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هدفت هذه الدراسة لبيان أثر تطبيق نموذج ) (COSOعلى تحسين نظام الرقابة الداخلية من خالل
دراسة ميدانية للقطاع العام الليبي ،وقد تمثل مجتمع الدراسة في مؤسسات القطاع العام الليبي العاملة في مدينة
طرابلس ،وتكونت عينة الدراسة من واحد وأربعين مستجيباً من العاملين في ثالثة قطاعات هي (القطاع التجاري،
القطاع الصناعي ،القطاع الخدمي) .ولتحقيق أهداف الدراسة والتمكن من اإلجابة على أسئلتها تم استخدام
االستبانة لجمع البيانات الالزمة.
تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ) (SPSSلعمل اإلحصاء الوصفي وتحليل االنحدار
البسيط والمتعدد ،وقد أظهرت نتائج التحليل :وجود أث ار إيجابيا ذو داللة إحصائية لنموذج ) (COSOبأبعاده
(البيئة الرقابية ،تقييم المخاطر ،األنشطة الرقابية ،المعلومات واالتصال ،المراقبة) على تحسين نظام الرقابة
الداخلية بأبعادها (حماية الموجودات ،دقة البيانات المحاسبية ،تحقيق الكفاية اإلنتاجية ،الحد من عمليات

االحتيال ،التزام الموظفين بالسياسات والخطط الموضوعة ) كما تبين وجود أثر دال إحصائيا لكل بعد من
أبعاد نموذج ) (COSOعلى تحسين الرقابة الداخلية.
بناء على نتائج الدراسة تم تقديم عدة توصيات من أهمها :ضرورة البدء بنشر ثقافة المحافظة على المال العام
من خالل دو ارت تتضمن تجارب الدول وإرساء مفاهيم وقواعد السلوك األخالقي الخاصة بالمدققين والمحاسبين.
ضرورة متابعة التطورات الحديثة في أساليب الرقابة الداخلية واالستفادة منها في القطاع العام الليبي.
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Abstract
The study aimed to examine the impact of applying COSO model on
improving the internal control system. Libyan public sector. The population of the
study consisted of the Libyan public sectors institutions in Tripoli. The sample of
the study consisted of 41 participants working for three sectors, commercial
industrial and service. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was
prepared to collect the necessary data.
The statistical program (SPSS) was used to analyze data find out the
descriptive statistics and to analyze the simple and multiple regression. The results
of the analysis showed that there was a significant statistical effect of applying
(COSO) model with all its dimensions (control environment, risk assessment,

control activities, information and communication, monitoring) on improving
internal control with all its dimensions (Safeguard of assets, accuracy of accounting
data, the achievement of productivity, the reduction of fraud, the commitment of
staff to policies and plans) and the significant statistical effect of each COSO
dimension on improving internal control.
Based on the results of the study, several recommendations were concluded,
the most important of which are: The need to start spreading the culture of
preservation of public fund through courses including the experiences of countries
and enhancing the concepts and ethical rules of auditors and accountants, Beside,
The need to follow up the recent developments in the methods of internal control
and use them in the Libyan public sector.

