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هاف

للدست ص

للاةلسج إلى تقييم جودة إدارة المراجعة الداخمية في المصارف التجارية لتفعيل سياسة الحوكمة

من وجية نظر المراجعين الخارجين ،وذلك من خالل التعرف عمى مدى الت ازم ادارة المصارف بتطبيق قواعد
الحوكمة في عممياتيا وأثرىا عمى زيادة فاعمية المراجع الداخمي ،ومعرفة الدور الذي تمعبو وظيفة المراجعة
الداخمية ،ودورىا التفاعمي لدعم آليات الحوكمة لمواجية ظاىرة الفساد المالي في المصارف التجارية الميبية،

وتكامميا ودعميا مع األط ارف األخرى ،كمجمس اإلدارة ،ولجنة المراجعة ،والمراجع الخارجي ،مع بيان دور
المراجعة الداخمية في العمل المصرفي من وجية نظر المراجع الخارجي ،باإلضافة إلى استخدام المؤشرات
الكمية وغير الكمية التي توفر مقومات وصالحيات المراجع الداخمي ومواجية ظاىرة الفساد المالي من وجية
نظر المراجع الخارجي ،كذلك التعرف عمي مدى ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات

إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي ،وقد اعتمدت الدراسة في

المنيجية عمى األسموب الوصفي التحميمي والذي يعتمد عمي دراسة الظاىرة وييتم بوصفيا ،وتمت معالجة
الجوانب التحميمية من خالل تحميل بيانات الدراسة وتمثل مجتمع الدراسة من مكاتب المراجعة الخارجية بالمنطقة
الغربية ،أما عينة الدراسة متمثمة في عدد ( )04أربعون مكتب من مكاتب المراجعة الخارجية بالمنطقة الغربية،
وتم استخد ام استمارة االستبيان كوسيمة لجمع البيانات الالزمة من عينة الدراسة ،وذلك الختبار فرضياتو

باستخدام بعض االساليب االحصائية ،إضافة إلى ذلك اختبار  t-testعن طريق البرنامج االحصائي
( ،)SPSSوقد توصمت الدراسة لنتائج عدة أىميا :حرص إدارة المراجعة الداخمية عمى دراسة وتقويم النظـام
المحاسـبي المـستخدم ومـدى مالءمتو لتنفيذ العمميات التشغيمية ،وأن إدارة المراجعة الداخمية تطبق أساليب
ووسائل فنية فاعمـة لمكـشف عـن مـواطن القصور والضعف في األداء المالي ،وتوفر إدارة المراجعة الداخمية

القدرة المالية والفنية في المصارف التجارية الميبية لمواجية ظـاىرة الفـساد المالي ،واتباع اإلدارة العميا بالمصارف
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التجارية الميبية لنظام فعال إلدارة المخاطر يسيل عمى المراجع الداخمي عممية التقييم والذي بدوره يزيد من دقة
التقارير المالية وبالتالي تقل ظاىرة الفساد المالي.

 -2االطار العام للدراسة:

 2-2للدقادج

تيــدف المراجعــة الداخميــة بالدرجــة األولــى إلــى خدمــة االدارة فــي تحقيــق أغ ارضــيا مــن خــالل مراجعــة

جميع العمميات المالية في المصارف ،وذلك لغرض مساعدة االدارة العميا في التوصل إلـى أقصـى كفايـة انتاجيـة

ممكنة ،كما ُيعتبر دور المراجعة الداخمية مـن اىـم الوسـائل الرقابيـة فـي المصـارف ،حيـث تـؤدي وظيفـة المراجعـة
الداخمية دور ميم في عممية الحوكمة ،وتعمل المراجعة الداخمية عبر أنشطتيا بزيادة المصداقية والثقـة ،وتحسـين
ســموك المــوظفين وتقميــل خطــر الفســاد ،ولتحقــق ىــذه الوظيفــة أىــدافيا يجــب أن تكــون مســتقمة ،وتــنظم بشــكل جيــد
وتستند الي تشريع خاص بيا ،واكتسبت الحوكمـة أىميـة كبيـرة فـي مراقبـة اإلدارة واإلشـراف عمـى عممياتيـا ،حيـث
تكمن أىمية الحوكمة في التحقق من كفاءة نظام الرقابة الداخمية وتنفيذه بفاعمية ،ولمحوكمة أثـر بـالف فـي مجتمـع
االعمال والتي يستند عمييا لتحقيق الشفافية والمساءلة والمسؤولية.

