ددل البمددودج الدددي ياددتكدى وددة الحكددى دلددت بوديددة 

ولإللمدداى أك ددر  (2007. )اللليلددة،"اللمدل الدددي ييددوى بدده المراخد 
 ير باتلر  الخوابب المتللية ب ا وهة:ب د  الملاي

 مفهوم معايير المراجعة الداخلية:  8-1

المليددار كمصددطلح يلبددة درخددة اأوضددلية أو اتمتيدداز المطلوبددة 
أو وز  دلددددت ا كددددري  التما ددددل ملدددده  ،ليددددر  ملددددي  كمييدددداس

وماددددايرته، ويددددتى بوااددددطته الحكددددى دلددددت دقددددة أدا  ددددى )اللمددددري، 
(، أمددا تلريددا ملددايير المراخلددة الداكليددة ويددد 2006دبددداليبة، 

ببب دددا "الميددداييس واليواددددد التدددة يدددتى اتدتمددداد دلي دددا ودددة  تدروددد
تييددديى وقيددداس دمليدددات المراخلدددة الداكليدددة، بحيددد  تم دددل بددددمودج 

راددة المراخلددة الداكليددة كمددا يخدددب أ  تكددو  وويددا لمددا ادتمددد مما
دبددددد الميبددددة، ، اللمددددري) "مدددد  قبددددل مل ددددد المدددددقيي  الددددداكليي 

، كمددددا درو ددددا المل دددددد اأمريكددددة للمحاادددددبي  (346،  2006
ببب دددددددا "اإلرشدددددددادات اللامدددددددة التدددددددة ترشدددددددد  AICPAاليدددددددابوبيي  

ا ى الماليددة " المدددقيي  للييدداى بماددؤوليات ى الم بيددة وددة تدددقيق اليددو 
 (.2007)مكلوا، 

 المعايير الدولية للتدقيق الداخلي: 8-2

وهة ملايير اأدال الم بدة للتددقيق الدداكلة الصدادرة دد  مل دد 
( اددددبة IIA)مريكيددددة بالوتيددددات المتحدددددة اأ المدددددقيي  الددددداكليي 

دددمة دلدددت مخمدددودتي ، ملدددايير الصدددلات وملدددايير 2001 ، والميا 
ياترشدددددد ب دددددا ودددددة دمدددددل المراخلدددددة اأدال، وهدددددة بم ابدددددة أدل دددددة 
، وأااس ودة تيييمده. وقدد تدى تحددي   هالداكلية، وبيا  كيلية أدا

هددددددد  الملددددددايير لتاددددددتخيب أك ددددددر لددددددبل  المتطلبددددددات وتواكددددددب 
الماددتخدات وددة دددالى اأدمددال، وكددا  آكرهددا التحدددي  الدددي تددى 

 .(IIA ،2008) 2008ب اية ابة 

 

 



 بحو  البدوة الللمية اأولت للللوى اتقتصادية                       l 2017 مارس  lددد كا   l 5 lالمخلد  l مخلة درااات اتقتصاد واأدمال
 

 
225 

  :(1000) معايير الخصايص :أولا 

بددالكوا  والصددلات الكاصددة بدداأوراد والمؤااددات الدددي  وتلبددت 
 : يلة ماهد  الملايير تشمل و  ،يؤدو  أدمال المراخلة الداكلية

     المسةةلوليات  الصةةالحياتاألهةةداف (1000)معيةةار رقةةم  : 
يخدددب تحديدددد أهدددداا وصددد حيات ومادددؤوليات بشددداط المراخلدددة 

الداكليدددة، بمدددا الداكليدددة تحديددددا رادددميا ضدددم  مي ددداق المراخلدددة 
يتماشت م  تلريا المراخلدة الداكليدة ومبداد  أك قيدات الم بدة 
والملايير الدولية الم بية لمماراه المراخلة الداكليدة. ويخدب أ  
ييوى الر يس التبليددي للتددقيق الداكليدة بمراخلده مي داق المراخلدة 

 دارةاإلاللليا ومخلدس  دارةاإل، وتيديمه إلت ةالداكلية بصله دوري
 لمواوية دليه. ل

     أيخددب  :السةةتقاللية والموضةةوعية (1100)معيةةار رقةةم  
دلددددت  أيضددددايكددددو  بشدددداط المراخلددددة الداكليددددة ماددددتي ، ويخددددب 

 .أدمال ى أدال أ بالالمدقيي  الداكليي  أ  يكوبوا موضوديي  

  يكددددو  أيخددددب : اتاددددتي لية التبظيميددددة (1110)مليددددار رقددددى  -
ماددددددتوم الددددددر يس التبليدددددددي للتدددددددقيق الددددددداكلة تابلددددددا لماددددددتوم 
تبظيمدددددة ودددددة المؤاادددددة بشدددددكل يكلدددددل أدال مادددددؤوليات بشددددداط 
المراخلددة الداكليددة، كمددا يخددب دلددت الددر يس التبليدددي للتدددقيق 

اتاددتي لية التبظيميددة لبشدداط  دارةاإلالددداكلة أ  يؤكددد لمخلددس 
 اأقل. المراخلة الداكلية. ودل  بصلة ابوية دلت

يتصددددا   أيخدددب  :الموضددددودية اللرديدددة( 1120) مليدددار رقدددى -
  يتخببوا كل مدا أالمدقيو  الداكليو  بالحياد وددى اتبحياز، و 

 م  شببه أ  يخلل ى وة وضلية تضارب المصالح.
إدا : و الموضددوديةأملوقددات اتاددتي لية  (1130) مليددار رقددى -

و الظدددداهر أو الموضددددودية وددددة الحيييددددة أضددددللت اتاددددتي لية 
طدددددراا المباادددددبة، لموصددددداح دددددد  دلددددد  بالتلصددددديل ويخدددددب اإل

 وصاح دلت حخى هدا الضلا.وتلتمد طبيلة اإل

  يخدب أ  : المهارة والعناية المهنية الالئمة( 1200)معيار رقم
 تؤدم م اى المراخلة بم ارة م  توكة اللباية الم بية ال زمة.

يخب دلت المدقيي  الداكليي  أ   :الم ارة( 1210)مليار رقى  -
يمتلكدددوا الملرودددة والم دددارات والكلدددالات اأكدددرم ال زمدددة لتبليدددد 

 الماؤوليات المبوطة بكل مب ى.

يخدددددب دلدددددت : اللبايدددددة الم بيدددددة ال زمدددددة (1220) مليدددددار رقدددددى -
  أالمدددددقيي  الددددداكلي  بدددددل ماددددتوم اللبايددددة والم ددددارة المتوقدددد  

اددددتوم مليددددول مدددد  ي مدددددقق داكلددددة يتحلددددت بمأيكددددو  دليدددده 
 التبصر واتقتدار. 

يخدددب دلدددت : التطدددوير الم بدددة المادددتمر (1230) مليدددار رقدددى -
المددددددقيي  الدددددداكليي  تحادددددي  ملدددددارو ى وم دددددارات ى وكلدددددالات ى 

 .ركرم د  طريق التطوير الم بة الماتماأ
    يخدب : برنةام  تككيةد وتحسةين الجةودة (1300) معيةار رقةم

يلدددد ويحددداوظ دلدددت  أ  الدددداكلةدلدددت الدددر يس التبليددددي للتددددقيق 
بربام  ضما  وتحاي  الخودة بحي  ييطة كاوة خوابدب بشداط 

 المراخلة الداكلية.
: لبات بربام  ضما  وتحاي  الخدودةمتط (1310) مليار رقى -

دمدال التييديى أيشدمل بربدام  ضدما  وتحادي  الخدودة  أ يخب 
 الداكلة والكارخة دلت الاوال.

  تشددمل أيخددب  :أدمددال التييدديى الداكليددة (1311) مليددار رقددى -
مادتمرة أدال بشداط المراخلدة ال ةمراقبدالأدمال التييديى الدداكلة 

و أتبلددددد بباددددلوب التييدددديى الددددداتة  ةالداكليددددة، ومراخلددددات دوريدددد
كدري  مدد  داكدل المؤااددة ممد  تتددوور ل ددى آشددكا  أبواادطة 

 الملروة ببصول مماراه المراخلة الداكلية.
خددددرال إيخددددب  :التييدددديى الكددددارخة أدمددددال (1312) مليددددار رقددددى -
قدددل مدددرة كدددل كمدددس ادددبوات دمدددال التييددديى الكدددارخة دلدددت اأأ

و وريدددق مراخلددددة مؤهدددل ومادددتيل مددد  كددددارج أبواادددطة مراخددد  
 المؤااة.

ب غ ددادإ (1320) مليار رقى - التيدارير دد  بربدام  ضدما   واظ
 إبدد غيخددب دلددت الددر يس التبليدددي للتدددقيق : وتحاددي  الخددودة

 ببتا   ضما  وتحاي  الخودة. دارةاإلاللليا ومخلس  دارةاإل
مطددابق للملددايير الدوليددة )ااددتكداى تلبيددر ( 1321)مليددار رقددى  -

ت يخوز للر يس التبليدي : (الم بية لمماراة المراخلة الداكلية
  بشدداط المراخلددة الداكليددة بالمراخلددة الداكليددة اإلوددادة بدد دارةإل

ت إمطددابق للملددايير الدوليددة الم بيددة لمزاولدده المراخلددة الداكليددة 
 وادتدددهإإدا كابدددت بتدددا   بربدددام  ضدددما  وتحادددي  الخدددودة تؤيدددد 

 هد .
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 للددى كدا  : إدااإلوصاح د  ددى التواودق( 1322)مليار رقى  -
 البطداق دلدت تدب ير الملدايير أو ك قيداتاأ مديدد اق م  التواوق
 دلددددت يخددددب و بدددده الددددداكلة التدددددقيق بشدددداط دمليددددات أو اللدددداى

 دد  والمخلس اللليا دارةإلل يلصح أ  للتدقيق الر يس التبليدي
 . دبه البات  والتب ير التواوق ددى
 :(2000) معايير األداء: ثانياا 

بشددطه المراخلددة الداكليددة وتضددد  أدال طبيلددة تصددا ملددايير اأ
ييدداس ادال المراخلددة الداكليددة الميدداييس البوديددة التددة يمكدد  ا  

   بوااطت ا.

