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ممخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا لتفعيل آلية المراجعة الداخمية
لمواجية الفساد المالي ،ومعرفة مدى توافر المقومات والصبلحيات ألعضاء لجنة المراجعة ،وقد أجريت الدراسة
عمى أعضاء لجنة المراجعة و المراجعين الداخميين في المصارف التجارية العاممة في المنطقة الشرقية التي بيا
لجان مراجعة ،ولتجميع البيانات األولية المستخدمة في ىذه الدراسة تم استخدام استمارة استبيان ،وتوصمت

الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا أن أعضاء لجنة المراجعة يقومون بممارسة المياميم والمسؤوليات

المنوطة بيم من أجل تفعيل آلية المراجعة الداخمية لمواجية الفساد المالي بدرجة مرتفعة ،كما توصمت إلى أن
أعضاء لجنة المراجعة يتمتعون بالخصائص والصبلحيات البلزمة لتـأدية مياميم ومسؤولياتيم بدرجة مرتفعة.
الكممات المفتاحية 4لجنة المراجعة ،المراجعة الداخمية ،الفساد المالي
.
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المحور األول  :منيجية الدراسة
 -2منيجية الدراسة
 2- 2المقدمة

يعد الفساد عمى مختمف المستويات من بين أكبر مشاغل عالم اليوم ،حيث رصدت لو مختمف الدول

والمنظمات الدولية الكثير من الوقت والجيد في دراستو وتحميل أسبابو ،ومحاولة تحديد االستراتيجيات البلزمة
لمحاربتو ،ويعد الفساد المالي من أخطر أنواع الفساد الذي تعاني منو المؤسسات عمى اختبلف اشكاليا

وقطاعاتيا.

حيث أن األزمات المالية والمصرفية المختمفة التي حدثت في كثير من دول العالم ،وما صاحبيا من ضياع
حقوق أصحاب المصالح ،وفقد ثقة المستثمرين ألزمت االقتصاديين والميتمين بييجاد الحمول ليذه األزمات،
والتقميل من حدتيا ،وتفادي الوقوع فييا ،وذلك من خبلل إجراء الدراسات حول أسباب ىذه األزمات واالنييارات،
فوجد أن القسط األكبر يعود إلى الفساد المالي ،واإلداري ،وما صاحبو من عدم قدرة اإلدارة عمى القيام بواجبيا

ال رقابي .باإلضافة إلي المراجعين الداخميين و الخارجيين وذلك عمى خمفية تأكيدىم عمى صحة الحسابات
والقوائم المالية وما تحوية من بيانات ومعمومات ال تعكس حقيقة الوضع (زين الدين جابر .)2102،وكانت
الحوكمة ثمرة ىذه الدراسات ،والتي تعد إحدى األدوات الفاعمة لمكافحة الفساد المالي الحتوائيا عمى مجموعة
من آليات داخمية وأخرى خارجية تمكنيا من ضمان االستخدام األمثل لمموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع

األطراف ذات العبلقة في المؤسسة داخمياً وخارجياً بطريقة عادلة( حموده .)2100،وتعد لجان المراجعة أحد
اآلليات الداخمية الرقابية اليامة التي تعتمد عمييا الحوكمة في تطبيق مبادئيا و أىدافيا ويتمثل دور لجنة
المراجعة الرئيسي في مراقبة وتوجيو المديرين التخاذ الق اررات التي من شأنيا تعظيم ثروة المبلك و األطراف

األخرى المينية ،باإلضافة إلى دورىا اليام في اإلشراف عمى عمميات المراجعة الداخمية والخارجية وتدعيم
استقبللية المراجعين الخارجيين والداخميين (سالم،السقا،االبياري.)2102،

كما تعمل لجنة المراجعة عمى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخمية وتنفيذه بفاعمية ،وتقديم أي
توصيا ت لو من شأنيا تفعيل النظام وتطويره بما يخدم أغراض المؤسسة ،ويحمي مصالح المساىمين
والمستثمرين بكفاءة عالية وتكمفة معقولة ،ويعتبر تعيين لجنة لممراجعة من الممارسات الجيدة السميمة لممؤسسة،

باعتبارىا أم أًر ال غنى عنو ،بل و بعض الجيات الرقابية تشترط عمى المؤسسات تأسيس لجنة لممراجعة لكي
تقوم بمياميا الرقابية المنوطة بيا .وتعتبر صفتي االستقبللية وعمق النظر من أىم صفات لجنة المراجعة فيي
ال تندفع نحو االستغراق في أمور محاسبية وال تتورط في تغطية أخطاء أحد األطراف ذات العبلقة
(الرحيمي.) 2112،
مما سبق يمكن استخبلص أى مية لجنة المراجعة من خبلل الدور الذي تقوم بو من مراقبة اإلدارة واإلشراف
عمى أعمال المراجعة الداخمية  ،والتحقق من مدى كفاية و فاعمية نظام الرقابة الداخمية ،وتقديم التوصيات

البلزمة لمجمس اإلدارة التي تؤدي إلى تفعيل النظام وتطويره  ،مما يؤدي إلى مواجية الفساد والحد منو.
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بنغازي

 –1 – 2مشكمة الدراسة

تعد لجان المراجعة من أىم أدوات الرقابة في المؤسسات  ،كما تعتبر أحد أىم دعائم تحقيق مفيوم حوكمة

المؤسسات حيث تعمل كحمقة وصل بين مجمس اإلدارة والمراجع الداخمي .وقد أكدت بعض الدراسات و البحوث
عمى أىمية العبلقة بين لجنة المراجعة و المراجع الداخمي ودورىا في تعزيز الرقابة عمى المؤسسة.
لذلك يعمل مفيوم حوكمة الشركات عمى التنسيق بين ىذه اآلليات سواء الداخمية المتمثمة في المراجعة
الداخمية و لجان المراجعة او الخارجية المتمثمة في المراجعة الخارجية من خبلل تنظيم العمل فيما بينيا ،األمر
الذي يؤدي إلي التقميل من مخاطر الفساد المالي بل والحد منيا.
لذى ترى الباحثتان أنو من الضروري التعرف عمى الدور الذي تمعبو لجان المراجعة في المصارف التجارية
الميبية لتفعيل آلية المراجعة الداخمية وذلك لمواجية الفساد المالي الذي تعاني منو ىذه المؤسسات والحد منو،
وعميو يمكن بمورة مشكمة الدراسة في محاولة التعرف عمى دور آلية لجنة المراجعة في تفعيل آلية المراجعة
الداخمية لمحد من الفساد المالي في المصارف التجارية الميبية وذلك من خبلل اإلجابة عمى األسئمة اآلتية4
 -2ما مدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا لتفعيل آلية المراجعة الداخمية لمحد من الفساد المالي؟
 -2ما مدى توافر المقومات البلزمة في لجنة المراجعة؟

 -2ما مدى ممارسة لجنة المراجعة لصبلحياتيا لمحد من الفساد المالي؟
 – 3- 2أىداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى تحقيق االىداف التالية4

 -0التعرف عمى مدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا لتفعيل آلية المراجعة الداخمية لمواجية
الفساد المالي والحد منو.
 -2التعرف عمى مدى توافر المقومات البلزمة في لجنة المراجعة في المصارف التجارية الميبية.
 -2التعرف عمى مدى ممارسة لجنة المراجعة لصبلحياتيا لمحد من الفساد المالي في المصارف التجارية الميبية.
 – 4 – 2أىمية الدراسة

 .0تكمن أىمية الدراسة في االىتمام الذي يحظى بو موضوع الحوكمة وآلياتيا والتي من أىميا آلية لجنة
المراجعة وما تمعبو من دور ميم وفعال في تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءتيا والحد من ظاىرة الفساد

المالي ،كما تأتي أىميتيا أيضاً من أىمية وخطورة الفساد المالي وما يتركو من أثار كبيره عمى المؤسسات

ومن ثم المجتمع بأسره .

 .2نتائج ىذه الدراسة قد تفيد في تقديم التوصيات إلى الجيات المختصة في المصارف التجارية الميبية بصفة
عامة والتي قد تسيم في الحد من الفساد المالي ،وتحسين أداء المصارف التجارية من خبلل دعم وتعزيز

آليات لجنة المراجعة.
 – 5 – 2ىيكمية الدراسة

تم إجراء ىذه الدراسة باالعتماد عمى أسموبين ىما4

ـ الدراسة النظرية  :فقد تم إجراء المسح المكتبي واستخدام شبكة االنترنت لئلطبلع عمى المراجع العربية
واألجنبية المتعمقة بموضوع الدراسة وبناء اإلطار النظري.
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ـ الدراسة الميدانية  :من خبلل جمع البيانات األولية بواسطة توزيع استمارات االستبانة عمى أعضاء لجنة
المراجعة وادارة المراجعة الداخمية باإلدارة العامة لممصارف التجارية التي بيا لجان مراجعة ،واستخدام األساليب
اإلحصائية المبلئمة لتحميل البيانات ،وذلك لتحقيق أىداف الدراسة.

 – 6 –2حدود الدراسة:

ـ الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى اإلدارات العامة لممصارف التجارية العاممة بالمنطقة الشرقية.