ىذا وأن المراجعة الداخمية تساىم في التخفيف من مخاطر التيديدات المحتممة التي تؤثر عمى ربحية
المصرف ،حيث بدأت وظيفة المراجعة الداخمية تأخذ موقعيا في الييكل التنظيمي كتابع إلدارة المصرف أو
عمى مستوى الدور المناط بيا ،حيث إن قيام إدارة المراجعة الداخمية بمسئولياتيا يتطمب توفير ميثاق لممراجعة

يحدد الميام األساسية والصالحيات والمسئوليات لنشاطيا في إطار الييكل التنظيمي لممنشأة (موسي)6402 ،

وتمعب المصارف دو اًر كبي اًر في عممية التطوير االقتصادي ،حيث إنيا تستحوذ عمى مدخرات وثروات

العديد من المستثمرين ،كما يتجمى دورىا من خالل ما تقدمو من خدمات مصرفية ميمة ومتعددة ،لذلك أصبح
من الضروري أن يتم ضبط أداء إدارة تمك المصارف وفقاً إلطار عام من الممارسات واإلجراءات السميمة التي
تناسب طبيعة مسئولياتيا ،ومن ىنا تبرز أىمية دور لجان المراجعة كجية رقابية واشرافيو ىدفيا التأكد من

جميع الضوابط وآليات المراجعة الداخمية ،وتتم عمى قدر كبير من الكفاءة والفاعمية واالستقاللية ،من أجل تعزيز
الثقة في البيانات المالية التي تنشرىا تمك المصارف ،ولعل حاالت التالعب والغش في التقارير المالية كانت
من أىم األسباب التي دفعت بالمنشآت والمصارف إلى تشكيل لجان م ارجعة وخاصة في أعقاب االنييارات
واإلخفاقات المالية في كبرى المنشآت( .الصوص)6406،

وتعتبر الرقابة الداخمية في المصارف أحد أىم وسائل اإلدارة في الرقابة واالطمئنان عمى سالمة

العمل ،وتنفيذ جميع العمميات المصرفية وفق التعميمات الموضوعة ،والقواعد المقررة ،وكذلك توجيو العاممين
بالمصرف لكل ما يكفل صحة وانتظام العمل ،وتصحيح وتسوية ما قد يوجد بو من أخطاء أو نقص ،مما
يساعد عمى رفع مستوى األداء ،ونظ ار لظيور المراجع الخارجي قبل المراجع الداخمي بوقت طويل ،نتيجة لتولد

حاجة المجتمع لممراجع الخارجي قبل حاجتو لممراجع الداخمي فمكل منيما أىدافو ،ومسؤولياتو وصالحياتو
ومنيجيتو التنفيذية الخاصة بو المشتقة من القواعد والمبادئ والمعايير التي تحكمو ،لذلك البد ابداء الرأي الفني
المحايد لممراجع الخارجي حول عدالة وصحة القوائم والتقارير المالية الخاصة بالمصرف لتعزيز نظام الرقابة
الداخمية المعمول بو.
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ج للاةلسج:

تتمثل مشكمة الدراسة في قياس وتقييم جودة ادارة المراجعة الداخمية بالمصارف التجاريـة لتفعيـل سياسـة

الحوكمة من وجية نظر المراجعين الخارجيين باستخدام بعض المؤشرات التي تحقق ذلك ،وان قياس مدى تحقق
الفعاليــة فــي أي نشــاط يوضــح مــدى نجــاح اإلدارة فــي ممارســة وظائفيــا ،بــدأ مــن الحصــول عمــى الم ـوارد وانتيــاء

بتحقيق األىداف المخططة ،والنتائج المرجوة ،وىذا يعنـي انـو مـن خـالل تقيـيم الجـودة يمكـن تحديـد منـاطق نجـاح
اإلدارة والعمــل عمــى تــدعيميا ،ومنــاطق الفشــل فــي اإلدارة والعمــل عمــى عالجيــا ،ممــا يحقــق االســتغالل األفضــل
لمـ ـوارد ى ــذا النش ــاط األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى ج ــودة ادارة المراجع ــة الداخمي ــة ،ونتيج ــة لكب ــر وتن ــوع وتعق ــد البيئ ــة
المصـ ـرفية دف ــع إدارتي ــا لمعم ــل عم ــى تفعي ــل دور الرقاب ــة الداخمي ــة م ــن خ ــالل االس ــتعانة ب ــالمراجعين الخ ــارجيين
المعتمــدين مــن مصــرف ليبيــا المركــزي ،ليــذا تكمــن مشــكمة الد ارســة فــي تقي يم ةا إالة للد لة ع ج للال ي ج ف
للدصاةف للت اةيج لتفعيل سياسج لل ة دج دن ة هج نظة للد لة عين لل اة يين.