    نشاط المراجعة الداخلية إدارة( 2000) معيار رقم:   

يخدددب دلدددت الدددر يس التبليددددي للتددددقيق الدددداكلة ا  يددددير بشددداط 
 ةمضددددددداو ةالمراخلددددددة الداكليدددددددة بلادليددددددده لضدددددددما  تحييدددددددق قيمددددددد

 للمؤااة.

يخدددب دلدددت الدددر يس التبليددددي  :التكطددديط( 2010)مليدددار رقدددى  -
للتددددقيق وضددد  كطدددط مرتكدددز  دلدددت المكددداطر، ودلددد  لتحديدددد 

هدددداا أبمدددا يتماشدددت مددد   ولويدددات بشددداط المراخلدددة الداكليدددة،أ
 المؤااة.

يخددددب دلددددت الددددر يس  :التبليددددل والمواويددددة( 2020)مليددددار رقددددى  -
  يبلدددددل كطدددددط بشددددداط المراخلدددددة أالتبليددددددي للتددددددقيق الدددددداكلة 

 ةي تيييدرات مرحليدأدل  ، بما وة زمة ل اوالموارد ال  الداكلية
ودلد  لمراخلت دا  ،دارةاإلاللليا ومخلس  دارةاإل لتإ ،وي ا ةم م

 . والمواوية دلي ا
  يتبكدددددد الدددددر يس أيخدددددب  :المدددددوارد إدارة( 2030)مليدددددار رقدددددى  -

  مددددوارد المراخلددددة الداكليددددة أالتبليدددددي للتدددددقيق الددددداكلة مدددد  
توظيلددددا ولددددات لتحييددددق الكطددددة مبااددددبه وكاويدددده ويددددتى توظيل ددددا 

 الملتمدة.
  يضددد  أيخدددب  :واإلخدددرالاتالاياادددات ( 2040)مليدددار رقدددى  -

خرالات الكليلة الر يس التبليدي للتدقيق الداكلة الايااات واإل
 بتوخيه بشاط المراخلة الداكلية.

يببيدددة دلدددت الدددر يس التبليددددي  :التباددديق( 2050)مليدددار رقدددى  -
مللومددات ويباددق البشدداطات مدد    يتبددادل الأللتدددقيق الددداكلة 

الخ ددددددات الكارخيدددددددة والداكليددددددة التدددددددة تيدددددددى كددددددددمات التبكيدددددددد 

دمددال بشدداط المراخلددة، ودلدد  أواتاتشددارات المرتبطددة بمخددال 
 لضما  التيطية ال زمة لمدمال وت وة ازدواخية الخ ود.

يخدب  :دارةاإلاللليا ومخلدس  دارةاإل إب غ( 2060)مليار رقى  -
 ةدوريدد ة  ييددوى بصددلأدلددت الددر يس التبليدددي للتدددقيق الددداكلة 

 ةددددددد   ددددددر  واددددددلط دارةاإلاللليددددددا ومخلددددددس  دارةاإلبدددددد ب غ 
دال بشدددددددداط المراخلددددددددة الداكليددددددددة وويددددددددا للكطددددددددة أوماددددددددؤوليه و 

الموضدددددددودة لددددددده. ويخدددددددب أ  يشدددددددتمل دلددددددد  اإلبددددددد غ دلددددددددت 
مدددددة للتلدددددر  للمكددددداطر واليضدددددايا المتلليدددددة  ماتحتمددددداتت ال

و يدر دلد  مد  المادا ل  ،بالرقابة والحوكمة ومكداطر اتحتيدال
اللليدددا ومخلدددس  دارةاإلاأكدددرم التدددة تلدددزى أو تطلدددب مددد  قبدددل 

 .دارةاإل
الخ دددات التدددة تيددددى الكددددمات الكارخيدددة ( 2070)مليدددار رقدددى  -

ي أي دبددما تدؤد: والما ولية التبظيميدة دد  المراخلدة الداكليدة
بشددددداط لمددددد  الخ دددددات التدددددة تيددددددى الكددددددمات الكارخيدددددة  ةخ ددددد

بددا  دلي ددا    تحدديط المؤاادة دلمددا  أالمراخلدة الداكليددة، دلي ددا 
  تضدطل  بمادؤوليه المحاوظدة دلدت أ –ي دلت المؤااة أ –

 بشاط تدقيق داكلة وادل.
ييدددددوى بشددددداط  أ يخدددددب : طبيعةةةةةة العمةةةةةل( 2100)معيةةةةةار رقةةةةةم  -

دمليددددات  –ادددد اى وددددة تحاددددي  واإل –المراخلددددة الداكليددددة بتييدددديى 
دارةالحوكمة و  ادلوب أودل  م  ك ل اتباع  ،المكاطر والرقابة اظ

 مب خة مبظى.
يخددددب دلددددت بشدددداط المراخلددددة  :الحوكمددددة( 2110)مليددددار رقددددى  -

تددراح التوصدديات الداكليددة تييدديى دمليددات الحوكمددة بالمؤااددة واق
 مب ا.هداا المتوقلة ، بما يكلل تحييق اأالمباابة لتحايب ا

يخدددددددب دلدددددددت بشددددددداط  :المكددددددداطر إدارة( 2120)مليدددددددار رقدددددددى  -
  أو  ،المكددداطر ةدار إالمراخلدددة الداكليدددة تييددديى وادليددده دمليدددات 

 يا ى وة تحايب ا.
ياادد بشاط المراخلة  أ يخب  :الحوكمة( 2130) مليار رقى -

خددرالات وضددوابط رقابيددة إالداكليددة المؤااددة وددة الحلدداظ دلددت 
مدددد  كدددد ل تييدددديى وادليت ددددا وكلالت ددددا وتلزيددددز التحاددددي   ةوادلدددد

 الماتمر وي ا.
 أ يخب  :تكطيط م اى المراخلة الداكلية( 2200)مليار رقى  -

دمددددل لكددددل  ةييددددوى المدددددقيو  الددددداكليو  بتطددددوير وتو يددددق كطدددد
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بطاق دددا،  ،هدددداا الم مدددةأتتضدددم   م مدددة مددد  م ددداى المراخلدددة
 توقيت ا والموارد المكصصة ل ا.

دبددددد وضدددد  كطددددة  :ادتبددددارات لتكطدددديط (2201) مليددددار رقددددى -
يبكددد المدددقيو  الددداكليو  البددواحة  أ يخددب  م مددة المراخلددة،

 تية وة ادتبارهى:ا 
 هددددددداا البشدددددداط الدددددددي تخددددددري مراخلتدددددده والواددددددا ل التددددددة أ

 دا ه.أاتلمل ا هدا البشاط لمراقبه ي

  يتلدر  ل دا دلد  البشداط أالمكاطر ال امدة التدة يحتمدل  
بيدددال إوالادددبل التدددة يمكددد  ب دددا  ودملياتددده هداوددده ومدددوارد أو 

 التب ير الباخى دب ا وة حدود الماتوم الميبول.

  دارةمدددددة ووادليدددددة ماددددار الحوكمدددددة و لمدددددم م المكددددداطر  اظ
والرقابة دلت ماتوم هدا البشاط ودلد  بالمياربدة ب طدار أو 

 بمودج دي صلة.

   دارةمددة دلددت ماددار الحوكمددة و  مدكددال تحادديبات إوددر  اظ
 .المكاطر والرقابة

يخدددب  :أهدددداا م مدددة المراخلدددة الداكليدددة (2210) مليدددار رقدددى -
 هداا المبشودة لكل م مه تدقيق.تحديد اأ

  أيخدب  :بطداق م مدة المراخلدة الداكليدة (2220) مليار رقى -
يكددو  بطددداق م مددده المراخلددة كاويدددا بحيددد  يددتى تحييدددق أهدددداا 

 الم مة.
تكصي  الموارد ال زمة لم مة المراخلة  (2230) مليار رقى -

  يحدددد المددقيو  الددداكليو  المددوارد المبااددبة أيخددب  :الداكليدة
ويدتى توظيدا  ،المراخلدة ةهدداا م مدأوالكاوية ال زمة لتحييدق 

ااس تيييى طبيلت ا ومدم أوراد ال زمي  لتبليد الم مة دلت اأ
 تلييدات ا.

 :لمراخلدددة الداكليدددةبربدددام  دمدددل م مدددة ا (2240) مليدددار رقدددى -
دددددداد وتو يددددق بددددرام  دمددددل إيخددددب دلددددت المدددددقيي  الددددداكليي  

 المراخلة. ةهداا م مألتحييق 
  :تنفيذ مهام المراجعة الداخلية( 2300)معيار رقم  -

  ييوى المدقيو  الداكليو  بتحديد وتحليدل وتييديى وتو يدق أيخب 
 هداا الم مة.أالمللومات الكاوية وال زمة لتحييق 

يخددب دلددت المدددقيي   :تحديددد المللومددات (2310) رقددى مليددار -
الدددداكليي  تحديدددد المللومدددات الكاويدددة والمليددددة وال زمدددة والتدددة 

 المراخلة. ةيمك  اتدتماد دلي ا وة تبليد م م
يخددددب دلددددت المدددددقيي   :التحليددددل والتييدددديى (2320) مليددددار رقددددى -

اس أاالمراخلة دلت  ةالداكليي  وض  ااتبتاخات وبتا   م م
 تحلي ت وتيييمات مباابة.

يخدددب دلددت المددددقيي   :تو يدددق المللومددات (2330) مليددار رقددى -
الددداكليي  تو يددق المللومددات ال زمددة لددددى ااددتبتاخات وبتددا   

 م مه المراخلة.
يخددددب  :دلددددت م مددددة المراخلددددة اأشددددراا (2340) مليددددار رقددددى -

هدداو ا أشراا دلت الم اى بشكل مباادب، بمدا يكلدل تحييدق اإل
 خودت ا وتطوير كلالات اللريق.وضما  

  :تبليغ النتاي  (2400) معيار رقم -

 يخب دلت كل المدقيي  الداكليي  تبليل بتا   الم اى.