ـ الحدود الزمنية :أجريت الدراسة الميدانية خبلل شيري يونيو ويوليو عام 2103م.
 – 1الدراسات السابقة

 – 2 – 1دراسة)( Jagan and Jong ,2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى المحددات التي تؤثر في تعيين أعضاء لجنة المراجعة من التأىيل

المحاسبي وما إذا كان تشكيميا يشتمل عمى الخبرة المالية و المحاسبية  ،ومدى تأثيرىا عمى جودة التقارير
المالية والمحاسبية ،وتوصمت إلى أن التأىيل العممي والخبرة المالية والمحاسبية ألعضاء لجنة المراجعة من
المحددات األساسية لتفعيل دورىا ،وعامل أساسي في تحقيق كفاءة التقارير المالية .
 – 1–1دراسة ( تامر )1020

ىدفت ىذه ا لدراسة إلى إلقاء الضوء عمى ماىية لجان المراجعة من حيث تشكيميا ودراسة مدى حاجة

المصارف التجارية لمجان مراجعة كأداة فعالة في مراقبة السمطات اإلدارية في ىذه المصارف ،وتدعيم إدارة
المراجعة الداخمية لزيادة وتأكيد مصداقية القوائم والتقارير المالية ،وتوصمت إلى مجموعة من النتائج أىميا أن
وجود لجنة المراجعة بالمصارف يدعم استقبلل المراجع الداخمي ويساعد عمى رفع كفاءة وفعالية أداء إدارة
المراجعة الداخمية  ،ويعمل عمى التنسيق بين عمل المراجعين الخارجيين والداخميين مما يؤدي إلى تحسين
االتصال بين الفريقين.
 – 3 –1دراسة ) (Chaudhry and noel ,2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الدور الذي تقوم بو لجان المراجعة كيحدى آليات الحوكمة  ،واعتمدت

فييا عمى مقارنة القواعد المنظمة لمجان المراجعة في المممكة المتحدة بعدة دول أخرى  .وتوصمت الدراسة إلى

أن الخصائص االساسية لمجان المراجعة تتمثل في التأىيل العممي والعممي ،واالجتياد  ،والموارد  ،كما توصمت
الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباط موجبة بين استقبلل لجان المراجعة ،وبين جودة التقارير المالية .
 –4 -1دراسة (الصوص)1021،

ىدفت إلى التعرف عمى مدى فاعمية لجان المراجعة في دعم المراجعة الداخمية والخارجية في المصارف

الفمسطينية من وجية نظر المراجعين الداخميين والخارجيين العاممين في تمك المصارف وتوصمت الدراسة إلى
أنو يتوفر بشكل عام في أعضاء لجنة المراجعة الخصائص البلزمة لممارسة دورىا في دعم المراجعة الداخمية

والخارجية مع وجود التزام إلى حد ما بتطبيق الميام والمسؤوليات المحددة حسب الموائح والتعميمات باإلضافة
إلى وجود آليات عمل معينة تقوم بيا لجان المراجعة في المصارف أثناء تأدية مياميا.
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بنغازي

 – 5 – 1دراسة )(ISABEL – MARIA ET AL ,2012

تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في أنشطة لجنة المراجعة ،واعتمدت فييا الدراسة التطبيقية

عمى ( ) 001شركة مساىمة مسجمة ببورصة مدريد لؤلوراق المالية ،وتوصمت الدراسة إلي أن لجان المراجعة
تعتمد عمى استقبلل أعضائيا ودورية اجتماعات المجنة.
 –6 –1دراسة (محمد ودحدوح)1023 ،

قامت ىذه الدراسة بالتعرف عمى دور لجان المراجعة في الحد من االحتيال في الشركات المساىمة

السورية،وذلك من خبلل تحميل العبلقة بين ضوابط تشكيل لجان المراجعة والحد من االحتيال في الشركات
المساىمة العامة في سورية وبيان العبلقة بين ميام لجنة المراجعة والحد من االحتيال في الشركات المساىمة

في سورية ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أن ضوابط تشكيل لجان المراجعة تؤثر في الحد من االحتيال في
الشركات المساىمة السورية ،والتي كان أىميا توافر االستقبللية لدى أعضاء لجنة المراجعة،وكذلك توافر الخبرة
المالية والمحاسبية وسنوات الخبرة العممية لدييم.
 – 7 –1دراسة (جريره وآخرون)1025،

ىدفت الدراسة إلى بيان أثر اآلليات المحاسبية لمحوكمة (معايير المحاسبة و المراجعة ،لجان المراجعة ،

المراجعة الداخمية ،المراجعة الخارجية) في الحد من اآلثار السمبية لممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات
الصناعية المساىمة العامة في األردن ،وتكونت عينة الدراسة من الشركات والمراجعين الخارجيين ،وتوصمت

الدراسة إلى أن اعتماد الشركات لآلليات المحاسبية لمحوكمة سيسيم في الكشف عن ممارسات المحاسبة

اإلبداعية ،مما ينعكس ايجابياً عمى جودة التقارير المالية وفاعمية عممية المراقبة ،كما أكدت الدراسة عمى أىمية

التنسيق بين المراجعة الداخمية ومجمس اإلدارة والمراجعة الخارجية.
 – 8 -1دراسة (الكببجي)1025،

أجريت ىذه الدراسة عمى المصارف الفمسطينية ،حيث ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية دور لجان

المراجعة في مكافحة عمميات غسيل األموال في المصارف ،وذلك من خبلل بيان مدى االلتزام بالميام

والمسؤوليات المحددة والصبلحيات البلزمة لممارسة دورىا بفاعمية في مكافحة عمميات غسيل األموال ،وبيان
مدى مساىمة لجان المراجعة في دعم وظيفتي المراجعة الداخمية والخارجية في مكافحة عمميات غسيل األموال،
وقد أظيرت النتائج أن لجان المراجعة تمتزم بتطبيق الميام والمسؤوليات المحددة ليا وتتمتع بالصبلحيات
البلزمة لممارسة دورىا بفعالية في مكافحة عمميات غسيل األموال ،كما أنيا تسيم دعم استقبلل وظيفتي
المراجعة الداخمية والخارجية.
 – 9 -3دراسة ()Bhasin,2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل محتوى تقارير لجنة المراجعة ألكبر  011شركة مدرجة بسوق األوراق المالية

اليندي لتحديد مدى توافق ىذه التقارير مع متطمبات مجمس سوق األوراق المالية في اليند ،كما قامت الدراسة
ببيان الجوانب المتعمقة بتكوين لجنة المراجعة وخصائصيا و مياميا وخمصت الدراسة إلى أن وجود لجان
المراجعة في الشركات يفيد المجمس في تنفيذ ومراقبة ممارسات حوكمة الشركات لصالح الشركة وجميع األطراف
ذات المصمحة فييا.
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المحور الثاني :االطار النظري لمدراسة

 – 3االطار النظري لمدراسة :
 –2– 3نشأة لجان المراجعة

ظيرت فكرة تكوين لجان المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية بعد اليزات المالية الناتجة عن التبلعب في

التقارير المالية لشركة Robbins &Mckessonوالتي أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك لؤلوراق المالية

وىيئة تداول األوراق المالية بالتوصية بضرورة تشكيل لجنة مكونة من األعضاء غير التنفيذيين تكون ميمتيا

تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابو ،وذلك كمحاولة لزيادة ودعم استقبلليتو في إبداء الرأي في القوائم المالية
التي تصدرىا المؤسسات وفي عام  0391أوصى معيد المحاسبين القانونيين األمريكي جميع المؤسسات العامة
بضرورة إنشاء لجنة المراجعة بحيث يكون من ضمن مسؤولياتيا حل المشكبلت التي قد تنشأ بين المراجع

الخارجي وادارة المؤسسة فيما يتعمق باألمور المحاسبية وطرق اإلفصاح عن المعمومات في القوائم المالية ،وفي
عام 0312أوصت ىيئة تداول األوراق المالية الشركات المساىمة بينشاء لجان لممراجعة تكون عضويتيا قاصرة
فقط عمى األعضاء غير التنفيذيين من مجمس اإلدارة (الصوص.)2102،
 –1 –3لجان المراجعة في المصارف

نظ اًر لمدور الكبير الذي تمعبو المصارف في التطور االقتصادي ،حيث أنيا تستحوذ عمى مدخرات وثروات

العديد من المستثمرين ،ولما تقدمو من خدمات مصرفيو ميمة ومتعددة ،أصبح من الضروري ضبط أداء إدارات
تمك المصارف وفقاً الطار عام من الممارسات السميمة التي تناسب مسؤولياتيا ،ومن ىنا تبرز أىمية دور لجان

المراجعة كجية رقابية واشرافيو ىدفيا التأكد من أن جميع الضوابط وآليات المراجعة الداخمية والخارجية تتم عمى

قدر كبير من الكفاءة والفعالية ،ومن أجل تعزيز الثقة في البيانات المالية التي تنشرىا تمك
لمصارف(الصوص ، 2102،دحدوح )2112 ،ولعل حاالت التبلعب والغش في التقارير المالية وحاالت الفساد
المالي من أىم األسباب التي دفعت بالشركات والمصارف إلى تشكيل لجان لممراجعة وخاصةً بعد االنييارات

واإلخفاقات المالية في كبرى الشركات والمصارف .فضبلً عن الضغوط التي تمارسيا إدارة ىذه المؤسسات عمى

المراجع الخارجي مما يؤثر سمباً عمى استقبللو وحياده خاصةً أن اإلدارة تممك سمطة تحديد أتعابو وسمطة عزلو،
كل ذلك دعم فكرة تكوين لجان المراجعة في المصارف( عمي ،شحاتو ،)2111،وبالتالي يمكن القول أن

المحافظة عمى استقبلل المراجع الخارجي ساىم أيضاً في نشأة فكرة لجان المراجعة والتي تعمل أيضاً كحمقة
تنسيق بين المراجع الخارجي واإلدارة بصورة تؤدي إلى دعم استقبلل المراجع الخارجي وزيادة فعالية عممية