 3-2هديج للاةلسج:

تنبع أىمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تعالجو وىو الوصول إلى إدارة مراجعة داخمية قوية

وفعالة ،يمكن أن تساعد المصارف في تحقيق أىدافيا ،وتقييم إدارة المخاطر وتقميل أو منع االختالسات والفساد
المالي واإلداري ،والوقوف عمي ايجابيات وسمبيات العمل المصرفي ،وذلك من خالل الرأي النيائي لممراجع

الخارجي ،لذا من المتوقع أن تضيف الدراسة زيادة أكبر لفاعمية إدارة المراجعة الداخمية في المصارف التجارية
الميبية ،لتعزيز دورىا وتوفير البيئية المصرفية المالئمة.
 4-2أهداف الدراسة:

تيــدف الد ارســة لتقيــيم جــودة إدارة المراجعــة الداخميــة فــي المصــارف التجاريــة لتفعيــل سياســة الحوكمــة مــن

وجية نظر المراجع الخارجي وذلك من خالل االتي:
 .0التعرف عمى مدى التزام ادارة المصارف بتطبيق قواعد الحوكمة في عممياتيا وأثرىا عمى زيادة فاعمية
المراجع الداخمي.

 .6معرفة الدور الذي تمعبو وظيفة المراجعة الداخمية ،ودورىا التفاعمي لدعم آليات الحوكمة في مواجية
ظاىرة الفساد المالي بالمصارف التجارية الميبية ،وتكامميا ودعميا مع األطراف األخرى ،كمجمس اإلدارة،
ولجنة المراجعة ،والمراجع الخارجي.
 .3بيان دور المراجعة الداخمية في العمل المصرفي من وجية نظر المراجع الخارجي.

 .0استخدام المؤشرات الكمية وغير الكمية التي توفر مقومات وصالحيات المراجع الداخمي ومواجية ظاىرة
الفساد المالي من وجية نظر المراجع الخارجي.
 .5التعرف عمي مدى ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة
إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي.
4-2

فةضيا للاةلسج:

من خالل مشكمة الدراسة وأىميتيا تم صياغة الفرضيات التالية:

للفةضيج لألةلى :التوجد عالقة ذو ذاللة احصائية بين توفر مقومات وصالحيات المراجع الداخمي ومواجية
ظاىرة الفساد المالي من وجية نظر المراجع الخارجي؟
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للفةضيج للثانيج :التوجد عالقة ذو ذاللة احصائية بين ممارسات المراجع الداخمي سياسة تقييم وسائل واجراءات
ادارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية والحد من ظاىرة الفساد المالي من وجية نظر المراجع الخارجي.

5-2

اةا للاةلسج:

الحدود الموضوعية :تقييم جودة ادارة المراجعة الداخمية في المصارف التجارية لتفعيل سياسة الحوكمة من وجية

نظر المراجعين الخارجيين.

الحدود المكانية :مكاتب المراجعة الخارجية بالمنطقة الغربية.
الحدود الزمنية :سنة  6409م.
الحدود البشرية :المراجعين الخارجيين بالمنطقة الغربية.

 7-2دنه يج للاةلسج:

تعتمـد الد ارسـة فـي المنيجيـة عمـى األسـموب الوصــفي التحميمـي والـذي يعتمـد عمـي د ارسـة الظـاىرة وييــتم