  تشدمل التبلييدات أيخب  :مياييس التبليل (2410) مليار رقى -
هدددداا تلددد  الم مدددة وبطاق دددا أالمراخلدددة  ةالمتلليدددة ببتدددا   م مددد

والتوصدددديات الميترحددددة لي ددددا إواتاددددتبتاخات التددددة تددددى التوصددددل 
 بشبب ا وكطط اللمل المتللق ب ا.

  تكو  التبلييدات أيخب  :خودة التبلييات (2420) مليار رقى -
دقييه وموضوديه وواضدحة ومدوخز  وببدالة وكاملدة وأ  تصددر 

 وة أواب ا.
احتددددوم أي  إدا :حدددداتت الكطددددب والادددد و (2421) مليددددار رقددددى -

  ييدوى الدر يس أو اد و خاديى ويخدب أتبليل ب دا ة دلدت كطدا 
لت كدل إالتبليدي للتدقيق الداكلة ب ب غ المللومات الصحيحة 

 صلة.طراا الدي  كابوا قد تليوا التبليل اأاأ
خددراؤ  وويددا للملددايير إااددتكداى تلبيددر:" تددى  (2430) مليدار رقددى -

يمكددد  للمددددقيي  : الدوليدددة الم بيدددة لمزاولدددة المراخلدددة الداكليدددة "
خراؤهددا بمددا يتلددق مدد  إ  م مددت ى قددد " تددى بالددداكليي  اإلوددادة بدد

الملايير الدولية الم بية للمماراة المراخلة الداكلية " ويدط ودة 
حددال كابددت بتددا   بربددام  ضددما  وتحاددي  الخددودة تاددابد تلدد  

 اإلوادة.
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دبددما  :دد  حداتت دددى التييدد اإلوصداح (2431) مليار رقدى -
مي دددداق  يددددؤ ر ددددددى التواوددددق مدددد  تلريددددا المراخلددددة الداكليددددة أو

و الملدايير دلدت م مدة محدددة و بده يخدب أك قيدة الواخبات اأ
 وصاح وة ماتوم التبليل دلت:اإل
  و الملايير التة لى يتى التييد ب ا.أالمبدأ أو الياددة الالوكية 

 .أاباب ددى التييد 

  تب ير ددى التييدد دلدت م مدة المراخلدة ودلدت البتدا   التدة تدى
 تبليي ا.

 دامددددة آرال إصدددددار دبددددد :ا رال اللامددددة (2450) مليددددار رقددددى -
 ومكدددداطر أهددددداا اتدتبددددار ااددددتراتيخيات بلددددي  اأكددددد يخددددب

واأطدددددراا  دارةاإلومخلدددددس  اللليدددددا دارةاإل وتوقلدددددات، الشدددددركة

 بمللومدددات اللامدددة ا رال هدددد  إادددباد ويخدددب. اأكدددرم الملبيدددة
 .ومليدة صلة ودات ب ا ومو وق كاوية

  ييوى الدر يس أيخب  :مراقبة سير العمل (2500) معيار رقم -
راال بظاى لمتابلده مدا يتكدد اظ التبليدي للتدقيق الداكلة بوض  و 

 .دارةاإل إلت إب   ازال البتا   التة تى إ

دبددددما يكلددد   :قبةةةول المخةةةاطر إبةةةال ( 2600) معيةةةار رقةةةم -
اللليدددا قدددد قبلدددت  دارةاإل إ الدددر يس التبليددددي للتددددقيق الدددداكلة 

، وللدددت للشددركةبماددتوم مرتلددد  للمكدداطر  يدددر ميبددول بالبادددبة 
دا رأم دارةاإلمد   اأمدردقيق أ  يباقس لتالر يس التبليدي ل . واظ

شدكال لدى يحدل و بده يخدب دليده الر يس التبليددي للتددقيق أ  اإل
  .ب غ المخلس بدلإ

 

 المراجعة الداخلية الدولية( ملخص معايير 1جدول )

 داءمعايير األ معايير الخصائص

 التسمية المعيار رقم التسمية رقم المعيار
 الداكلية المراخلة بشاط دارةإ 2000 والماؤوليات والص حيات هداااأ 1000
 اللمل طبيلة 2100 والموضودية اتاتي لية 1100
 الداكلية المراخلة م اى تكطيط 2200 ال زمة الم بية واللباية الم ارة 1200
 الداكلية المراخلة م اى تبليد 2300 الخودة وتحاي  تبكيد بربام  1300
 البتا   تبليل 2400 الداكلية التيييى أدمال مليار 1311
 اللمل اير مراقبة 2500 الكارخة التيييى دمالأ مليار 1312
 المكاطر قبول ب غإ 2600 التواوق ددى د  مليار اإلوصاح 1322

 

دور المراجعة الداخلية في تصميم وتطةوير ناةام الرقابةة  8-3
 :الداخلية

لدددزاى اتبددداع اليدددوابي  إلدددت إالرقابدددة الداكليدددة ودددة المؤاادددة ت ددددا 
درا  إلدددت إواللددوا ح لخميدد  اللمليددات داكددل المؤااددة باإلضدداوة 

واليددددس وتحديددددد اتبحراوددددات واقتددددراح طددددرق واكتشدددداا اأكطددددال 
الملالخة ومل وى الرقابدة مد  الملداهيى التدة تكرادت ابط قدا مد  

وتوكيددددل  دارةاإلبظريددددة الوكالددددة حيدددد  أ  اللصددددل بددددي  الملكيددددة و 
 دارةاإلالشدددركة وتلدددوي  الددددي  وكلدددوا بددد  دارةالمدددالكي  لييدددرهى بددد

اكددل الصدد حيات إلددت مدد  هددى دوب ددى ااددتبادا إلددت الكطددط وال ي
التبظيميددددددة ااددددددتددت وخددددددود الرقابددددددة دلددددددت اأبشددددددطة المكتللددددددة 

(، وأشددارت ملددايير المراخلددة الدوليددة 250،  1994 ،اهلل)دبددد
لددت الرقابددة الداكليددة ضددم  المصددطلحات ببب ددا دمليددة صددمم ا إ

 دارةاإلوطبي ددددددددا وحدددددددداوظ دلي ددددددددا الماددددددددؤولو  ددددددددد  الحوكمددددددددة و 
أهدداا  والموظلدو  ا كدرو  لتدووير ضدما  مليدول حدول إبخداز

المؤااددة ويمددا يتللددق بمو وقيددة إدددداد التيددارير الماليددة، ووادليددة 
 )بكدددري، لتدددزاى بددداليوابي  واللدددوا ح المطبدددقوكلدددالة اللمليدددات، وات

 ودددرا الاددواقيري الرقابددة الداكليددة ببب ددا "هددة (.89،  2005
 المؤااددة، وددة دارةاإل تتبباهددا التدة واإلخددرالات الايااددات خميد 

 أدال مدددددد  التبكددددددد وددددددة دارةاإل أهددددددداا تحييددددددق دلددددددت للماددددداددة
 .(2002)الاواويري، دالية" بكلالة اأدمال

 Sponsoring Organization Committee ofوقد لك  
(COSO ) دمليدددة الرقابدددة مددد  كددد ل دددددة ملددداهيى دلدددت البحدددو

 التالة:
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الرقابدددة الداكليدددة دمليدددة، أي واددديلة لبلدددوغ الب ايدددة وليادددت  -1
 ب اية وة حد دات ا.

الرقابددة الداكليددة تبخددز مدد  قبددل أشددكا ، وهددة لياددت ويددط  -2
 مخرد كتيبات وبمادج ايااية.

الرقابة الداكلية تيدى تبكيدا  مليوت  ويدط، ولديس تبكيددا  مطليدا   -3
 .دارةاإلومخلس  دارةلإل

الرقابدددة الداكليدددة يدددتى تصدددميم ا وتشدددييل ا لتحييدددق اأهدددداا  -4
 دارةاإلا دلدددددت و دددددى بللاليدددددة ودددددة دددددددة مخددددداتت، وهددددددا يتوقددددد

 ومخلا ا للمدم الدي دبد  تتحيق تل  اأهداا.

 :الشركاتحوكمة  -9

بددددددددات موضددددددددوع الحوكمددددددددة مدددددددد  أولويددددددددة اهتمامددددددددات البدددددددداح ي  
والماددددت مري  كاصددددة دبدددددما أطاحددددت اأزمددددة الماليددددة اللالميددددة 
باقتصددداديات دددددد كبيدددر مددد  الددددول المتيدمدددة والباميدددة، وبصدددبح 

يتصدددر دبدداوي  الصددحا وددة كددل مكددا  ومددا  موضددوع الحوكمددة
 ؟ ؟ وما أهميت ا ومباد  اهو مل وى الحوكمة

مصددطلح الحوكمددة حدددي  اتاددتلمال وددة الليددة اللربيددة  ويلتبددر
( واقتددرح ااددتكدامه 2000بدددأ ااددتكدامه وددة بدايددة ددداى )حيدد  

مدد  قبددل اأمددي  اللدداى لمخمدد  الليددة اللربيددة وأصددبح المصددطلح 
المخددال، وهددو أحددد المحدداوتت اللديدددة لترخمددة المتددداول وددة هدددا 

 إلدتويلدود أصدل ا  اإلبخليزية( باللية Governanceمصطلح )
( ودددة اليدددر  ال الددد  دشدددر والددددي Kubernanالليدددة اليوبابيدددة )

كا  يلبة قيادة الباكرة الحربية أو الدبابة،  دى اادتلمل بلدد دلد  
اليدر  الرابد  ( ودة بدايدة Gubernareقة اللية ال تيبية بكلمدة )

،  دددى ظ دددر بلدددد دلددد  ودددة الليدددة اللرباددددية هبلاددد دشدددر بدددالملبت
( وكدددددا  ييصدددددد بددددده وددددد  أو طرييدددددة Governance) بمصدددددطلح

الحكدددى،  دددى اادددتلمل بلدددد دلددد  ودددة اليدددر  الادددادس دشدددر بالليدددة 
 (Governanceبخليزيدددددددددددددددددددددددة بالمصدددددددددددددددددددددددطلح الحدددددددددددددددددددددددالة )اإل