المراجعة وفاعمية ىيكل ونظم الرقابة الداخمية(سميمان ،2119،السويطي.)2119 ،

أما مفيوم لجنة المراجعة فقد تعددت التعريفات التي قدميا الكتاب والباحثين لمفيوم لجان المراجعة فقد عرفيا،

(محمد )2102،بأنيا إحدى المجان الفرعية المنبثقة من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين وتيدف إلى
اإلشراف والمتابعة عمى أداء المراجع الداخمي والخارجي واإلشراف عمى إدارة المخاطر ،وكذلك التأكد من
حكومة المؤسسات ،في حين عرفيا ( عمي ،شحاتة  ) 2111،بأنيا لجنة تتكون من عدد من أعضاء مجمس
اإلدارة غير المتفرغين والمعينين من خارج الشركة ،لكي تعمل كحمقة وصل لمتنسيق بين عمل المراجع ا

الخارجي واإلدارة بصورة تؤدي إلي دعم استقبلل المراجع الخارجي ،وزيادة فاعمية عممية المراجعة وزيادة فاعمية
ىيكل الرقابة الداخمية بالشركة.ويرى (سميمان )2119،بأنيا لجنة منبثقة من مجمس إدارة الشركة وعضويتيا،
قاصرة فقط عمى األعضاء غير التنفيذيين الذين لدييم خبرة في مجال المحاسبة و المراجعة  ،وتكون مسؤولة
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عن اإلشراف عمى عممية إعداد القوائم المالية ومراجعة المبادئ والسياسات المحاسبية ومراجعة وظيفتي المراجع
الخارجي والداخمي ومراجعة االلتزام بقواعد حوكمة الشركات.
مما سبق يمكن القول بأنو وان لم يكن ىناك مفيوم موحد لمجنة المراجعة وذلك الختبلف مياميا
ومسؤولياتيا ودورى ا من مؤسسة إلى أخرى ومن دولة الى أخرى  ،إال أن كل التعريفات تشترك في أنو يتم

اختيار لجنة المراجعة من قبل مجمس اإلدارة وأنيا تتكون من األعضاء غير التنفيذيين لمجمس اإلدارة مما يتوفر

فييم الخبرة المالية والمحاسبية ،وأن ميمتيا مساعدة مجمس اإلدارة في أداء ميامو الرقابية ،وأن الحد األدنى
لعدد األعضاء ثبلثة ،وأن مسؤوليتيا تتعمق بمراجعة عمميات المراجعة الداخمية والخارجية وفحص أنظمة الرقابة
الداخمية ومراجعة إعداد التقارير المالية والتأكيد عمى تطبيق قواعد الحوكمة ،وأخي اًر تعمل دعم استقبللية المراجع
الداخمي والمراجع الخارجي.

 – 3– 3ميام ومسؤوليات وصالحيات لجنة المراجعة

إن قيام لجنة المراجعة بمياميا اليعني توسيع مجال مسؤوليات مجمس اإلدارة أو زيادة األعباء الممقاة عمى

عاتقو ،بل إن ميما تنحصر في مساعدة مجمس اإلدارة كونو منبثقةً منو في أداء ميامو والوفاء بمسؤولياتو

بكفاءة وفعالية خاصةً في مجال النظم المحاسبية ،واعداد التقارير المالية ،ودعم أنظمة الرقابة الداخمية ،ودعم
استقبللية المراجع الداخمي والخارجي .ويعد التحديد الدقيق لميام لجنة المراجعة مفيداً ألعضاء المجنة واألطراف
األخرى ،إذ يؤدي إلى زيادة الوعي لدى أعضاء المجنة بطبيعة مياميم  ،و في الوقت نفسو بيانيا وابرازىا

لؤلطراف األخرى التي تتعامل معيـا المجنـة كمجمس اإلدارة والمراجعين الداخميين والمراجعين الخارجيين بالشكل
الذي يؤدي إلى عدم تداخل ىذه الميام بين ىذه األطراف المختمفة (سميمان  .)2119،وقد ذكر

(السويطى )2119،بأن لجان المراجعة تؤدي دو اًر ميما في النواحي التالية 4

 – 0منح الثقة لمستخدمي البيانات المالية وخمق انطباع لدييم بأن مراقبة أنشطة المؤسسة تتم عمى مستوى
مجمس اإلدارة من خبلل لجنة المراجعة مما يضفي طابع الجدية عمى الوظيفة الرقابية والتركيز عمى مساءلة

مجمس اإلدارة تجاه جميور المساىمين.
 – 2ضمان نزاىة البيانات المالية المنشورة وشفافية اإلفصاح عن المعمومات التي تيم األطراف المختمفة ذات
العبلقة.
 – 2التأكد من كفاءة نظم إدارة المخاطر وكفاءة وفاعمية العمميات التشغيمية.

 – 4التأكد من أن العمميات المالية وتصرفات األشخاص تتوافق مع األنظمة والقوانين المطبقة.
 – 0التكامل بين أنشطة المراجعة والتأكيدات الداخمية والخارجية ونظم الرقابة المتبعة.
 – 9العمل عمى حل القضايا واإلشكاليات التي تعود ألسباب مختمفة من خبلل استخدام المجنة كأداة تحقيق
داخمية مستقمة تناقش أي حاالت تذمر أو شكاوي تؤثر في أعمال المؤسسة بشكل.

 –1اإلىتمام بسمعة المؤسسة والحفاظ عمييا عن طريق توثيق العبلقات واجراء الحوار واالتصاالت مع جميع
األطراف ذات المصمحة فييا.
 – 2التأكد من صحة السموكيات األخبلقية لؤلفراد واإلىتمام بالقضايا االجتماعية والبيئية.
أما ميام لجنة المراجعة كما وردت في دليل الحوكمة الصادر من مصرف ليبيا المركزي والمعتمد بموجب قرار

مجمس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ( )21لسنة  2101فيي كمايمي4
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أ -فيما يتعمق بالمراجعين الخارجيين4
 تقديم التوصية حول ترشيح المراجعين الخارجيين لممصرف قبل تعيينيم من قبل الجمعية العمومية ،وتحديد
شروط ىذا التعيين بما في ذلك األتعاب المدفوعة ليم.

 تقديم التوصية لمجمس اإلدارة حول إقالة المراجعين الخارجيين.
 دراسة برنامج المراجعة الذي سيعتمده المراجعون الخارجيون وابداء رأييا وتوصياتيا بشأنو.
 االجتماع مع المراجعين الخارجيين واالستيضاح منيم حول نتائج أعماليم ومناقشتيا معيم.
 دراسة تقارير المراجعين الخارجيين النصف سنوية والسنوية ومناقشة المبلحظات الواردة فييا مع المراجعين
الخارجيين قبل عرضيا عمى مجمس اإلدارة.

 الموافقة عمى أي أعمال إضافية ينوي المراجع الخارجي القيام بيا في المصرف ،مع ضرورة األخذ في
االعتبار مدى تأثير ىذه األعمال عمى استقبللية المراجع الخارجي وموضوعيتو عند مراجعتو لبيانات المصرف
الختامية.
ب -فيما يتعمق بيدارة المراجعة الداخمية4

 تقديم التوصية حول ترشيح مدير إدارة المراجعة الداخمية قبل تعيينو من قبل مجمس اإلدارة وتحديد شروط
التعيين بما في ذلك األتعاب والمكافآت الممنوحة لو.
 تقديم التوصية حول إقالة مدير إدارة المراجعة الداخمية.
 إبداء الرأي وتقديم التوصية لمجمس اإلدارة حول أية عممية تعاقد يرغب المصرف في القيام بيا مع أي
مؤسسة متخصصة إلسناد كافة ميمات المراجعة الداخمية إلييا.

 دراسة ومناقشة برنامج العمل الذي تنوي إدارة المراجعة الداخمية القيام بو.
 التأكد من وجود تنسيق ٍ
كاف بين إدارة المراجعة الداخمية والمراجعين الخارجيين.
 دراسة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخمية والتأكد من قيام اإلدارة العميا في المصرف بمعالجة
المبلحظات.

 – 4– 2المقومات الالزم توافرىا في لجنة المراجعة

اتفقت العديد من المنظمات والييئات العممية والمينية وبورصات األوراق المالية في العديد من بمدان العالم

عمى ضرورة تحديد القواعد المنظمة لتشكيل لجان المراجعة والمقومات والصبلحيات الواجب توفرىا بالشكل الذي
يؤدي إلي تعظيم فعالية لجان المراجعة ومنفعتيا لكي تسيم إيجابيا في تحسين الدور اإلشرافي والرقابي المنوط
بيا.
ففي الواليات المتحدة األمريكية حدد قانون Sarbanes – oxley ، 2112بعض المتطمبات الواجب توفرىا في

عضو لجنة المراجعة منيا عمى سبيل المثال 4

 أن يكون قد سبق لو العمل كمراجعا خارجيا أو محاسبا أو أن يكون حاصبل عمى شيادة عممية في مجالالمحاسبة و المراجعة .
 لديو دراية كاممة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عمييا وبطبيعة مسؤوليات لجنة المراجع . لدية خبرة في إجراءات عممية المراجعة التي يقوم بيا المراجع الخارجي .أي أنو البد أن يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بمجموعة من الخصائص وىي(4خميل)2102،
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االستقبلل  -الخبرة المالية  -دورية االجتماعات  -توفر الموارد الكافية  -القدرة عمى االتصال باألطراف
االخرى.
كما وقد أشارت بعض الدراسات أن العدد األمثل ألعضاء لجنة المراجعة يتراوح من ثبلثة أو خمسة إلى
سبعة أعضاء وذلك لضمان استقبللية المجنة ،كما ىو الحال في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا واستراليا
ومصر والسعودية وأن التشكيل الجيد لمجان المراجعة يجب أن يجمع بين الخبرة ومناوبة العضوية لضمان

استمرار عنصر الخبرة وتحديث وجيات النظر واألراء ( السقا ،أبوالخير.)2112 ،
أما في ليبيا فقد أشار دليل الحوكمة ( )2101المعتمد من مصرف ليبيا المركزي إلى أنو ال يقل عدد أعضاء
لجنة المراجعة عن أربعة أعضاء بما فييم رئيسيا ،وأن تكون اجتماعاتيا دورية عمى األقل ربع سنوية.