بوصــفيا ،ولتغطيــة االطــار النظــري تــم االســتعانة بالمصــادر الثانوي ـة حــول الموضــوعات ذات العالقــة بموضــوع
الد ارســة ،مــن خــالل الكتــب والمجــالت والــدوريات والرســائل العمميــة والد ارســات واألبح ــاث الس ــابقة ،أمــا معالج ــة
الجوان ــب التحميمي ــة ف ــيكمن ف ــي تحمي ــل بيان ــات الد ارس ــة ،وتمث ــل مجتم ــع الد ارس ــة ف ــي مكات ــب المراجع ــة الخارجي ــة
بالمنطقة الغربية ،أما عينة الدراسة فتمثل في عدد ( )04أربعون مكتـب مـن مكاتـب المراجعـة الخارجيـة بالمنطقـة
الغربية ،وتم استخدام استمارة االستبيان كوسيمة لجمع البيانات الالزمة من عينة الدراسة ،وذلك الختبار فرضياتو
باسـ ــتخدام بعـ ــض االسـ ــاليب االحصـ ــائية ،إضـ ــافة إلـ ــى ذلـ ــك اختبـ ــار  t-testعـ ــن طريـ ــق البرنـ ــامج االحصـ ــائي
( )SPSSلتحميل بيانات االستبيان ،بعد التحقق من ثبات ومصداقية استمارة االستبيان وتحكيميا.
8-0

للاةلسا للسابقج:

 2-8-2اةلسج (للنافعاب  ،)1027 ،بعنةلن " ةا للد لة عج للال يج ف

للبنةك للت اةيج ف

للسةالن

ةللعةلدل للدؤثة فيها":

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى جودة المراجعة الداخمية في البنوك التجارية السودانية من وجية

نظر المراجعين الداخميين فيما يتعمق بجودة ومقومات المراجعة الداخمية ،والعوامل المؤثرة في تمك الجودة ،وقد

تم جمع بيانات ىذه الدراسة من خالل قائمة االستبيان ،وبالرغم من أن البنوك التجارية السودانية تعتبر من
ضمن أكثر القطاعات التي تعطي أعمى رواتب وحوافز وامتيازات ،كان من المتوقع أن تجذب أفضل الكفاءات
المتميزة عممياً ومينياً ،إال أن نتائج ىذه الدراسة أوضحت أن ىناك عدداً من العوامل المؤثرة سمباً في جودة

المراجعة الداخمية في البنوك التجارية السودانية والتي من أىميا :عدم الحصول عمى أي مؤىالت مينية لشريحة
كبيرة من المراجعين الداخميين ،وعدم الحصول عمى التدريب الكافي ،وتدخل اإلدارة في وضع خطة المراجعة،

وتبعية قسم المراجعة الداخمية لممدير العام بدالً من رئيس مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة .فوي المقابل

أوضحت ن تائج الدراسة وجود عدد من العوامل التي تدعم جودة المراجعة الداخمية منيا أن اإلدارة العميا تدعم
قسم المراجعة الداخمية بالعدد الكافي من المراجعين الداخميين.
 1-8-2اةلسج (بة

به ،)1026 ،بعنةلن "فا يج للد لة عج للال يج ف ت سين نظام للةقابج للال يج":

تيدف ىذه دراسة إعطاء الصورة الحقيقية لمينة المراجعة الداخمية في شركة االسمنت ودورىا في

تقديم اإلرشادات لمتخذي القرار ومحاولة إبراز أثرىا عمى نظام الرقابة الداخمية ،حيث تم استخدام المنيج

499

insd. elmergib. edu.ly

تقي
ا.

يم فعالي
ةي

ج ة الد لالة للد لة ع

دا ادة -ا .د دةا دعه للد

ج للال ي

جف

م ةد

ا

ةب – ا .هاا ة يا اغيم

ج لل

ةا

ادعج للدةقب

الوصفي لمحاولة الوصول إلى معرفة فاعمية المراجعة الداخمية في تحسين نظام الرقابة الداخمية ،والمنيج
التجريبي في الدراسة الميدانية مستعممين المالحظة والمقابمة الشخصية ،وقائمة االستقصاء ،حيث توصمت الي

نتائج مفادىا ان الدور الحديث التي تمعبو المراجعة الداخمية عمى جميع األنشطة في المؤسسة بما فييا العمميات
اإلدارية والمالية والتشغيمية زاد من فعالية وأىمية المراجعة الداخمية وقدرتيا العالية عمى اكتشاف االنحرافات،
فكمما كانت المؤسسة لدييا نظام رقابة فعال ومتكامل كمما قمت الحاجة إلى مينة المراجعة الداخمية ،المراجعة
الدورية لممؤسسة وبطريقة منتظمة لمختمف المصالح تؤدي إلى التوصل إلى نتائج فعالة تفيد اإلدارة في تحقيق
األفضل ،تقديم تقارير المراجعة الداخمية لمدير الوحدة سيل عميو اكتشاف المصالح التي يوجد بيا خمل وذلك