ا ل دا ، أما الترخمة الللمية التة تى اتتلاق دلي (2009)بورقبة،
الرشديدة. وحدول  دارةاإلالمصطلح و ة أادلوب ممارادة ادلطات 

تلريدددا هدددددا المصددددطلح ودددد  يوخدددد إخمدددداع وددددة اأدبيددددات دلددددت 
تلريددددا موحددددد لمصددددطلح الحوكمددددة، ومؤااددددة التمويددددل الدوليددددة 

International Finance Corporation (IFC تلدددرا )
الشددددركات  إدارةالحوكمددددة ببب ددددا: "البظدددداى الدددددي يددددتى مدددد  ك لدددده 

والددتحكى وددة أدمال ددا"، كمددا تلرو ددا مبظمددة التلدداو  اتقتصددادي 
 Organization for Economic Co-operation والتبميدة

and Development (OECD  ببب ددددددا: مخمودددددددة مدددددد )
الشدددركة ومخلدددس  إدارةالل قدددات التدددة تدددربط بدددي  اليدددا مي  دلدددت 

روددت ودوحملددة اأادد ى و يددرهى مدد  أصددحاب المصددالح.  دارةاإل
خدددرالات المادددتكدمة بواادددطة مم لدددة أصدددحاب اإل :أيضدددا  ببب دددا

شدددراا دلدددت المكددداطر ورقابدددة إالمصدددلحة ودددة المبظمدددة لتدددووير 
( 11  ،2008)حماد، طدارق،  دارةاإلالمكاطر التة تيوى ب ا 

وبشكل داى، و   الحوكمة تلبة وخود بظى تحكدى الل قدات بدي  
 دارةاإل، دارةاإلاااددية وددة الشددركة )أدضددال مخلددس اأطددراا اأ

التبليديدة، المادداهمي ( ب دددا تحييددق الشددلاوية واللدالددة ومكاوحددة 
الشدددددركة لحمايدددددة الماددددداهمي   إدارةاللاددددداد ومدددددبح حدددددق ماددددداللة 

والتبكد م  أ  الشركة تلمل دلدت تحييدق أهدداو ا واادتراتيخيات ا 
: )مركدددز أبدددوظبة للحوكمدددة( وتلدددرا أيضدددا  ببب دددا الطويلدددة اأمدددد

خدددددرالات تادددددتكدى بواادددددطة مم لدددددة إكددددد ل دمليدددددات تدددددتى مددددد  
دارات دددددا إشدددددراا دلدددددت المكددددداطر إصدددددحاب المصدددددالح بتدددددووير أ

ومراقبددددة مكدددداطر الشددددركة والتبكيددددد دلددددت كلايددددة  دارةاإلبوااددددطة 
لت الماداهمة إالضوابط الرقابية لتخبب هد  المكاطر مما يؤدي 

 ,IIA, 2002هددداا وكطددط الشددركة )بخدداز اأإالمباشددرة وددة 

p.5)، وكمة الشركات المبادي التالية:وتشمل ح 

  .: حيوق المااهمي المبدأ اأول -
 .المبدأ ال ابة: الملاملة المتكاو ة للمااهمي  -
المبددددددددأ ال الددددددد : دور أصدددددددحاب المصدددددددالح ودددددددة حوكمدددددددة  -

 .الشركات
 .المبدأ الراب : اإلوصاح والشلاوية -
 .دارةاإلالمبدأ الكامس: ما وليات مخلس  -

كددل الل قددة بددي   تضددبط وتددبظىحيدد  ت دددا هددد  المبدداد  إلددت  
 :(2005 )ميكا يل، أشرا، ما يلة م 

الشدددركات  إدارةمماراددات مدددديري الشدددركات ومماراددات مخلدددس  -
ومددا يدددولوا  ةبشددطأدمددال ومددا يوخ ددوا مدد  أومددا يتيدددموا بدده مدد  

ليدده مدد  اأوامددر مدد  كدد ل اددلطات ى التبليديددة بحددو تيييددر وددة إ
مدددوال ودددة شدددكل أو مدددا قدددد يوخ دددوا مددد  أددددر  حيييدددة البتدددا   

 اات مارات. 
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مماراددات مراقبددة الحادددابات الكددارخيي ، وكددددل  اللدداملي  ودددة  -
دمددال إلظ ددار أاقادداى المحااددبة بالشددركات ومددا ييومددوا بدده مدد  

 المراكز المالية ل د  الشركات.

مماراددات مراقبددة الحادددابات الكددارخيي ، وكددددل  اللدداملي  ودددة  -
دمددال إلظ ددار أقادداى المحااددبة بالشددركات ومددا ييومددوا بدده مدد  أ

 المراكز المالية ل د  الشركات.

مماراددددات الماددددت مري  وددددة الشددددركات ومددددا قددددد يدددددولوا بدددده مدددد   -
مللومدات مدد  شددبب ا التددب ير دلددت قددرارات اتاددت مار داكليددا  وددة 
الشدددركة بلاددد ا مددد  كددد ل زيدددادة اتادددت مار ودددة محددداوظ أوراق 
ماليددة ومددا يتصددل ب ددا مدد  حاددابات اللا ددد، أو وددة مشددرودات 

 م لتلظيى اللا د.أكر 

  :أثر تطور معايير المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة 9-1

بلد صدور ملايير المراخلدة الداكليدة الدوليدة الخديددة بددأ اللكدر 
المحااددددبة وددددة التوخدددده بحددددو تيييددددر الدددددور التيليدددددي للمراخلددددة 
 ،الداكلية بحيد  تصدبح أبشدطت ا المادتخدة دات قيمدة اقتصدادية

إضداوة م ددارات خديددة للمراخد  الداكليدة تددؤدي  هداتد وودت الوقدت
، حمددددادإلددددت تحاددددي  أدا دددده وددددة مخددددالة التبكيددددد واتاتشددددارات )

(، وت شدددددد  وددددددة أ  هددددددد  المحدددددداوتت الخددددددادة مدددددد  قبددددددل 2007
المخدام  الللميدة والمبظمددات الم بيدة المتصددلة ببدمدال المراخلددة 
الداكليدددة تدددؤدي إلدددت دددددى الحوكمدددة، ويمكددد  التددددليل دلدددت دلددد  

مال المراخلة الداكلية والمحاور اأاااية ل ا والتة تدتلك  ببد
 :(12،    2008لشماوي، ال) وة ا تة

 بتيخددددة للمبظمددددة التبليديددددة دارةاإل ددددد  ماددددتيل بشدددداط أب ددددا -1
 المبب يددة المراخلددة لخبددة دا ددرة داكددل دارةاإل مخلددس إلددت لتبليتدده
ددا المخلددس هدددا دلددت تيددارير  بلددر  ييددوى أبدده كمددا دبدده،  وأيض 
 .الضرورة دبد الم   دلت

 الداكليددة المراخلدة أدمددال بتبليدد ييددوى موضدودة بشدداط أب دا -2
 مدد  اددوال داليددة وم ددارة كبددرة يدو  م بيددي  أشددكا  كدد ل مدد 
راال لددى المبظمة كارج أو داكل  .الشلاوية قوادد واظ

تواددددي  بطدددداق المراخلددددة الداكليددددة ليشددددتمل دلددددت الكدددددمات  -3
اتاتشددارية بخابددب كدددمات التبكيددد واللحدد  والتييدديى، ووددت هدددا 

وتيييى المكداطر ودددى  إدارةتكطة للم اى التيليدية ودكول دا رة 
 بظاى حوكمة الشركات.

إراددددال مخمودددددة مدددد  المبدددداد  اأاااددددية التددددة تلبددددر ددددد   -4
و  دلي دددا ممارادددة م بدددة المراخلدددة الصدددورة التدددة يببيدددة أ  تكددد

الداكليدددة ووضددد  إطدددار دددداى لتحادددي  أدال أبشدددطت ا ودددة ضدددول 
مخمودة م  اأاس اليادرة دلت قيداس هددا اأدال بحيد  تدؤدي 
وة ب اية المطاا إلت تحاي  وتلزيز دمليات الحوكمدة وتلليدل 

 مباد  ا.

التبكيدد دلددت أ  ادتبددار دباصددر بظدداى الرقابددة الداكليددة هددة  -5
مدكل ال زى لمااددة مبظمات اأدمال دلت تووير بظاى خيد ال

دددا دلدددت المراخددد  از لوميبدددول للحوكمدددة، وببدددال دليددده ويدددد أصدددبح  م 
 إدارةالداكليددددة مباشددددرة م دددداى وماددددد وليات خديدددددة وددددة مخددددداتت 

 المكاطر والرقابة وبظاى الحوكمة.