مما سبق يمكن تمخيص المقومات والصبلحيات البلزمة لفعالية لجان المراجعة في أداء مياميا لمواجية

ظاىرة الفساد المالي في النقاط اآلتية 4
 -اختيارىا من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين مع مراعاة عدم وجود عبلقات مع

المصرف سواء كانت

قرابة أو مالية أو شخصية.
 المؤىبلت العممية والعممية كالخبرة المحاسبية والمالية واألراء السديدة والموضوعية والدراية التامة بالتقاريرالمالية وأعمال المراجعة والمحاسبة في المصارف.

 االستقبللية عن مجمس إدارة المصرف مما يمكنيا من ممارسة دورىا بفاعميو. دورية االجتماعات من أجل القيام بواجباتيا المحددة. تحسين االتصال بين كل من المراجع الداخمي والخارجي ومجمس االدارة. -وجود تحديد واضع لمصبلحيات والسمطات الممنوحو لمجنة المراجعة.

 الحق في استدعاء أي موظف في المصرف ،وطمب أي معمومة منو ،واستدعاء أي عضو من مجمس اإلدارةلحضور اجتماعاتيا.
 اإلطبلع عمى كافة المعمومات المتعمقة بالعمميات ذات الحجم الكبير والبيانات والتقارير والسجبلتوالمراسبلت الخاصة بالمصرف.

 االستعانة بأي طرف خارجي لطمب المشورة سواء كانت قانونية أو فنية أو مالية أو إدارية. قيام مجمس اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل لمجنة القيام بدورىا وتأدية مياميا. إصدار تقرير سنوي عن الميام التي أنجزتيا خبلل العام ونشره ضمن التقارير التي يصدرىا مجمس إدارةالمصرف.
 – 5– 3مفيوم الفساد المالي

تعتبر ظاىرة الفساد المالي ظاىرة عالمية واسعة االنتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة وتتداخل فييا

عدة عوامل ،فيي تعترض عممية التطور والبناء في المجتمعات والبمدان عمى المستويين العام والخاص ،ألنيا
تيدف إلى تغميب المصمحة الفردية عمى المصالح العامة بطرق غير مشروعة ،وأصبحت تيدد جميع مجاالت
الحياة وال يمكن القضاء عمييا إال من خبلل تضافر كافة الجيود الرامية إلى تجفيف منابعيا وتشخيص مسبباتيا
ومحاولة عبلجيا بصورة جذرية(صبحي.)2100،

وقد تعددت التعريفات التي تناولت مفيوم الفساد المالي ،فقد عرفو(دراوسي،اليادي )2102،بأنو ذلك الفساد

الذي تتضح مظاىره باالنحرافات المالية ومخالفة األحكام والقواعد المعتمدة في تنظيمات الدولة ومؤسساتيا مع
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مخالفة ضوابط وتعميمات الرقابة المالية.بينما عرفو (خميسي،حكيمة )2102،بأنو" تمك االنحرافات المالية
المبنية عمى مخا لفة القوانين واألنظمة ومختمف األحكام المعتمدة في أي مؤسسة أو تنظيم كاالختبلسات،
التيرب الضريبي . "...أما(الشمري،الفتمي )2100،فينظران إلى الفساد المالي عمى أنو سموك منافي لمقوانين
واألخبلق ،والقائم عمى اإلخبلل بالمصالح و الواجبات العامة من خبلل استغبلل المال العام لتحقيق مصالح

خاصة .في حين يرى(عبد العالي )2102،بأنو عباره عن مجموعة من المخالفات السمبية التي يرتكبيا الموظف
عند انجاز المعامبلت المالية ،سواء مايرتبط منيا بالمصمحة العامة أو بمصمحة المواطنين الذين يتعاممون مع
المؤسسة
وترى الباحثتان بأن الفساد المالي ىو خرق لمقوانين والسياسات واإلجراءات التي توضع موضع التنفيذ لمصالح

العام لغرض تحقيق المنافع الشخصية عمى حساب المجتمع من خبلل إعطاء أو أخذ الرشاوى واالمتيازات .
 – 6– 3أسباب الفساد المالي وتأثيراتو

ال شك في أن أول طرق العبلج لممشكبلت ىو تحديد أسباب ظيورىا  ،وقد تم تصنيف أسباب الفساد المالي

عمى النحو التالي(الشمري،الفتمي4 )2100،
 -0أسباب سياسية  4يقصد باألسباب السياسية ىي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ،ضمن مؤسسات
المجتمع المدني ،وضعف اإلعبلم والرقابة .
 -2أسباب اجتماعية  4متمثمة في الحروب وأثارىا ونتائجيا في المجتمع والتدخبلت الخارجية ،و الطائفية
والمحسوبيات والقمق الناجم من عدم االستقرار والتخوفات من المجيول القادم ...مما يؤدي إلى جمع المال

بأي وسيمة لمواجية ىذا المستقبل والمجيول الغامض.
 -2أسباب اقتصادية  4تدىور األوضاع االقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ،وتدني المستوى
المعيشي لمفرد بسبب قمة األجور والرواتب وعدم توفر فرص العمل ،وماينتج عنو من زيادة في معدالت

البطالة وضعف في االستثمارات المحمية واألجنبية وعدم االستقرار وسوء التخطيط وغيرىا من العوامل
االقتصادية التي تدفع باألفراد إلى ارتكاب عمميات فساد مالي بيدف الحصول عمى الدخول الممكنة
لممارسة حياتيم الطبيعية.
 -4أسباب إدارية وتنظيمية  4تتمثل في اإلجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددىا أو عدم
العمل بيا ،وضمن المؤسسة لعدم اعتمادىا عمى الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب اإلدارية .
أما تأثير الفساد المالي فقد حدده (الضمور )2104،في النواحي االقتصادية والسياسية ،فاقتصادياً يؤدي الفساد
المالي إلى ضعف االستثمار وىروب األموال خارج الببلد وما يتبعو من قمة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر

وضياع أموال الدولة والتي كان من األجدر استثمارىا في مشاريع تخدم المواطنين .أما سياسياً فيؤدي الفساد إلى
زيادة الصراعات والخبلفات في جياز الدولة بين األحزاب المختمفة في سبيل تحقيق المصمحة الخاصة وتغميبيا

عمى المصمحة العامة .كما يؤثر الفساد عمى وسائل األعبلم المختمفة وتكييفيا ضمن المتطمبات الخاصة
لممفسدين

وجعل

أجيزة

اإلعبلم

بعيدة

عن

دورىا

في

التوعية

ومحاربة

الفساد.

 – 7 – 3مظاىر وأشكال الفساد المالي

تتمثل مظاىر وأشكال الفساد المالي في االنحرافات المالية وعدم االلتزام بالقواعد واألحكام المالية التي

تنظم سير العمل اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتيا ومخالفة تعميمات أجيزة الرقابة المالية ،ويمكن عرضيا
في النقاط اآلتية(الضمور ،2104،أمين ،مراد4)2101،
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.1

جامعة

بنغازي

اإلسراف ونهب المال العام  :نجد هدر وتبدٌد الثروة العامة بشكل سري دون وجه حق ،والتً تتمثل فً
منح اإلعفاءات الضرٌبٌة والجمركٌة أو تراخٌص لشركات لغرض تحقٌق مصالح متبادلة على حساب
المال العام تحت ذرٌعة المساعدات وتمرٌر السلع إلى السوق عبر منافذ السوق السوداء وغٌرها من
المسمٌات التً تتم بطرٌقة مخالفة للقواعد واألحكام المالٌة.
تهرٌب األموالٌ :مثل أحد مظاهر الفساد المالً التً تحدث عندما ٌتم االستالء على األموال بطرٌقة غٌر
شرعٌة من قبل أحد المسئولٌن الكبار وذلك من خالل استخدام نفوذه وصالحٌته بموجب القانون والقٌام
بتحوٌلها إلى الخارج.
غسٌل األموالٌ :رتبط هذا الشكل بما ورد أعاله حٌث نجد المسئول عندما ٌستولً على المال العام بطرٌقة
غٌر شرعٌة ٌتم إدخالها إلى القنوات الرسمٌة بهدف إعطاءها الصفة الشرعٌة وتصبح كأنها أموال مكتسبة
بطرٌقة مشروعة وتتم من خالل عملٌة التحوٌل عن طرٌق المصارف.
مخالفة القواعد واألحكام المالٌة القانونٌةٌ :كون ذلك من خالل االفتقار إلى النزاهة و الشفافٌة فً
التصرفات المالٌة ،وتحدث عندما تكون هناك عالقات عاطفٌة أو اجتماعٌة بٌن المسئولٌن الكبار
وأشخاص آخرٌن متمثلٌن فً أقاربهم أو أوالدهم فٌتم إحالة الصفقات المالٌة والمشارٌع لهم بهدف
الحصول على األموال ولٌس تنفٌذاً للصفقة.
إدارة األرباح لمصلحة اإلدارة التنفٌذٌة :تسمى باإلدارة الفاسدة لألرباح ،وتتمثل فً محاوالت اإلدارة
لتظلٌل األرباح المفصح عنها ،وذلك بسبب مرونة المعاٌٌر المعمول بها من خالل استخدام أسالٌب
محاسبٌة معٌنة مثل تعجٌل أو تأجٌل االعتراف ببعض المصروفات ،والقٌام بتمهٌد الدخل وغٌرها من
األسالٌب األخرى بهدف تحقٌق مصالح خاصة أو التأثٌر على العالقات التعاقدٌة بٌن اإلدارة والمالكٌن.
اختبلس األصول 4يقصد بو التصرف باألصول الممموكة لممؤسسة االقتصادية بطرق مخالفة لؤلحكام
المالية ،وكذلك عدم تسجيل الديون المسترجعة من المدينين في السجبلت ،فيتم اختبلس المبمغ مباشرةً
واعتباره ديناً معدوماً بعد مضي فترة من الزمن.
الغش 4ويقصد بو تقديم معمومات مظممة ذات أىمية نسبية بشكل مقصود ،وينتج عنو أضرار مادية