باستدراك األخطاء وتنظيم العمل.
 3-8-2اةلسج (بةزيان ،)1025 ،بعنةلن "اةة للتاقيق للال
لالقتصاايج":

ف

إالة للد اطة ف

للدؤسسج

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور التدقيق الداخمي في تقييم فاعمية إدارة المخاطر في
المؤسسات االقتصادية ،من خالل عمل استبانة من  40نسخة ووزعت عمى المراجعين الداخميين في المؤسسات
الجزئر ،واستخدم الباحث البرنامج االحصائي  Spssوالمعالجات اإلحصائية المناسبة في
ا
االقتصادية في
التحميل ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود وعي لدى المدقق الداخمي بأىمية دوره في إدارة مخاطر المؤسسات وانو
ستشارت والتوصيات بشأن
ا
ليس من ميام المدقق الداخمي تحديد المخاطر وقياسيا وانما دوره يتمثل في تقديم األ
إدارة المخاطر ،وقد خمصت الدراسة إلى بعض التوصيات أىميا ضرورة تنظيم المؤسسات دورات تدريبية

لممدققين الداخميين في مجال تخصصيم ،وضرورة اىتمام اإلدارة العميا بنشاط التدقيق الداخمي مما يساعد عمى
تطوير ىذه الوظيفة وتوفير االمكانيات والموارد الالزمة لتدعيم مكانتيا في المؤسسات ،والعمل عمى تدعيم
مقومات استقاللية المدقق الداخمي ليتمكن من تحقيق أداء ميامو عمى أكمل وجو.
 4-8-2اةلسج (للبي  ،)1024 ،بعنةلن "تقييم اةة للد لة عج للال يج ف

لل ا دن للفساا ف

للقطاع

لل ةد بال دهةةيج لليدنيج".

ىدفت الدراسة إلى تحديد وتوصيف طبيعة المراجعة الداخمية في القطاع الحكومي اليمني ،وتحديد أداء
المراجعين الداخميين في الحد من الفساد في القطاع الحكومي وتحديد مدى ظيوره ،ومعرفة تأثير دور المراجعين
عمى الحد من الفساد في القطاع الحكومي اليمني ،وتوصمت الدراسة إلى ظيور أدلة وقرائن تواجد الفساد المالي

واالداري في وحدات القطاع الحكومي ،كما توصمت إلى ضرورة وأىمية دور المراجعين الداخميين في الحد من
الفساد ،بل والتأثير الجوىري لذلك الدور في الحد من الفساد المالي في القطاع الحكومي ،وأوصت الدراسة
بالتركيز عمى وحدات المراجعة الداخمية وضرورة

تطويرىا ,وتعزيز دور المراجعين الداخميين واعطائيم

الصالحيات الالزمة؛ لتمكنييم من استخدام مياميم بدون أي معوقات وذلك لموصول إلى أدنى حد ممكن من

الفساد الحكومي.

 5-8-2اةلسج ( )Odoyo, Omwono. and Okinyi, 1024بعنةلن"An Analysis of the :
Role of Internal Audit in Implementing Risk Management- a Study of

"State Corporations in Kenya

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان دور التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر في مؤسسات القطاع العام في

دولة كينيا ،ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث بإجراء دراسة مسحية من خالل قائمة استقصاء تم توزيعيا عمى
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المدرء التشغيميين ومدراء التدقيق الداخمي في  9مؤسسات من مؤسسات
المدرء الماليين و ا
المدرء ،التنفيذيين و ا
ا

القطاع العام ،وقد اعتمدت الدراسة عمى معامل بيرسون إلظيار العالقة بين المتغيرات وتم بناء نموذج تجريبي
إلدارة المخاطر في المؤسسة يتألف من (التدقيق الداخمي ،المخاطر ،االجراءات المتخذة من قبل اإلدارة ،التزام
الموظفين واإلدارة( ،وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا أن الدور األساسي لمتدقيق الداخمي
فيما يتعمق بإدارة مخاطر المؤسسة ىو توفير ضمانات لممؤسسة حول فعالية إدارة المخاطر وأنو يتوجب عمى
إدارة المؤسسات العامة تييئة بيئة مناسبة من شأنيا أن تدعم من إدارة التدقيق الداخمي إلنجاز مسؤولياتيا بشكل