توادددي  دا دددرة وظيلدددة المراخلدددة الداكليدددة لتيطدددة الماددد ولي   -6
 الحوكمة، كما تيطة الكاضلي  ل دا البظاى. د  بظاى

المراخلدة الدوليدة لمبداد  الحوكمدة المتصدلة بضدما  وخدود  -7
أاداس ولددال للحوكمددة، وبحمايدة حيددوق المادداهمي ، وبالملاملددة 
المتكاو ددددددة لخميدددددد  المادددددداهمي ، وبدددددددور أصددددددحاب المصددددددالح، 

، ودلد  دارةاإلوبالشلاوية واإلوصاح المدالة وبماد وليات مخلدس 
لتددددووير قبادددددة م بيددددة ميبولددددة حددددول مدددددم تددددواور هددددد  اليوادددددد 
الحاكمة للشركة وتحديد بياط الضلا وة البظى وال ياكل بللل 

 تدبة دباصر كل مبدأ م  هد  المباد . 
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 مها( يوضح المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ومبادئ الحوكمة التي يدع2جدول )
 البيان التسمية رقم المعيار

 يلتبر أااس لتطبيق مباد  الحوكمة هداا والص حيات والماؤولياتأا 1000

1010 
اإلدرا  لتلريا المراخلة الداكلية والمي اق اأك قة 

 ولملايير المماراة الملبية
يددددددددددى حيدددددددددوق الماددددددددداهمي  والملاملدددددددددة المتكاو دددددددددة 

 للمااهمي 
 والموضوديةاتاتي ل  1100

يددددددى مبدددددأ حيددددوق المادددداهمي  والملاملددددة المتكاو ددددة 
 للمااهمي 

 اتاتي ل التبظيمة 1110
 دارةاإلالتلادل المباشر م  مخلس  1111
 الموضودية اللردية 1120
 اإلضرار باتاتي ل واأهداا 1130
 الم بية واللباية البرادة 1200

 دور أصحاب المصالح وة حوكمة الشركات
 البرادة الم بية 1210
 اللباية الم بية 1220
 التطوير الم بة الماتمر 1230
 تبكيد الخودة وبرام  التحاي  1300

يددددددددددى حيدددددددددوق الماددددددددداهمي  والملاملدددددددددة المتكاو دددددددددة 
 للمااهمي  وأصحاب المصالح وة حوكمة الشركات

 متطلبات تبكيد الخودة وبرام  التحاي  1310
 الداكليةالتيييمات  1311
 التيييمات الكارخية 1312
 التيرير د  برام  الخودة 1320
 "ااتكداى "أبخز طبيا للملايير 1321
 .اإلوصاح د  ددى التواوق 1322
 بشاط المراخلة الداكلية إدارة 2000

 يددى مبدأ اإلوصاح والشلاوية
 

 التكطيط 2010
 اتتصال والمواوية 2020
 اإلداريةالموارد  2030
 الايااات واإلخرالات 2040
 التبايق 2050
 اللليا دارةاإلو  دارةاإلالتيرير إلت مخلس  2060
 طبيلة اللمل 2100

يدددددددى مبددددددأ اإلوصددددداح والشددددداوية ومبددددددأ ماددددد وليات 
 دارةاإلمخلس 

 

 الحوكمة 2110
 المكاطر إدارة 2120
 الرقابة 2130
 التكطيط للم مة 2200

أصددحاب المصددالح وددة حوكمددة الشددركات يددددى مبدددأ 
 ومبدأ اإلوصاح والشاوية

 ادتبارات التكطيط 2201
 أهداا الم مة 2210
 بطاق الم مة 2220
 الم مة وتكصي  الموارد 2230
 الم مة وبربام  اللمل 2240
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 خلية ومبادئ الحوكمة التي يدعمها( يوضح المعايير الدولية للمراجعة الدا2جدول )
 البيان التسمية المعياررقم 

 )أدال( الم مة إبخاز 2300

يددددى مبدددأ أصددحاب المصددالح وددة حوكمددة الشددركات 
 ومبدأ اإلوصاح والشاوية

 التلريا بالمللومات 2310
 تو يق المللومات 2330
 اإلشراا دلت الم مة 2340
 اإلشراا دلت الم مة 2340
 البتا   إيصال 2400

المصددالح وددة حوكمددة الشددركات يددددى مبدددأ أصددحاب 
ومبددددأ ماددد وليات مخلدددس  ومبددددأ اإلوصددداح والشددداوية

 اإلدارة

 مياييس اتتصال 2410
 بودية اتتصال 2420
 اأكطال والحدا 2421
 "ااتلمال "أبخز طبيا للملايير 2430
 اإلوصاح د  حاتت ددى اتلتزاى 2431
 بشر البتا   2440

 المتابلة 2500
يددددى مبدددأ أصددحاب المصددالح وددة حوكمددة الشددركات 

 اإلدارةما وليات و 
 اإلدارةيددى مبدأ ما وليات مخلس  اللليا قبول المكاطر اإلدارةقرار  2600

 الباح  إددادم   :المصدر. 
 

 حوكمةة أطةراف ببةاقي الداخليةة المراجعةة وايفةة عالقةة 9-2

 :الشركات

أربلة أطراا أاااية تربط ا د قة تلاوبية يتى مماراة حوكمدة 
، دارةاإلالشددركات مدد  ك ل ددا وهددة: المراخدد  الكددارخة، مخلددس 

لخبددة المراخلددة ووظيلددة المراخلددة الداكليددة باإلضدداوة إلددت طددرا 
اللليددددا، ويمكدددد  لوظيلددددة المراخلددددة  دارةاإلكددددامس والمتم ددددل وددددة 

الداكليدددة أ  تادددد ى ودددة تطبيددددق حوكمدددة المؤااددددات مددد  كدددد ل 
د قت ددا التلاوبيددة مددد  هددد  اأطددراا، ويمكددد  توضدديح ابلكددداس 

 طراا دلت الحوكمة كما يلة:د قة المراخلة الداكلية ب د  اأ

 : المراجع الخارجي -

ابلكددددداس إ  التكامدددددل بدددددي  المراخلدددددة الداكليدددددة والكارخيدددددة لددددده  
حيد  تلتبدر الل قدة بدي  وظيلدة يخابة دلت حوكمدة الشدركات، إ

لمتطلبدددات الحاليددددة المراخلدددة الداكليدددة والمراخددد  الكدددارخة مددد  ا
لمددددا تددددوور  مدددد  مزايددددا أصددددحاب  باإلضدددداوة، لحوكمددددة الشددددركات

المصددددددالح اددددددوال داكددددددل الشددددددركة أو كارخ ددددددا، ودلدددددد  بتددددددووير 
    تادددادد دلددت اتكددداد اليدددرارات دارةمللومددات تلصددديلية حييييددة لدددإل

. 

 

الللالة ودة الوقدت والمكدا  المباادبي  باإلضداوة الدت متابدة بظداى 
الرقابدددة الداكليدددة الملتمدددد ودددة المؤاادددة كمدددا يدددوور هددددا التكامدددل 
كلددددد  تكددددداليا المراخلدددددة دددددد  طريدددددق التكامدددددل بدددددي  البدددددودي  
وبااتبلاد ازدواخية اللمل. كما أ  هددا التكامدل يدوور أصدحاب 

صددددددالح مدددددد  كدددددددارج الشددددددركة الضددددددد  المتددددددوازي للمللومدددددددات الم
الملحوصدددة والتدددة تلبدددر دددد  الواقددد  اللللدددة لللباصدددر لمحتدددوم 
اليدددوا ى الماليددددة، ممددددا ياددددمح لمطدددراا دات الل قددددة مدددد  اتكدددداد 

 اليرارات المباابة.

 :لجنة المراجعة 

ددددرا المخمددد  اأمريكدددة للمحاادددبي  اليدددابوبي  لخدددا  المراخلدددة 
 يدددددر  دارةاإللخبدددددة تتكدددددو  مددددد  أدضدددددال مخلدددددس  دلدددددت أب دددددا:

التبليددديي  ودلدد  تكتيددار المددراخلي  الكددارخي  ومباقشددة دمل ددى 
للح  اليوا ى المالية وبظى الرقابة الداكلية  دارةاإلود قت ى م  
(. ولخبددة المراخلددة تلمددل دلددت ضددما  قددوة 2009)دبدالصددمد، 

      إخدددددرالات الرقابدددددة الداكليدددددة واإلشدددددراا دلدددددت أبشدددددطة المراخلدددددة
.  
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الكارخيددة، وليددر  تحمددل ماددؤوليات ا اإلشددراقية بصددورة أوضددل 
ددا ى و ب دددددا تلتمدددددد دلدددددت وظيلدددددة المراخلدددددة الداكليدددددة كبحدددددد الددددد

، حوكمدة أوضدل للمؤاادات اأاااية التة تااددها وة تحييق 
لحوكمددددة الشددددركات ويدددددكر  اأااادددديةو ددددة تلتبددددر مدددد  الركددددا ز 

وكمددة الشددركات يلتمددد وددة المبظمددة دلددت حالك يددرو  أ  بخدداح 
 ،2008طددارق،  )حمدداد، بخدداح لخبددة المراخلددة وددة أدال م ام ددا

 171). 

  العليا: دارةاإلو  دارةاإلمجلس 

مبدأ م  مباد  حوكمة الشركات،  دارةاإلتلتبر ماؤولية مخلس 
م  اأطراا اأاااية ل ا،  دارةاإلاللليا ومخلس  دارةاإلكما أ  

وللالية تب يرهما تبب ق م  تب يرهما دلدت بداقة أطدراا الحوكمدة، 
بالمراخلدددة الداكليدددة كبحدددد  يلدددزى اتادددتلابةدورهمدددا  ولكدددة يؤديدددا

اللليددددا  دارةاإلو  دارةاإلالددددددا ى وددددة دلدددد . حيدددد  أصددددبح مخلددددس 
يلتمدددددا  دلددددت وظيلددددة المراخلددددة الداكليددددة وددددة تحاددددي  دمليددددة 
حوكمدددة المؤاادددات، ودلددد  لمدددا للمدددراخلي  الدددداكليي  مدددد  دور 

دارةمحددددور وددددة تيددددديى كدددددمات التبكيددددد للكدددددمات اتاتشددددارية و   اظ
 .(2008المكاطر )ديات، 

 :الدراسة العملية -10

بلد تبداول الخابدب البظدري المراخلدة الداكليدة ودورهدا ودة تلليدل 
مبدداد  الحوكمددة، ادديركز البحدد  وددة هدددا اللصددل دلددت الخابددب 

لليبيدددة للحديدددد بببددددة مكتصدددرة دددد  الشدددركة ا أاللملدددة، حيددد  بدددد
، وم  تى التطرق للمب خية  ى وصا دداى والصلب ديبة البح 

للمشددداركي  الددددي  تدددى توزيددد  اادددتمارة اتادددتبيا  دلدددي ى وتحليددددل 
 لت البتا  . إحصا ية للوصول خابات ى بااتكداى البرام  اإلإ

ة عةةن الشةةركة الليبيةة للحديةةد والصةةلب عينةةة مختصةةر  ذةنبة .1
 :البحث

 الشدددددركات أكبدددددر مددددد  والصدددددلب للحديدددددد الليبيدددددة الشدددددركة تلتبدددددر
 هكتدددار 1,200 قددددرها ماددداحة دلدددت وتيددد  ليبيدددا، ودددة الصدددبادية
 الشرق لتإ كيلومتر 210 بلد دلت ،ةمصرات  مديبة م  باليرب
 للشددددددددركة التصددددددددميمية الطاقددددددددة وتبلددددددددل .طددددددددرابلس مديبددددددددة مدددددددد 