لممستخدم الذي يعتمد عمييا.
مما سبق يمكن القول بأن الفساد المالي ظاىرة خطيرة تعرقل خطط التنمية االقتصادية وتؤدي إلى ىدر
الموارد والطاقات ،وبالتالي البد من القيام بيجراءات معينة لمحد من تمك الظاىرة .وترى الباحثتان أن تفعيل لجان
المراجعة بتوافر المقومات والصبلحيات السابق ذكرىا يساعدىا عمى ممارسة مياميا وأداء مسؤولياتيا في تفعيل

آليات الحوكمة األخرى-المراجعة الداخمية والخارجية -لمواجية الفساد المالي في المؤسسات وىذا ما تتناوالنو
في الجزء التالي.
 – 8– 3دور لجان المراجعة في الحد من الفساد المالي

تعتبر لجان المراجعة أحد أىم األمور األساسية التي توفر نوعاً من الرقابة عمى األداء و االلتزام وحماية

األموال العامة والخاصة والمساىمة بشكل فاعل في محاربة الفساد وبالتالي الوقاية منو ،فيي أشبو ما تكون
بالخدمات الوقائية لحماية أموال المؤسسات وحماية الخطط اإلدارية من االنحراف ،كما أنيا تضمن دقة البيانات

المستعممة من قبل اإلدارة في توجيو السياسات العامة لممؤسسة ألنيا تدخل التحسينات والتعديبلت البلزمة
والتطورات الحديثة عمى اإلجراءات اإلدارية والرقابية ،وذلك من خبلل أدائيا لمياميا ،حيث استقر رأي معظم
الكتاب والممارسة العممية عن أن الميام الرئيسة لمجنة المراجعة تكمن في أربعة مجاالت رئيسية ىي
(السقا ،أبوالخير ،2112 ،سميمان) 2119،
– دعم آلية المراجعة الداخمية .
– دعم آلية المراجعة الخارجية.
– اإلشراف والرقابة عمى إعداد التقارير المالية وفحصيا.
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– دراسة نظم الرقابة الداخمية وتقييميا.
كما يعتبر تعيين لجان المراجعة من الممارسات الجيدة والسميمة لممصارف ،باعتبارىا أم اًر ال غنى عنو،

بل إن بعض الجيات الرقابية تشترط عمى المصارف تأسيس لجنة لممراجعة لكي تقوم بالميام الرقابية المنوطة
بيا ،لذلك فقد حظيت باىتمام العديد من الدول (الصوص )2102،ويتضح ىذا اإلىتمام من خبلل الدور الذي
تمعبو لجنة المراجعة في اإلشراف عمى وظيفة المراجع الداخمي ودورىا في دعم المراجع الخارجي واإلشراف عمى
إعداد التقارير المالية مما يزيد من مصداقيتيا من أجل الحفاظ عمى حقوق المساىمين وحماية مصالحيم وىو ما
تسعى إليو قواعد الحوكمة ،التي تركز بدورىا عمى لجنة المراجعة والمراجع الداخمي والمراجع الخارجي من أجل
تحقيق الرقابة والمساءلة.

وعميو ستتناول الباحثتان في الفقرة التالية دور لجنة المراجعة في تفعيل ودعم آلية المراجعة الداخمية لمواجية

الفساد المالي والحد منو.
 – 9 – 3دور لجنة المراجعة في تفعيل ودعم آلية المراجعة الداخمية لمواجية الفساد المالي:

تمعب المراجعة الداخمية دو اًر ميماً في المؤسسات فيي تمد اإلدارة بالمعمومات التي تساعدىا في اتخاذ

الق اررات .وىي وظيفة تنشأ داخل المؤسسة من قبل طاقم من الموظفين المؤىمين والمختصين ليذا الغرض ،كما
وأن عمميات المراجعة الداخمية ليا تأثير عمى جميع عمميات المؤسسة بحيث يمتد نطاقيا لخدمة لجنة المراجعة
ومجمس اإلدارة والمساىمين وكافة العاممين وكذلك المراجع الخارجي والعديد من الجيات واألطراف األخرى،حيث
يقوم المراجعون الداخميون من خبلل األنشطة التي ينفذونيا بزيادة المصداقية والعدالة ،وتحسين سموك الموظفين
العاممين في المؤسسات و تقميل مخاطر الفساد المالي واإلداري(الصوص)2102،
ونظ اًر ألىمية الدور الذي تمعبو وظيفة المراجعة االداخمية في منع التبلعب واكتشاف األخطاء ،كون

المراجعين الداخميين ىم موظفين داخل المؤسسة وليم الدراية الكاممة بطبيعة عمميات المؤسسة والسياسات

المحاسبية المتبعة ،فينمجنةالمراجعةتقومبالعديدمنالميامفيمايتعمقبدعموظيفةالمراجعةالداخمية وزيادة فاعمية المراجع
الداخمي والعمل عمى تحسينيا وتطويرىا ،والتي يمكن بيانيا في النقاط اآلتية(دحدوح4( 2008 ،
 -1تقييم فاعمية المراجعة الداخمية وجودتيا كجزء من نظام الرقابة الداخمية ،وأنو تتم وفق معايير األداء الميني.

 -2متابعة اللوائح والنظم المتعلقة بمهام المراجع الداخلً والموافقة علٌها.

 -2فحص إستراتيجية أداء المراجع الداخمي وخطتو السنوية والموافقة عمييا.
 -4تدعيم استقبللية المراجع الداخمي وذلك من خبلل:
 تعيين مدير المراجعة الداخمية وعزلو. التأكد من أن المراجع الداخمي لديو الموارد الكافية لمباشرة عممياتو.حرية مدير المراجعة في االتصال المباشر بمجنة المراجعة لمناقشة أية أمور ميمة. -التأكد من عدم وجود أية قيود عمى المراجعين الداخميين عند تنفيذ مياميم.

 -0فحص نتائج المراجع الداخمي وخاصة تمك التي ليا تأثير ميم ،مثل التصرفات غير القانونية ،ونقاط
الضعف في الرقابة الداخمية.
 – 9فحص المستوى الميني لممراجعين الداخميين ومدى كفاءتيم في تنفيذ مسئولياتيم.
 -1التنسيق بين عمل المراجعين الداخميين والمراجعين الخارجيين ،مما يؤدي إلى تحسين االتصال بينيم وزيادة
جودة عممية المراجعة وتحقيق التكامل بينيما.
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بنغازي

مما سبق تستنبط الباحثتان الدور اليام الذي تقوم بو لجنة المراجعة في تفعيل ودعم آلية المراجعة
الداخمية وبالتالي التقميل من مخاطر الفساد المالي ،وذلك من خبلل فحص أنظمة الرقابة الداخمية والتأكد من
كفايتيا ومراجعة خطة إدارة المراجعة الداخمية ومتابعة تنفيذ مبلحظات وتوصيات المراجع الداخمي ،كما تقوم
المجنة باالجتماع مع المراجعين الداخميين بحضور إدارة المصرف أو بدونيا لمناقشة المسائل التي يرغب
المراجعون اطبلع مجمس اإلدارة عمييا عند إعداد جدول أعمال المجنة ،والعمل عمى تدعيم استقبلل المراجع

الداخمي وتحديد مسؤولياتو وتقييم كفاءتو ،كما تعمل كحمقة وصل بين المراجعين الداخميين والخارجيين ومجمس
إدارة المصرف لموفاء بالتزامات كل طرف.
وبصفة عامة يمكن القول بأن وجود لجنة المراجعة في المصارف يعد أم اًر ميماً فيي تقوم بمتابعة وفحص مدى
تطبيق مباديء الحوكمة في المصارف ودعم آلياتيا من خبلل مراقبة اإلدارة واإلشراف عمى عمميات المراجعة
الداخمية ودعم استقبلليتيا ،وكذلك التحقق من نظام الرقابة الداخمية وتنفيذه بفاعمية ،وتقديم التوصيات البلزمة

لمجمس اإلدارة التي من شأنيا تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أىداف المؤسسة وحماية مصالح المستثمرين

والمساىمين ،األمر الذي يؤدي لمحد من الغش والتبلعب في التقارير المالية ،وبالتالي مواجية ظاىرة الفساد
المالي والحد منيا.
المحور الثالث:

 - 4الدراسة الميدانية
أداة الدراسة

تمثمت في قائمة استبيان لتجميع بيانات الدراسة الميدانية من مصادرىا األولية ،والتي تتضمن مجموعة من

العبارات لقياس متغيرات الدراسة.
 – 2– 4مقياس الدراسة

تم قياس متغيرات الدراسة باستخدام المقياس الذي استخدمو(الصوص )2102،مع إجراء بعض

التعديبلت عميو ليتناسب مع البيئة الميبية والذي يشمل  23عبارة موزعة بين أسئمة الدراسة كاآلتي4
من العبارة  00-0خاصة بالسؤال األول ،من العبارة  04-02خاصة بالسؤال الثاني ،ومن العبارة 23-00
خاصة بالسؤال الثالث ،ومن الفقرة  22-02خاصة بالسؤال الرابع.