فعال لتزود اإلدارة العميا بتأكيدات عمى أن مخاطر المؤسسة تدار بشكل فعال.
 6-8-2اةلسج (للداهةن ،)1024 ،بعنةلن "للعةلدل للدؤثة ف للعالقج بين للتاقيق للال

للدصاةف ة ثةها ف تعزيز نظام للةقابج للال يج ةت فيض ت فج للتاقيق لل اة ":

ف

ةلل اة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العوامل المؤثرة عمى العالقة بين التدقيق الداخمي والتدقيق

الخارجي ،وأثرىا في تعزيز نظام الرقابة الداخمية وتخفيض تكمفة التدقيق الخارجي من وجية نظر المدققين
الداخميين والمدققين الخارجين عمى المصارف العاممة في قطاع غزة ،ولتحقق الدراسة أىدافيا فقد اعتمدت
الدراسة عمى البيانات األولية والثانوية ،حيث صممت استبانة عمى المدققين الخارجيين الذين يمارسون أعمال
التدقيق عمى المصارف ،وعمى المدققين الداخميين العاممين في المصارف العاممة في قطاع غزة حيث أظيرت

نتائج الدراسة أثر الدور التكام مي لمعالقة بين التدقيق الداخمي والتدقيق الخارجي في تحقيق الفعالية لممصارف
من خالل تعزيز نظام الرقابة الداخمية وتخفيض أتعاب المدقق الخارجي ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة
أىميا :أن ىناك أربعة عوامل تؤثر عمى العالقة بين التدقيق الداخمي والخارجي وتسيم في تعزيز نظام الرقابة

الداخمية وتخفيض تكمفة التدقيق الخارجي وتتمثل في قيام لجنة التدقيق بدورىا في تعزيز العالقة التكاممية بين

المدقق الداخمي والمدقق الخارجي ،واعتماد المدقق الخارجي عمى عمل المدقق الداخمي ،باإلضافة إلى التزام
الطرفين بالتطوير الميني لتحقيق الثقة المينية المتبادلة ،ووجود تواصل وتشاور فعال ومنتظم بين الطرفين.
 7-8-2اةلسج (ل دي ج ةلةبش ،)1023 ،بعنةلن "فعاليج إ ةلدل
ل د افظج

للدال ام":

للد لة عج للداليج لايةلن للد اسبج لل يب

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم فعالية اإلجراءات التي يمارسيا ديوان المحاسبة في ليبيا لممحافظة عمى

المال العام من خالل دراسة إجراءات المراجعة المالية لديوان المحاسبة واتخاذ معايير منظمة اإلنتوساي الدولية
لمرقابة الحكومية أساسا لمتقييم ،واستخدم الباحثان المنيج االستقرائي في عرض وتحميل األدب المحاسبي والمالي
المتعمق بموضوع الدراسة ،كما تم استخدام المنيج الوصفي لتحميل وتفسير البيانات المتحصل عمييا باستخدام
استمارات االستبيان الموزعة العاممين بديوان المحاسبة باإلدارة العامة ومراجعي الديوان بفرع طرابمس ،وتوصمت
الدراسة إلى نتائج عدة أىميا :أن إجراءات المراجعة المالية التي يمارسيا ديوان المحاسبة في ليبيا تتفق مع

قصور في تطبيق بعض اإلجراءات التي أوصت بيا المنظمة
ًا
معايير منظمة اإلنتوساي لمرقابة الحكومية ،وجود
والتي يتعين عمى ديوان المحاسبة في ليبيا ممارستيا.
 8-8-2اةلسج ( ةلب ،)1023،بعنةلن "اةة للتاقيق للال
للتأدين للعاد ج ف ف سطين".

ف تقييم فا يج إالة للد اطة ف

ةا

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور التدقيق الداخمي في تقييم فاعمية إدارة المخاطر في شركات
التأمين العاممة في فمسطين ،من خالل عمل استبانة من ( )54نسخة ،ووزعت عمى مجتمع الدراسة في شركات
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التأمين ،واستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي  Spssوالمعالجات اإلحصائية المناسبة في التحميل ،وقد توصمت
الدراسة إلى تساىم عممية متابعة تقييم االجراءات من قبل المدققين الداخميين لمتأكد من مطابقتيا لمسياسات

والموائح والقوانين في عممية تفعيل إدارة المخاطر ،وكذلك الرقابة عمييا بما يحقق الفائدة لشركات التأمين ،وتقوم
أقسام شركات التامين بتطبيق أليات عمل تمكنيم من كشف نقاط الضعف في أنظمة الضبط الداخمي والرقابة
الداخمية التي تساعد في تقييم ومتابعة المخاطر من قبل المدققين الداخميين ،ويقوم مجمس اإلدارة بتحديد الميام
والصالحيات التي تساعد إدارة التدقيق من القيام بعمميا وذلك بشكل واضح ومفيوم بما ال يتعارض مع
استقاللية المدقق الداخمي في شركات التأمين.