 اتكتددزال بطرييددة اددبويا   الاددا ل الصددلب مدد  طدد  1,324,000
 المحلة.  الطبيلة الياز بااتكداى الحديد لمكورات المباشر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( يلخص الهيكل التنايمي للشركة الليبية للحديد والصلب1شكل )
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 لطلبددات ل اددتخابة الدددؤوب واددلي ا الشددركة اهتمدداى طددارإ ووددة
 الحديدد شدركات بدي  الدولية اأاواق وة مكابت ا ور و  الزبو ،
 الدوليدة المواصدلة بظداى تببة دلت دملت ويد اللالمية، والصلب
 الليبيددددة الشددددركة أهددددل مددددا وهددددو(، ISO 2000/9001) للخددددودة
 للخددودة دشددر ال ابيددة الدوليددة أوروبددا خددا زة لبيددل والصددلب للحديددد
 الخدددودة بظددداى تطبيدددق شددد ادة دلدددت تحصدددلت كمدددا ،1998 دددداى

 .25/03/2002 بتاري  (ISO اأيزو) 9001/2000 الشاملة

أهةةم مجةةالت عمةةل المراجعةةة الداخليةةة والتةةي تسةةاهم فةةي  .2
 الشركات:تطبيق حوكمة 

بلدد تبداول الملدايير الحدي دة للمراخلدة الداكليدة، ومبداد  حوكمدة 
الشركات يمك  الوقوا دلت    ة مخاتت يرتكز دلت أاااد ا 

 (2)دور المراخلة الداكلية وة تطبيق حوكمة الشركات والشدكل 
 .يلك  دل 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ( يوضح مساهمة المعايير الدولية للمراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة الشركات2شكل )

 

 

 وصف مجتمع وعينة البحث: .3

تددى تحليددل البيابددات والمللومددات المتلليددة بكصددا   المشدداركي  
الللمددددة والتكصدددد   وددددة الدرااددددة، ودلدددد  ويمددددا يتللددددق بالمؤهددددل

، وكابدددددت والمركدددددز الدددددوظيلة، ومددددددة الكبدددددرة ودددددة مخدددددال اللمدددددل
 كالتالة:

% مد  4( أ  3يتبي  مد  كد ل البيابدات الدواردة بالخددول رقدى )
مخمددوع المشدداركي  وددة الدرااددة يحملددو  شدد ادة الماخاددتير، وأ  

ادددبوات الكبدددرة  ، كمدددا كابدددت% يحملدددو  شددد ادة البكدددالوريوس96
ودة المخدال المدالة  دوي الكبرة اللاليدةم   لليبة الدرااة اللملية
% 4%، ويمددددا يم ددددل دوي الكبددددرة المتواددددطة 76بواقدددد   واإلداري
ادددبوات، اأمدددر  5قدددل مددد  اأدوي الكبدددرة   دددا% يم ل20وأكيدددرا 

يددددى البتددا   التددة ادديتى التوصددل إلي ددا  إيخابيددا   الدددي يلددد مؤشددرا  
إلخابددات مببيددة دلددت مدد  كدد ل هدددا اتاددتبيا  دلددت أادداس أ  ا

 أكبر قدر ممك  م  ابوات الكبرة.
 

 

 

 

 خصايص عينة الدراسة وصف( 3جدول )

 النسبة العدد خصايص العينة
 حسب الملهل العلمي: 

 %4 1 ماخاتير
 %96 24 بكالوريوس
 %100 25 المخموع

 حسب التخصص: 
 %88 22 محاابة
 %4 1 إدارة
 %8 2 اقتصاد
 %100 25 المخموع

  المركئ الوايفيحسب 
 %12 3 ر يس قاى
 %88 22 موظا
 %100 25 المخموع

 حسب الخبرة العملية: 
 %76 19 ابوات 10أك ر م  

 %4 1 ابوات 10 - 5م  
 %20 5 ابوات 5أقل م  

 %100 25 المخموع
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يتم دل مختمد  البحدد  ودة الشددركات الصدبادية الليبيددة، أمدا ديبددة 
   .     وقدد تدىالبح  وتم لت وة الشركة الليبية للحديد والصدلب، 

اادددتبيا  صدددممت مددد  كددد ل اادددتكداى مييددداس  25توزيددد  دددددد 

الددي يبكدد ( Five Points Likert Scole) ليكدر  الكماادة
وقد تى توزي  الددرخات الملياريدة دلدت  ،(5) لةإ (1م  ) مالمد

 كما هو موضح بالخدول التالة:  الميياس
 

 

 توئيع الدرجات المعيارية على مقياس ليكرت( 4جدول )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة مستوى القياس

 5 4 3 2 1 الدرجة

وبلد اتبت ال م  دمليدة التوزيد  دلدت المشداركي  ومدبح ى المددة 
حليدل مد  ( اادتمارة قابلدة للت25الكاوية لإلخابة تدى تخميد  دددد )

 .( ااتمارة موزدة25أصل )

   :تحليل النتاي  واختبار الفرضيات .4

كروببددا  اكتبددار ملامددل ال بددات أللددا  تكتبددار اللرضددية تددى إخددرال
Cronbachs Alpha  ليياس مادتوم ال بدات والتباادق الدداكلة

 إدارةلدددت ماددداهمة دللملدددايير المكوبدددة للمحددداور ال   دددة للوقدددوا 
( 6المراخلة وة تلليل حوكمة الشركات، ويوضح الخددول رقدى )

، والددددي للدددا كروببدددا أبتددا   التباادددق الدددداكلة باادددتكداى مييدداس 
 .وهو يدل دلت اتااق و بات الداكلة لببود اليياس (%78)بلل 

 

  لفا كرونباخ   أ( يوضح معامل الثبات 5جدول رقم )

Cronbach's Alpha N of Items 

0.781 68 

 

 

 المبحوثين إلجابات اإلحصايي التحليل : 

تييددديى  بشدددب  المبحدددو ي  إلخابدددات اإلحصدددا ة التحليدددل إخدددرال تدددى
مباد  حوكمة الشركات م  كد ل مدم مااهمة الشركة بتلليل 

 اكتبدددار باادددتكداى اتلتدددزاى بالملدددايير الدوليدددة للمراخلدددة الداكليدددة
(One Sample T Test)،  اإلحصدا ية اتكتبارات أحد بادتبار 

 التوزيددد  تتبددد  ت البيابدددات تكدددو  دبددددما تخدددرم التدددة ال مللميدددة
 ودددر  تكتبدددار ترتيبدددة، هدددو البيابدددات مييددداس أ  أو الطبيلدددة،
 :وهة الر ياية لللرضية اإل بات

:H1 للحديدددددد الليبيدددددة بالشدددددركة الداكليدددددة المراخلدددددة إدارة تطبدددددق 
 للمراخلددددددة الحدي ددددددة الدوليددددددة الملددددددايير خيدددددددة بصددددددورة والصددددددلب
 .الحوكمة مباد  تلليل وة يااهى مما الداكلية

 :التالية اللردية اللرضيات دب ا والدي ابب ق

:H1-1  باتاددددددتي لية بالشددددددركة الداكليددددددة المراخلددددددة إدارة تتمتدددددد 
 .والموضودية

H1-2:  اللبايدددة وبددددل بالم دددارة بالشدددركة الدددداكلة المراخددد  يتمتددد 
 .ال زمة الم بية
H1-3: وتحادددي  ضدددما  بربدددام  متطلبدددات بمليدددار اتلتدددزاى يدددتى 
 .الخودة

:H11-4 بمدددددا، الداكليدددددة المراخلدددددة بشددددداط اولويدددددات تحديدددددد يدددددتى 
 .الشركة هدااوأ يتماشت

H1-5: ببتدددددا   تيددددارير دددددداداظ و  المراخلدددددة للمليددددة التكطدددديط يددددتى 
 المراخلة ووق اأهداا المحددة.

H1-6: إدارة وتطددددددددوير بتييدددددددديى بالشددددددددركة المراخلددددددددة إدارة تيددددددددوى 
 .المكاطر

H1-7: المراخلددددة بتددددا   بتوصدددديل بالشددددركة المراخلددددة إدارة تيددددوى 
 .للماتكدمي  ودوي اتهتماى

لوصددول إلددت البتددا   اللرضدديات وااتكدداد اليددرار حددول هددد  يددتى و 
 دا كابدددددت قيمدددددة مادددددتوم ا لمادددددتوم الملبويدددددة المشددددداهد: ودددددوويددددد

و دا يدل دلدت  (0.05)أقل م   (P-value) الملبوية المشاهدة
دا كابدددددت قيمدددددة مادددددتوم الملبويدددددة إ، أمدددددا اإل بددددداتقبدددددول ودددددر  

و ددددا يددددل  (0.05)أكبدددر مددد  أو تاددداوي  (P-value) المشددداهدة
وويمددددا يلددددة بتددددا   ، دلددددت قبددددول وددددر  اللدددددى أي ددددددى اتلتددددزاى

 التحليل إخابات المبحو ي :



  محمد مصطلت الخبو ...                                               الليبية الصبادية بالشركات الداكلية المراخلة إدارة مااهمة مدم تيييى

 
236 

  (,H1-5 H1-1 , H1-2, H1-3, H1-4) فقرات الستبيان الخاصة بفرضيات الدراسةجابات إتحليل ( 6جدول )

 P-value الفقرة ر.م
 القرار
 H1 بالنسبة

 والموضوعية الستقاللية 

المراخلددة ييدد  وددة ال يكددل التبظيمددة بشددكل يلددزز مددد  اادددتي ليت ا وياددمح ل ددا بالييدداى  إدارةموقدد   1
 بواخبات ا.