وتم قياس الوزن النسبي لكل عبارة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي ولتحديد مستوى كل متغير فقد تم

اعتبار كل متغير وسطو الحسابي المرجح (من  -0أقل من  )0.21ضعيف جداً ،والمتغير الذي متوسطو

الحسابي المرجح (من  – 0.21أقل من  )2.91ضعيف ،والذي متوسطو الحسابي المرجح (من – 2.91
أقل من  )2.41متوسط ،والذي متوسطو الحسابي المرجح (من  – 2.41أقل من  )4.21مرتفع ،والذي

متوسطو الحسابي المرجح (من  )0 – 4.21مرتفع جداً (عبدالفتاح.)2112 ،
 –1 – 4مجتمع وعينة الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء لجان المراجعة والمراجعين الداخميين في إدارات المراجعة الداخمية

بالمصارف التجارية الميبية العاممة بالمنطقة الشرقية والتي بيا لجان مراجعة واداراتيا الرئيسية بالمنطقة
الشرقية وىي مصرف الوحدة ،ومصرف التجاري الوطني ،ومصرف المتوسط ،ومصرف اإلجماع العربي.
وتم استبعاد مصرف شمال أفريقيا ومصرف التجارة والتنمية لعدم وجود لجان مراجعة بيا ،ولصغر حجم
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مجتمع الدراسة حيث تكون من  02مفردة تم استيدافو بالكامل حيث تم توزيع  02استمارة استبيان عمى
المصارف األربعة  ،وقد تم استرجاع  42استمارة استبيان صالحة لمتحميل.
 – 3 – 5األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لتحميل بيانات الدراسة الميدانية تم استخدام اإلحصاء الوصفي التحميمي باالعتماد عمى البرنامج

اإلحصائي  SPSS 22وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 .0معامل الثبات  Cronbach Alphaلبيان دى االتساق الداخمي لمعبارات المكونة لممقياس الذي اعتمدتو
الدارسة.

 .2مقاييس اإلحصاء الوصفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
عرض وتحميل بيانات الدراسة

 – 4– 4صدق األداة وثباتيا

لقياس مدى ثبات األداة تم استخدام مقياس ألفا كرونباخ لقياس االتساق الداخمي لجميع عبارات االستبيان،

وقد بمغت قيمة معامل الثبات ألداة الدراسة  1.220حيث تعبر ىذه القيمة عن درجة مرتفعة من الثبات،
ولمـتأكد من صدق االستبيان تم إجراء اختبار الصدق الذاتي حيث بمغ  1.312وىو مؤشر يفيد بصدق
االستبيان .وبذلك يعتبر ىذا المقياس صادقاً لما وضع لقياسو ،كما يتمتع بدرجة عالية من الثبات مقارن ًة

بالمستوى المقبول ( )1.91وىو الحد األدنى لقبول أي مقياس ،وبالتالي يمكن االعتماد عميو في التطبيق
الميداني مما يجعل استمارة االستبيان مقبولة كأداة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة.

 – 5–4وصف صفات وخصائص مجتمع الدراسة
 2–5–4المؤىل العممي 4يبين الجدول رقم ( )0أن  %20من مفردات المجتمع يحممون مؤىبلت عميا
(دكتوراه ،ماجستير) وأن  %02يحممون مؤىل عممي ال يقل عن بكالوريوس ،وىذا يرفع من مستوى الثقة في
المعمومات المتحصل عمييا.
جدول رقم ( )2توزيع المفردات حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبموم عالي

اإلجمالي

التكرار

2

9

20

3

42

النسبة

%1

%04

%02

%20

%011

 –1 –5 –4الخبرة 4يبين الجدول رقم ( )2أن  %22من مفردات المجتمع لدييم خبرة ال تقل عن عشر
سنوات ولم تتعدى نسبة المشاركين الذين لدييم خبرة أقل من عشر سنوات  ، %02وىذا يشير إلى أن
معظم مفردات المجتمع يتمتعون بالخبرة الكافية في مجال عمميم.
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بنغازي

جدول رقم( )1توزيع المفردات حسب سنوات الخبرة
سنوات

أقل من 5

من  -5أقل

من-20أقل

من -25

من 10

الخبرة

سنوات

من20

من25

أقل من10

فأكثر

التكرار

1

0

02

00

00

022

النسبة

%1

%02

%22

%20

%20

%011

اإلجمالي

 – 5 –5نتائج أسئمة الدراسة

 –2–5 –5السؤال األول 4ما مدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا لتفعيل آلية المراجعة
الداخمية لمحد من الفساد المالي؟

ىذا السؤال يختبر مدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا لتفعيل المراجعة الداخمية لمحد من
الفساد المالي في المصارف التجارية الميبية .تم سؤال لجنة المراجعة المشاركة في الدراسة لتحديد مدى
ممارستيا لمياميا ومسؤولياتيا من خبلل االجابة عمى فقرات استبانة الدراسة من ( .)00-0وقد تم
استخدام مقياس ليكرت الخماسي(موافق بشدة=  ،0موافق= ، 4محايد= ، 2غير موافق= )2الدرجة األعمى
تعني الممارسة األكثر لمميام والمسؤوليات من قبل لجنة المراجعة.تم استخدام اإلحصاء الوصفي لتحميل
البيانات من خبلل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة في الجدول رقم.2
جدول رقم ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى ممارسة لجنة المراجعة لمياميا ومسؤولياتيا
لتفعيل آلية المراجعة الداخمية

رقم

العبارة

العبارة
.0

.2

.2

.4
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تقوم لجنة المراجعة بفحص أنظمة الرقابة الداخمية لمتحقق من كفايتيا

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.10

1.01

ومدى توافق الممارسات الفعمية مع تمك األنظمة .
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة خطة المراجعة الداخمية ونطاق الفحص ،

4.10

1.01

ومتابعة تنفيذ مبلحظات وتوصيات المراجع الداخمي .
تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من أن ىناك تحديداً واضحاً الختصاصات

4.24

1.00

تعمل لجنة المراجعة عمى دعم استقبلل المراجع الداخمي وتحديد

4.40

1.00

المراجعين الداخميين.

مسؤولياتو وتقييم كفاءتو.
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العبارة

العبارة

تقوم لجنة المراجعة بمتابعة وفحص مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في

.0

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.00

1.00

المصرف.
تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من أن أداء المراجعة الداخمية لمياميا يتم

.9

4.20

1.02

بحرفية وبمتابعة مينية.
قيام لجنة المراجعة بالتأكيد عمى التزام المراجعين الداخميين بأخبلقيات

.1

4.00

1.00

المينة.
تقوم لجنة المراجعة بدور رئيسي في اختيار وتعيين مدير إدارة المراجعة

.2

4.22

1.01

الداخمية.
تجتمع لجنة المراجعة مع المراجعين الداخميين بحضور إدارة المصرف

4.20

1.02

أو بدونيا لمناقشة المسائل التي يرغب المراجعون اطبلع مجمس االدارة

.3

عمييا عند إعداد جدول أعمال اجتماعات المجنة.

.01

.00

تفحص لجنة المراجعة اإلجراءات المتبعة من قبل قسم المراجعة الداخمية

4.20

1.02

تعمل لجنة المراجعة كحمقة وصل بين المراجعين الداخميين والخارجيين

4.20

1.00

في تقييم مخاطر التكنولوجيا والمخاطر االستراتيجية ومخاطر االعمال.

ومجمس إدارة المصرف لموفاء بالتزامات ومسؤوليات كل طرف.
المتوسط العام

4.44

1.02

من الجدول السابق نبلحظ أن المتوسط الحسابي والمحسوب لكل فقرة يقع بين  4.10-4.20وىو يزيد عن
متوسط مقياس ليكرت المستخدم لتحديد درجة االتفاق وىو ( ،)2وىو ما يعني أن ىناك اتفاق عمييا جميعاً،
كما أن المتوسط العام لجميع فقرات السؤال األول كان  4.44واالنحراف المعياري كان  1.02وىو أعمى
من متوسط مقياس ليكرت وىذا يعني أن لجنة المراجعة بالمصارف التجارية الميبية تمارس بفاعمية مياميا

ومسؤولياتيا لتفعيل المراجعة الداخمية لمحد من الفساد المالي .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كبلً ممن

(تامر )2101،ودراسة(الصوص ،)2102،ودراسة (جريره ،) 2100،ودراسة (الكببجي )2100،من حيث

تدعيم استقبلل المراجع الداخمي وتحديد مسؤولياتو وتقييم كفاءتو ،والتنسيق بين المراجعة الداخمية ومجمس
اإلدارة والمراجعة الخارجية.
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بنغازي

 –1 –5 –5السؤال الثاني 4ما مدى توافر المقومات البلزمة في لجنة المراجعة؟

ىذا السؤال يختبر مدى توافر بعض الخصائص والمتطمبات في عضو لجنة المراجعة تم سؤال عينة

الدراسة لتحديد مدى توافر المقومات البلزمة من خبلل االجابة عمى فقرات االستبانو من( ،)04-02وقد تم
استخدام مقياس ليكرت الخماسي(موافق بشدة=  ،0موافق= ، 4محايد= ، 2غير موافق= )2الدرجة األعمى
تعني التوافر األكثر لممقومات في لجنة المراجعة.
تم استخدام اإلحصاء الوصفي لتحميل البيانات من خبلل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

لكل فقرة كما ىو موضح في الجدول رقم (.)4

جدول رقم ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى توافر المقومات الالزمة في لجنة المراجعة
رقم

المتوسط

العبارة

العبارة

يتم اختيار لجنة المراجعة من أعضاء لجنة اإلدارة غير التنفيذيين مع

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.11

1.22

مراعاة عدم وجود عبلقات مع المصرف سواء كانت قرابة أو مالية أو

.0

شخصية.
يجب أن يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بالمؤىبلت العممية و الخبرة

4.20

1.39

المحاسبية والمالية واألراء السديدة والموضوعية والدراية التامة بالتقارير

.2

المالية وأعمال المراجعة في المصرف.
يجب أن تكون لجنة المراجعة مستقمة عن مجمس إدارة المصرف مما

.2

4.10

1.01

يمكنيا من ممارسة دورىا بفاعمية.
المتوسط العام

4.22

1.19

من الجدول السابق نبلحظ أن المتوسط الحسابي والمحسوب لكل فقرة يقع بين  4.10-4.11وىو يزيد عن
متوسط مقياس ليكرت المستخدم لتحديد درجة االتفاق وىو ( ،)2وىو ما يعني أن ىناك اتفاق عمييا جميعاً،

كما أن المتوسط العام لجميع فقرات السؤال الثاني كان  4.22واالنحراف المعياري كان  1.19وىو أعمى
من متوسط مقياس ليكرت وىذا يعني أن أعضاء لجنة المراجعة بالمصارف التجارية الميبية تتوافر فييم
المقومات البلزمة من خصائص ومتطمبات كالتأىيل العممي والخبرة المحاسبية والمالية والموضوعية والدراية
بأعمال المراجعة لممارسة مياميم ومسؤولياتيم بفاعمية .وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كبلً ممن

( )Isabel,Maria, etal,2012(،)Jagan&Jong,2009و( محمد ودحدوح ) 2102،و (Chaudhry
 ،)&Noel,2012و(السرطاوي وآخرون ) 2102،من حيث ضرورة توافر خصائص ومتطمبات معينة في
أعضاء لجنة المراجعة كالتأىيل العممي والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة واستقبلل لجنة المراجعة
واختيارىا من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين.
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 – 3 – 5- 5السؤال الثالث4ما مدى ممارسة لجنة المراجعة لصبلحياتيا لمحد من الفساد المالي؟

ىذا السؤال يختبر مدى وجود سمطات ممنوحة لمجنة المراجعة تساعدىا في ممارسة دورىا بفاعمية .حيث
تم سؤال لجنة المراجعة المشاركة في الدراسة لتحديد مدى ممارستيا لصبلحياتيا من خبلل االجابة عمى
فقرات استبانة الدراسة من( )23-00وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة=  ،0موافق=4

 ،محايد= ، 2غير موافق= )2حيث أن الدرجة األعمى تعني ممارسة أكثر لمصبلحيات من قبل لجنة
المراجعة.

تم استخدام اإلحصاء الوصفي لتحميل البيانات من خبلل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري
لكل فقرة كما ىو موضح في الجدول رقم. 0
جدول رقم ( )5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدى ممارسة لجنة المراجعة لصالحياتيا لمحد من
الفساد المالي

رقم

العبارة

العبارة

وجود تحديد واضح لمصبلحيات والسمطات الممنوحة لمجنة المراجعة من
.0

.2

.2

.4

.0

.9

خبلل ميثاق مكتوب يحدد بوضوح ميام أعضاء لجنة المراجعة في
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الحسابي

المعياري

2.91

1.01

المصرف مما يساعدىا في ممارسة دورىا بفاعمية.
دورية االجتماعات المقرر انعقادىا بموجب األنظمة والتعميمات من أجل

4.11

0.00

القيام بواجباتيا المحددة .
تقوم لجنة المراجعة بتحسين اإلتصال بين كل من المراجع الداخمي

4.20

1.39

والخارجي ومجمس اإلدارة .
لمجنة المراجعة الحق في استدعاء أي موظف في البنك وطمب أي معمومة

4.01

1.01

منو واستدعاء أي عضو من مجمس اإلدارة لحضور اجتماعاتيا.
لمجنة المراجعة الحق في اإلطبلع عمى المعمومات المتعمقة بالمعامبلت

4.90

1.01

ذات الحجم الكبير والبيانات والتقارير والسجبلت الخاصة بالمصرف.
يمكن لمجنة المراجعة االستعانة بأي طرف خارجي لطمب المشورة سواء

4.00

0.11

كانت قانونية أو فنية أو مالية أو إدارية.
تقوم لجنة المراجعة بمراجعة سياسات المصرف الخاصة بالمعامبلت مع

.1

المتوسط

االنحراف

األطراف ذوي العبلقة بشكل دوري ومدى مبلئمتيا لؤلداء وأثرىا عمى

4.00

0.11

المركز المالي ونتيجة األعمال.
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رقم

جامعة

العبارة

العبارة

تقوم لجنة المراجعة بمتابعة اإلدارة في تنفيذ المبلحظات الموجية ليا من
.2

قبل المراجع الداخمي والخارجي والتأكد من كفاية اإلفصاح والشفافية في

مع نظامو االساسي والتأكد من االلتزام بتطبيق التعميمات والقواعد المتبعة

اإلشراف عمى السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبية المستخدمة من قبل

4.01

1.02

4.10

1.01

4.01

1.02

اإلدارة في إعداد التقارير المالية ومراجعتيا قبل اعتمادىا ونشرىا.
تقوم لجنة المراجعة بفحص المعمومات الواردة في تقارير مراجعي

.00

الحسابي

المعياري

في ضوء االعتبارات األخبلقية.
تقوم لجنة المراجعة باإلشراف عمى إجراءات إعداد التقارير المالية بما فييا

.01

المتوسط

االنحراف

التقارير المالية.
تقوم لجنة المراجعة بمراقبة الكيفية التي يدار بيا المصرف ومدى توافقيا

.3

بنغازي

الحسابات الداخميين والخارجيين والتنسيق بينيما وضمان االلتزام بقواعد

4.01

1.02

التعامبلت المالية والتجارية الناتجة عن معمومات داخمية والسموك الميني
لممصرف.
تقوم لجنة المراجعة بمتابعة األخطار المتعمقة بأداء المصرف ومدى

.02

.02

.04

.00

تعرض البيانات المالية لمغش أو األخطاء ومعالجة حاالت الغش

4.10

1.02

المكتشفة.
تقوم لجنة المراجعة بتقييم كفاية الرقابة عمى المخاطر بما فييا المخاطر

4.01

1.02

الخارجية التي من الممكن أن تؤثر عمى التقارير المالية.
قيام مجمس اإلدارة باتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل لمجنة القيام بدورىا

4.20

1.39

وتأدية مياميا.
تقوم لجنة المراجعة بيصدار تقرير سنوي عن الميام التي أنجزتيا خبلل

4.01

1.02

العام.
المتوسط العام

4.21

1.11

من الجدول السابق نبلحظ أن المتوسط الحسابي والمحسوب لمفقرة األولى كان  2.91وىو أقل من متوسط
مقياس ليكرت وقد يرجع ذلك إلى عدم وجد ميثاق مكتوب بالمصارف التجارية يحدد بوضوح ميام لجان
المراجعة والصبلحيات والسمطات الممنوحة ليا وذلك كان واضحا من خبلل اإلجابات ،كما نبلحظ أن قيام
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لجنة المراجعة بمتابعة األخطار المتعمقة بأداء المصرف ومدى تعرض البيانات المالية لمغش أو األخطاء
ومعالجة حاالت الغش المكتشفةو مراقبة الكيفية التي يدار بيا المصرف ومدى توافقيا مع نظامو االساسي
والتأكد من االلتزام بتطبيق التعميمات والقواعد المتبعة في ضوء االعتبارات األخبلقية كانت األعمى.
وبصفة عامة فين المتوسط الحسابي لباقي الفقرات يقع بين  4.90-4.11وىو يزيد عن متوسط مقياس

ليكرت المستخدم لتحديد درجة االتفاق وىو ( ،)2وىو ما يعني أن ىناك اتفاق عمييا جميعاً ،كما أن
المتوسط العام لجميع فقرات السؤال الثالث كان  4.21واالنحراف المعياري كان  1.11وىو أعمى من
متوسط مقياس ليكرت وىذا يعني أن أعضاء لجنة المراجعة بالمصارف التجارية الميبية تتوافر لدييم

الصبلحيات والسمطات لممارسة مياميم ومسؤولياتيم لمواجية الفساد المالي .وقد اتفقت ىذه النتائج مع

دراسة كبلً من (الكببجي(، )2100،الصوص )2102،و((Isabel, Maria et al,2012من حيث تحسين
االتصال بين المراجع الخارجي والداخمي ومجمس اإلدارة ،ودورية اجتماعات المجنة واصدار المجنة لتقرير

سنوي عن مياميا المنجزة خبلل العام.
وقد يعزى قيام لجنة المراجعة في المصارف التجارية بدورىا في تنفيذ الميام والمسؤوليات المنوطة بيا
وتوفر المقومات والصبلحيات لدييا إلى تطبيقيا لما ورد في دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا

المركزي من تحديد لمميام والمسؤوليات وبعض الخصائص.
 6- 4النتائج والتوصيات

من خبلل التحميل االحصائي لبيانات الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج يمكن ايجازىا فيما يمي:

أ .بينت الدراسة أن لجنة المراجعة في المصارف التجارية الميبية تقوم بممارسة مياميا ومسؤولياتيا لتفعيل
آلية المراجعة الداخمية وذلك من خبلل دعم استقبللية إدارة المراجعة الداخمية وتأكيدىا عمى الكفاءة المينية

لممراجعين ال داخميين في المصارف التجارية الميبية وفحص الخطط المعتمدة لعممية المراجعة الداخمية ،كما
تقوم بالحد من التبلعب والغش والمخالفات والممارسات غير األخبلقية مما يساىم بدرجة كبيرة في مواجية
الفساد الماليوالحد منو.