 قبول 0.000

 قبول 0.001 المراخ  الدداكلة ص حيات كاوية لليياى ببدماله بكلدالة وولالية دارةاإليمبح مخلس  2
 ددى قبول 0.109 .المراخلة الدداكلية مد  إ  موظليه ت يدقيو  أدمال قاى ب ا أقربال ل ى إدارةيتبكد مدير  3
 قبول 0.000 .ت تؤ ر الل قات الشكصية بي  موظلة الشركة والمراخ  الداكلة دلدت دمليدة المراخلة 4
 قبول 0.052 تدب ير كارخةييوى المراخ  الداكلة بلر  الحيدا ق التة أظ رت ا دملية المراخلة بددو  أي  5
 ددى قبول 0.823 .يمل  المراخ  الداكلة الحرية وة اكتيار الميادي  واأبشطة التة يخب وحص ا 6
 ددى قبول 0.157 ت يوخد اتصال مباشر بي  المراخ  الداكلة والخ ات الكارخية التة يتى مراخلة ماتحيات ا 7

اللليددددا ملالخددددة م حظددددات المراخدددد  الددددداكلة واتكددددداد اإلخدددددرالات المبااددددبة لتبليددددد  دارةاإلتضددددم   8
 اتقتراحات والتوصيات وتلاو  الخ ات التة يتى مراخلت ا.

 قبول 0.017

كددرم داكددل الشددركة بتددووير كددل الماددتبدات ال زمددة دارات اأخددرالات الداكليددة بالشددركة تلددزى اإلاإل 9
 .لتلليل مباد  الحوكمة أو تبكير قيودللملية المراخلة دو  

 قبول 0.000

 قبول 0.002 اللليا بالشركة دلت تووير كل ما يحتاخه المراخ  الداكلة بيار وا ولة. دارةاإلتحر   10

دارات أكدرم إلدت  11  إدارةيحر  مددير المراخلدة الداكليدة دلدت أ  المدوظلي  المبتيلدي  مد  أقددااى واظ
 .دارات ى الاابيةإالمراخلة الداكلية ودة الشركة ت يدقيو  ا   ما أبخدزو  ودة 

 ددى قبول 0.923

 قبول 0.003 .كابت خ ة أي م  ل ا يتلر  ضيوط أي د  دارةاإل ب ب غ الداكلة المراخ  ييوى 12
 قبول 0.023 .الم بة ببك قيات موظلي ا التزاى م  المراخلة إدارة تتبكد 13
 الالئمة المهنية والعناية المهارة: 

 ددى اليبول 0.943 اللليا. دارةاإلالمراخلة ملتمدة م   دارةتوخد كطة دمل واضحة إل 1

 مددوظلي  قبددول يددتى وت الماليددة، كاصددة بالشددركة أكددرم إدارات مدد  بيل ددى يددتى الددداكلي  المددراخلي  2
 .دارةاإلب لللمل التكرج ةي حد

 اليبول ددى 0.988

 قبول 0.004 اللليا. دارةاإليتى تحليز م  يتميز وة دمله م  المراخلي  د  طريق  3
 اليبول ددى 0.277 بملايير المراخلة الداكلية. لدم المراخلي  الداكليي  إلماى كاا   4
 قبول 0.002 يحر  المراخ  الداكلة دلت التحدصيل الللمة الماتمر لتطوير م اراته. 5
 قبول 0.000 الداكليي  كوحددة واحددة متكاملة بالملرودة والم دارات الكاويدة والكاصة بالم بةيتمت  المراخلي   6

ودة دورات تدريبيدة  إشدراك ىاللليا دلت تبمية قدرات المراخلي  بالشركة مد  كد ل  دارةاإلتحر   7
 .داكلية وكارخية

 قبول 0.007

التطدددورات الحاصدددلة دلددددت ملددددايير المراخلددددة يحدددر  المراخددد  الددددداكلة باادددتمرار دلددددت متابلددددة  8
 . الداكلية وياتبد إلي دا دبدد أدال دمله

 اليبول ددى 0.991

 قبول 0.001 . يبكد المراخ  الداكلة وة اتدتبار اتلتزاى ببظى الرقابة ودمليات التحكى وة أبشطة الشركة 9
 قبول 0.005  .للمرؤواي  وة بدايدة كل دملية مراخلةيحر  مددير المراخلة دلدت تدبمي  التلميمات الم  مة  10
 قبول 0.009 .والتيارير اتختمادات ك ل م  المراخلة دملية الداكلية المراخلة إدارة مدير يتاب  11
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  (,H1-5 H1-1 , H1-2, H1-3, H1-4) فقرات الستبيان الخاصة بفرضيات الدراسةجابات إتحليل ( 6جدول )

 P-value الفقرة ر.م
 القرار
 H1 بالنسبة

  الجودة وتحسين ضمان برنام 
 قبول 0.000 تتى دملية التيييى الماتمر للمراخ  الداكلة لبيا  مدم اتلتدزاى بملدايير المراخلة الداكلية. 1
 ددى اليبول 0.990 . ييدوى المراخ  الدداكلة بتيدويى اأدال بااتكداى الموازبات التيديرية والتكداليا المليارية 2
 قبول 0.001 ييوى المراخ  الداكلة بالتحيق م  اباخاى اأبظمة المطبية م  الكطط واإلخرالات واأبظمة 3
 ددى اليبول 1.000 .المراخلة الداكلية للتيييى م  قبل خ ات كارخيدة بدشكل دوري إدارةتكض  بتا   أدمال  4
 قبول 0.003 المباد  المحاابية المتلارا دلي اييوى المراخ  الداكلة بالتبكد م  تطبيدق  5
 ددى اليبول 0.448 . ييوى المراخ  الدداكلة بتييديى اللمليدة اإلدارية بتيديى الكطط الملتمدة لتحييدق أهداا الشركة 6

المراخلددة الداكليددة، كددب  يكددو  لديدده  إدارةاللليددا شددروطا  يخددب أ  تتددواور ودددة مددددير  دارةتضدد  اإل 7
 مؤهل دلمة حد  اأدبت الش ادة الخاملية اأولت وددد كاا م  ابوات الكبرة الم بية.

 قبول 0.001

 قبول 0.002 أاباب ددى تببدة توصيات ا. دارةالمراخلة توضيحات م  ر يس مخلس اإل إدارةتطلب  8
 قبول 0.022 المراخلة تلليمات مكتوبة توضح الايااات واإلخرالات واإلرشاد للمراخ  الداكلة. إدارةتدوور  9

يوخد خداول دمل تتدضم  البدشاطات التة يخب مراخلت دا والمواديدد التدة ادوا تبددأ ب دا دمليددة  10
 المراخلة، والوقت الميدر للملية المراخلة.

 ددى اليبول 0.889

ييوى المراخ  الداكلة بااتمرار بزيادة كلالة وولالية وخودة كدماته والتة تمكبه م  تلليدل مبداد   11
 الحوكمة.

 ددى اليبول 0.099

 أنشطة المراجعة الداخلية إدارة: 

 قبول 0.008 م  مديري الشركة وة وض  بظاى الرقابة الداكلية. دارةيتلاو  مخلس اإل 1
 قبول 0.020 بالتكطيط لكل دملية مراخلة دلت حدة وتيييى المكاطر.ييوى المراخ  الداكلة  2
 قبول 0.004 ييوى المراخ  الداكلة بالحصول دلت مللومات مابية تاتكدى كبااس للملية المراخلة. 3
 قبول 0.027 ييوى المراخ  الداكلة بدرااة البظاى الداكلة وأوراق اللمل الكاصة بمخال المراخلة الداكلية. 4
 قبول 0.026 الداكلية والكارخية واأطرااالمراخلة الداكلية بالشركة  إدارةيتى التبايق بي   5
 قبول 0.026 دلت كطة المراخلة. دارةييوى المراخ  الداكلة بالحصول دلت المواوية ال زمة م  اإل 6
دارية. إلت دارةتياى دملية المراخلة داكل اإل 7  قبول 0.001 تكصصات مالية ووبية واظ

المراخلدددة الداكليدددة مادددتوم اأكطدددال وحددداتت اليدددس التدددة تكتشدددا  إدارةاللليدددا مددد   دارةتبحددد  اإل 8
 أ بال دملية المراخلة وكيلية ملالخت ا.

 قبول 0.005

المراخلددة الداكليددة بمباقشددة بتددا   وتوصدديات دمليددة المراخلددة  إدارةمدد  قيدداى  دارةيتبكددد مخلددس اإل 9
 م  الماتويات اإلدارية المكتللة.

 قبول 0.020

المشددددورة والمادددداددة مدددد  كددددارج الشددددركة وددددة حالددددة ددددددى تددددوور الم ددددارات  دارةيطلددددب مخلددددس اإل 10
 المراخلة بالشركة. إدارةوالتكصصات والملروة وة 

 ددى اليبول 0.485

 

ملظدددى  أ ( 7) إخابدددات المبحدددو ي  المبيبدددة بالخددددول رقدددىتشدددير 
باتادددددددتي لية  المراخددددددد  الدددددددداكلة تمتددددددد  بكصدددددددو   ىخابددددددداتإ

خددددداب ى حدددددول الم دددددارة والموضدددددودية بددددددل اللبايدددددة الم بيدددددة و ، واظ
  بربام  متطلبات بمليار ي الداكلي ي المراخلوالتزاى  ،ال زمة

 

 

 المراخلدددة الداكليدددة بالشدددركة إدارةأ  ، و الخدددودة وتحادددي  ضدددما 
 مد  يتماشدت وبمدا الداكليدة المراخلدة بشداط أولويدات تيوى بتحديدد

قد خالت بدرخة مواوية دبد مادتوم ملبويدة أقدل  الشركة أهداا
  ، ودليه تى قبول خمي  ورضيات الداراة.(%5)م  
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  (,H1-6, H1-6) الستبيان الخاصة بفرضيات الدراسة فقراتجابات إتحليل ( 6جدول )
 

 P-value الفقرة ر.م
 القرار
 H1 بالنسبة

  المخاطر إدارةتقييم وتطوير: 
 
1 
 

مخلدددس  مدددة اأهدددداا والاياادددات الموضدددودة مددد  قبدددللييدددوى المراخددد  الدددداكلة بالتبكدددد مددد  م  
 اتبحراوات واإلب غ دب ا.اإلدارة وتحديد مدم تحييق هد  اأهداا والايااات وبيا  

 ددى قبول 0.521

 
 قبول 0.001 .وولالة والتيارير كاوية الاخ ت دلت الرقابية أ  البواحة م  بالتحيق الداكلة المراخ  ييوى 2

 
 قبول 0.020 ييوى المراخ  الداكلة بالتبكد م  ولالية الواا ل الماتكدمة وة حماية اأصول. 3

 
 قبول 0.012 الداكلة م  وخود ومطابية اأصول م  الاخ ت بالخرد الملاخئ بشكل دوري.يتبكد المراخ   4

ييوى المراخ  الداكلة بالتبكد م  قياى الشدركة بوضد  ملدايير وميداييس كاويدة لتحديدد مدا إدا كابدت  5
 اأهداا واأ را  قد تى تحييي ا.