ب .توصمت الدراسة إلى أن أعضاء لجنة المراجعة في المصارف التجارية الميبيةيتمتعون بالمقومات (التأىيل
العممي والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة واالستقبللية) والصبلحيات البلزمة لتأدية مياميم

ومسؤولياتيم بدرجة مرتفعة .

ج .بٌنت الدراسة أن لجنة المراجعة فً المصارف التجارٌة اللٌبٌة تقوم بإعداد تقرٌر سنوي توضح فٌه المهام التً تم
إنجازها خالل العام.
 –7 – 4و في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،يمكن تقديم التوصيات اآلتية:
أ.

تعزٌز الوعً داخل المصرف بأهمٌة الدور الذي تؤدٌه لجنة المراجعة وما ٌنجم عنه من فوائد للمصرف
وكافة األطراف المتعاملة معه.

ب .قيام المصرف بتضمين تقرير عن الميام التي أنجزتيا لجنة المراجعة ضمن التقارير المنشورة لو.
ج .وضع التوصيات والمبلحظات التي تقدميا لجنة المراجعة موضع التنفيذ من قبل اإلدارة التنفيذية.

د .قيام الجيات المعنية بيلزام المصارف التجارية التي ال توجد بيا لجان مراجعة والمؤسسات عمى
اختبلف قطاعاتيا بتشكيل لجان مراجعة ضمن ىياكميا التنظيمية ،ومتابعة ىذه المجان حتى ال تكون
عمميات تشكيميا من أجل استيفاء المتطمبات القانونية فقط.
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أ.أمال سعد الشيخي  ،أ .بثينة جمعو الجطبلوي

بنغازي

ه .العمل عمى أن يكون ىناك تحديد واضح لخصائص وصبلحيات وميام ومسؤوليات لجان المراجعة
وتضمين ذلك في ميثاق مكتوب حتى يكون مصدر قوة وسمطة ألعضاء لجنة المراجعة لممارسة دورىم
بفعالية في المؤسسات.
المراجع

 .0أمين ،بربري محمد ،مراد ،كريفار  ( ،مجمة اقتصاديات شمال أفريقيا ،العدد ، )1027 ، 27دور

وأىميةنظام الرقابة الداخمية في الحد من ظاىرة الفساد المالي  ،باإلشارة لحالة الجزائر ، ،ص

ص.99-02
 .2تامر ،عماد وليم ( ، )2101دور لجان المراجعة في تدعيم استقالل المراجع الداخمي في البنوك
التجارية9

 .2جــابر ،عبــد الرحمن جــابر( ،)2101تطوير دور لجان المراجعة في رفع كفاءة أنظمة الرقابة،
رسالةماجستير في المحاسبة منشورة  ،كمية التجارة  ،جامعة القاىرة .

 .4جريره ،طبلل سميمان،البشتاوي ،سميمان حسين ،الحياصات ،حمدان محمد  ( ،المجمة األردنية في
إدارة األعمال ،العدد ، )1025 ، 1أثر اآلليات المحاسبية لمحوكمة في الحد من ممارسات المحاسبة
اإلبداعية من وجيتي نظر الشركات الصناعية المساىمة العامة في األردن ومدققي الحسابات

الخارجيين،المجمد ،00ص ص.249-201

 .0خميسي ،بن رجم محمد ،حكيمة ،حميمي ( ،)2102الفساد المالي واإلداري :مدخل لظاىرة غسيل
األموال وانتشارىا ،المؤتمر الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من ظاىرة الفساد المالي

واإلداري1-9،مايو،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

 .9دحدوح  ،حسين أحمد (،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية  ،العدد األول ،)1008 ،
دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخمية وفعاليتيا في الشركات ، ،المجمد . 24

 .1دراوسي،مسعود ،اليادي ،ضيف اهلل(،)2102فعالية وأداء المراجعة الداخمية في ظل حوكمة الشركات
لمحد من الفساد المالي واإلداري ،مداخمة مقدمة لممؤتمر الوطني،حوكمة الشركات كآلية لمحد من

الفساد المالي واإلداري يومي1-9مايو ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة محمد
خيضر بسكرة ،الجزائر.
 .2الذنيبات ،عمي( ،)2101تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واألنظمة والقوانين
المحمية:نظرية وتطبيق،عمان،األردن4دار وائل لمنشر والتوزيع،الطبعة الثانية.

 .3الرحيمي ،عوض بن سبلمة.مجمة جامعة الممك عبدالعزيز،االقتصاد واإلدارة،العدد.)1008 ،2لجان
المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات  ،حالة السعودية ،ص ص . 202 _ 013

 .01زين الدين،بروش،جابر،دىيمي( ، )2102دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي

واإلداري،الممتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري ،جامعة محمد
خيضر،بسكرة ،الجزائر1-9،مايو.2102

 .00سالم،محمد يوسف ،السقا،السيد أحمد ،األبياري،ىشام( ،)2102الرقابة الداخمية-اطار فكري
وتطبيقات عممية ،طنطا 4الطبعة األولى.
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 .02السرطاوي ،عبدالمطمب ،حمدان ،عبلم ،مشتيي ،صبري،أ بوعجيمة ،عماد  ( ،مجمة جامعة النجاح
لألبحاث والعموم االنسانية ،العدد ، ) 1023، 4أثر لجان المراجعة في الشركات المساىمة العامة
االردنية عمى الحد من إدارة األرباح – دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية ما قبل االزمة المالية

العالمية ،المجمد ،21ص ص . 202 – 013

 .02السقا  ،أحمد ،أبو الخير ،مدثر (، )2112إطار مقترح لقياس وتطوير فعالية لجان المراجعة في
الشركات المساىمة السعودية ،مشاكل معاصرة في المراجعة  ،جامعة طنطا،مصر.

 .04سميمان  ،محمد مصطفى(  ،)2119حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري  ،دراسة
مقارنة ،االسكندرية 4الدار الجامعية.

 .00السويطي  ،موسي سبلمة( .)2119تطوير نموذج لدور لجان المراجعة في الشركات المساىمة

العامة األردنية -وتأثيرىا في فاعمية واستقاللية التدقبق الخارجي  ،رسالة دكتوراه  ،كمية الدراسات
المالية و اإلدارية ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.

 .09الشمري،ىاشم ،الفتمي،إيثار(،)2100الفساد المالي و اإلداري وأثاره االقتصادية واالجتماعية،عمان
،األردن 4دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيعالطبعة األولى.

 .01صبحي ،سبلم(،)2100الفساد المالي واإلداري كظاىرة و أساليب عالجيا،عمان ،األردن 4دار وائل
لمنشر والتوزيع.

 .02الصوص،أياد(،)2102مدى فاعمية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخمي
والخارجي،دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة في فمسطين ،رسالة ماجستير منشورة،كمية التجارة

،الجامعة اإلسبلمية،غزة ،فمسطين.

 .03الضمور،عدنان محمد(،)2104الفسادالمالي و اإلداري كأحد محددات العنف في المجتمع-دراسة
مقارنة،عمان،األردن4دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع،الطبعة األولى.

 .21عبدالعالي ،حاحة( ،)2102آلليات القانونية لمكافحة الفساد المالي في الجزائر،رسالة دكتوراه،
جامعة محمد خيضرة،بسكرة  ،الجزائر.

 .20عبدالفتاح ،عمر حسن( ،)2112مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  ،SPSSجدة4
دار خوارزم العممية ،الطبعة األولى.
 .22عمي ،عبد الوىاب ،شحاتو،شحاتو( ،)2111مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال
العربية والدولية المعاصرة ،االسكندرية 4الدار الجامعية.

 .22الكببجي،مجدي وائل ( ،المجمة األردنية في إدارة األعمال  ،العدد  ،)1025 ،2فاعمية دور لجان
المراجعة في عمميات غسيل األموال،المجمد،،00ص ص.202-010

 .24محمد،عمر أحمد  ،دحدوح ،حسين أحمد ( مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،العدد1

 ،) 1023،دور لجان التدقيق في الحد من االحتيال في الشركات المساىمة السورية4دراسة ميدانية،

مجمد ،23ا ص ص .421-492

 .20المشري  ،عيد بن حامد (  ، ) 2101دور لجان المراجعة في المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات
المساىمة بالمممكة العربية السعودية  ،بحث مقدم إلى الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في
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المممكة العربية السعودية بعنوان ( مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرن
.24 –0ص ص، جامعة الممك سعود، كمية إدارة األعمال،) الحادي العشرين
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The role of the Audit Committee in activating internal audit to reduce financial
corruption under governance
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Abstract
The study Aimed to identify the extent to which the Audit Committee
performed its duties and responsibilities to activate the internal audit mechanism and
the external audit mechanism to confront the financial corruption in the commercial
banks in east region of Libya. To obtain the initial use data, bespoke questionnaire
was used this questionnaire was designed for this purpose. The questioner was
distributed to all members of the Audit committee. The results show that Members of
the Audit Committee performance their duties and responsibilities to activate the
internal audit mechanism and the external audit mechanism to Confrontation with
financial corruption was a high degree. Also, the Audit Committee has the
ingredients and the powers at a high degree to perform their duties.
Key words: Audit Committee, Internal Audit, Financial Corruption
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