 قبول 0.001

تيددوى إدارة المراخلدددة الداكليدددة بوضدد  بظدددى إلخدددرالات إدارة المكددداطر وددة الشدددركة لتطبيدددق مبددداد   6
 الحوكمة ب ا دلت بحو اليى.

 قبول 0.002

خرالات المراخلة الداكلية 7  يتى وض  بظى واظ
 ببال دلت درااة للمكاطر التة تواخه الشركة.

 قبول 0.000

بدددآرال مخلددددس اإلدارة ومدددديري الشددددركة ويدددتى تحدددددي  يادددتلا  وددددة وضددد  بظددددى لدراادددة المكدددداطر  8
 ومتابلة وتيييى تل  المكاطر بشكل دوري م  إدارة المراخلة.

 قبول 0.001

تاتبد كطة بشاط المراخلة الداكلية دلت تيييى المكاطر مدرة كدل ادبة دلدت اأقدل، ويتدولت بشداط  9
 بالشركة. المراخلة الداكلية مراقبة وتيييى ولالية بظاى إدارة المكاطر

 ددى قبول 066.

يشدددتمل بشددداط المراخلدددة الداكليدددة تحديدددد طبيلدددة اللمدددل بشدددب  التييددديى واإلاددد اى ودددة تحادددي  إدارة  10
 المكاطر والرقابة ودمليات الحوكمة.

 قبول 0.001

تيددوى إدارة المراخلدددة الداكليدددة بوضدد  بظدددى إلخدددرالات إدارة المكددداطر وددة الشدددركة لتطبيدددق مبددداد   11
 ب ا دلت بحو اليى. الحوكمة

 قبول 0.001

  توصيل النتاي: 

 قبول 0.003 توصيات الم مة.البتا   و ال  بتباقل بتا   المراخلة متضمبة أهداا و و   الداكليو ييوى المراخل 1
 قبول 0.011 تيوى إدارة المراخلة الداكلية بوض  بل  الييود دلت توزي  بتا   المراخلة لخ ات كارخية. 2

 قبول 0.001 إدارة المراخلة الداكلية ب يصال بتا   دملية المراخلة إلت الخ ات المباابة.تيوى  3

ييدى المراخ  الداكلة تيرير رب  ابوي إلت مخلس اإلدارة دد  مددم التدزاى الشدركة بتطبيدق مبداد   4
 وقوادد الحوكمة.

 قبول 0.000

 

دبدارات المحدور  هددا حدول الليبدة أوراد إخابات تحليل ك ل م 
 ، وبالتدالة يمكد  اادتبتاجبالمواويدة ملظم دا الاادس والتة كابت

 بمددددا المكدددداطر إدارة تطددددوير دلددددت تلمددددل الداكليددددة المراخلددددة أ 
 يلبدة وهددا الشدركة ل دا تتلدر  التة المكاطر تدبية دلت يلمل
بكصو  البتا   المتللية وأما ، ةالاادا اللردية اللرضية قبول

 المبحدو ي  إلدت أ  آرال البتا   تشيرو بالمحور الااب  ل اتبيا 

 ويدددرة لكدددل أبددده حيددد  إيخابيدددةكابدددت  المحدددور ويدددرات خميددد  ودددة
 مختمد  الدراادة أودراد أ  ، بملبدت(0.05) م  قلأ دتلة ماتوم
 بتددددا   بتوصدددديل تيددددوى بالشددددركة المراخلددددة أ  إدارة دلددددت يتليددددو 
، ممددا يلبددة قبددول اللرضددية الل قددة ودوي للماددتكدمي  المراخلددة

 اللردية الاابلة.
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بتدددا   اكتبدددار اللرضددديات اللرديدددة تيبدددل اللرضدددية  دلدددت ا  واادددتباد
 الداكليدددددة المراخلدددددة إدارة )تطبدددددق الر يادددددية التدددددة تدددددب  دلدددددت

 الدوليددة الملددايير خيدددة بصددورة والصددلب للحديددد الليبيددة بالشددركة
 مبدددددداد  تلليددددددل وددددددة يادددددداهى ممددددددا الداكليددددددة للمراخلددددددة الحدي ددددددة
 .الحوكمة(

 :الخالصة والتوصيات  -11

 مدد  ومياربت ددا اللمليددة الدرااددة بتدا   كدد ل مدد  الباحدد  يادتطي 
 ملددددايير تباولددددت التددددة البظريددددة الدرااددددة وددددة ااتلراضدددده تددددى مددددا

 المراخلدة بب  اليول الشركات، حوكمة ومباد  الداكلة، التدقيق
 مباد  تلليل وة تااهى والصلب للحديد الليبية بالشركة الداكلية
 بتطبيددددق خيدددددة وبصددددورة التزام ددددا كدددد ل مدددد  الشددددركات حوكمددددة
 بلد  تطبيدق ودة اليصدور بلد  مد  الداكليدة المراخلة ملايير
 يلدددة وويمدددا الداكليدددة، للمراخلدددة الدوليدددة الملدددايير متطلبدددات ببدددود

 : لي اإ الوصول تى التة للبتا   ااتلرا 

 تطبيدق دباصدر مكوبدات أهدى أحدد تلتبدر الداكلية المراخلة أ  -
 .الشركات وة الحوكمة مباد 

 ليوادددد تدددديم ا ماددتمرة بصددورة الملددايير وتطددوير درااددة أهميددة -
 .الحوكمة ومباد 

 وددددة ويلتمددددد بالشددددركة المكدددداطر إلدارة مكتصددددة إدارة توخددددد ت -
 اأكددددرم الدوريددددة والتيددددارير المراخلددددة إدارة تيددددارير دلددددت دلدددد 

 . والمالية التخارية والشؤو  اإلبتاج قطادة د  الصادرة
 بمخلدس المراقبدة ب ي دة دب دا ويادتلا  مراخلدة لخبدة توخد ت -

 .اإلدارة
 الكارخيددة والخ دات الدداكلة المراخد  بددي  مباشدر اتصدال يوخدد -

 .أدمال ا مراخلة يتى التة
 ت موظليددددده    أ مدددددد  الددددددداكلية المراخلدددددة إدارة مددددددير يتبكدددددد ت -

 .ل ى أقربال ب ا قاى أدمال يدقيو 
 والملتمدددة المراخلددة إلدارة الاددبوية اللمددل كطددة تخديددد يددتى لددى -

 .اللليا اإلدارة م 
 المراخلدددددة بددددد دارة لللمدددددل التكدددددرج حدددددديتة مدددددوظلي  قبدددددول يدددددتى -

 .الداكلية
  

 دقيدددق وبشدددكل كددداا   إلمددداى الدددداكليي  المدددراخلي  لددددم يوخدددد ت -
 متابلدة دلت الحر  ددى وبالتالة الداكلية، المراخلة بملايير
 .دلي ا الحاصلة التطورات

 قبدل مد  للتيييى الداكلية المراخلة إدارة أدمال بتا   تكض  ت -
 . دوري بدشكل كارخيدة خ ات

 واستناداا على ما سبق فإن الباحث يقدم التوصيات التالية: 

 الملدايير ب دا قضدت التة والمباد  الملاهيى تلميق دلت اللمل -
 مدد  الددداكليي  المددراخلي  كاوددة لدددم الداكليددة للمراخلددة الدوليددة
 التبهيليددة التدريبيددة الدددورات لحضددور ل ددى اللرصددة إتاحددة كدد ل
 . ال زمة

 لملدايير الاليمة التطبييات وتطوير تحدي  متابلة دلت اللمل -
 والتلليمات الحوكمة وقوادد بمباد  ل لتزاى الداكلية، المراخلة
  .دب ا الصادرة

 اأطددراا كاوددة لدددم الحوكمددة و ياوددة مل ددوى بشددر دلددت اللمددل -
صددددار الل قدددة، دات  دور تلكدددس التدددة والتلليمدددات البشدددرات واظ

 .ومباد  ا بيواددها واتلتزاى الحوكمة، وأهمية
 والخ ات الداكلة المراخ  بي  المباشر باتتصال الاماح ددى -

 دلدددددت التدددددب ير لتخبدددددب أدمال دددددا مراخلدددددة يدددددتى التدددددة الكارخيدددددة
 .الداكلة المراخ  وموضودية ااتي لية

 تلليدددل وددة للماددداهمة المكدداطر بددد دارة تكددت  إدارة ااددتحدا  -
 .الشركات حوكمة

 المراخلدددددة إدارة مدددددير قبددددل مدددد  واضددددحة دمددددل كطددددة وضدددد  -
 اإلدارة مخلدددس دلدددت وتلدددر  ادددبويا تخددددد بالشدددركة الداكليدددة
 .الر يس م  وتلتمد

 المراخلدة ةر اداظ و  اإلدارة بمخلس المراقبة هي ة بي  التلاو  زيادة -
 حوكمددددة مبدددداد  تلليددددل وددددة أكبددددر بشددددكل للمادددداهمة بالشددددركة
 .الشركات

 المخداتت ودة الكبدرة دوي م  اللباصر دلت اتدتماد ضرورة -
 .بالشركة الداكلية المراخلة ب دارة لللمل المكتللة

 دلددددت الكبددددرة دوي مدددد  بالشددددركة اللدددداملي  تشددددخ  ميددددزة وضدددد  -
 .داكليي  كمراخلي  بالشركة المراخلة ب دارة باللمل اليبول
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