 9-8-2اةلسج (للدبةةك ،)1020 ،بعنةلن "اةة للد لة عج للال يج ف تة يا ق لة لة لإلالة للع يا":

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى قيام إدارات المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية الميبية

بدورىا في ترشيد ق اررات اإلدارة العميا وتم تجميع الجانب النظري من خالل ما ورد في األدب المحاسبي من
كتب ،وأبحاث عممية ،والدوريات ،والتقارير ،التي ليا عالقة بموضوع الدراسة ،وكانت وسيمة البيانات المستخدمة
متمثمة في صحيفة االستبيان ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا :قيام إدارات المراجعة الداخمية في الشركات
الصناعية الميبية بدورىا في ترشيد ق اررات الشراء أو اإليجار ،مع وجود قصور واضح يتمثل واضح فيما يتعمق

بتقييم المعمومات الخاصة بق اررات الشراء أو اإليجار ،وقيام إدارات المراجعة الداخمية بدور ىام في ترشيد قرار
إدخال الخطوط اإلنتاجية الجديدة ،مع وجود قصور من بعض الشركات الصناعية الميبية في تقديم المعمومات
الالزمة عند اتخاذ الق اررات الخاصة بإضافة خطوط إنتاجية جديدة ،وعدم وجود االىتمام الكافي من قبل إدارات
المراجعة الداخمية في الشركات البيئية بتقديم المعمومات الالزمة عند اتخاذ الق اررات المتعمقة بإدخال الخطوط

اإلنتاجية الجديدة ،وعدم متابعة تنفيذ تمك الق اررات.

 20-8-2اةلسج ( با للدغيث ،)1009 ،بعنةلن "اةة للد لة عج للال يج ف
ةلال تالس ف للقطاع للعام":

لل ا دن د الفا

للتزةية

ىدفت ىذه الدراسة إلى دور المراجعة الداخمية في الحد من مخالفات التزوير واالختالس في القطاع

العام مع أىمية وضرورة وجود المراجعة الداخمية بالمؤسسات والوحدات الحكومية ذات الكفاءة التي تمكنيم من
الحد وتقميل االختالسات والتزوير التي ظيرت بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة ،استخدمت الدراسة المنيج
التاريخي من خالل عرض لمدراسات السابقة ،المنيج االستنباطي لمتعرف عمي أبعاد المشكمة المرتبطة بموضوع
الدراسة ،المنيج االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة ،وعمل استمارة االستبانة وتحمييا بالطرق اإلحصائية

والرياضية باإلضافة إلى االطالع عمى المراجع والمصادر العممية ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة،
وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا :تعتمد جيود دعم دور مينة المراجعة الداخمية في مواجية ظاىرة الفساد
المالي واإلداري عمي تطوير مبادئ التطبيق األمثل لمنظومة الرقابة عمي تحقيق أكبر قدر من االستقاللية
لممراجعة الداخمية ،عدم وجود قانون لممراجعة الداخمية واعتمادىا عمي الموائح المنظمة لمعمل يؤدي إلي عدم
تطور المراجعـة الداخمية وحمايتيا وتحقيق استقالليتيا ،الفجوة المتزايدة بفعل التضخم بين الدخول النقدية

لمعاممين في الدولة واحتياجاتيم المالية الحقيقية لمواجية متطمبات الحياة أدت إلي تقوية الدافع الرتكاب صور

الفساد لصعوبة سد الفجوة بأساليب مشروعة ،عدم تنفيذ اإلجراءات الجنائية من واقع تقارير المراجعة الداخمية
وتأخيرىا إلي سـنوات عديدة أو تسويتيا يؤدي إلي زيادة االعتداء عمي المـال العـام.
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 22-8-2اةلسج ( باس ة ةةن ،)1009 ،بعنةلن "دقةدا
للدصاةف للت اةيج":

للدةلفق  12-11نةفدبة 1029
INSD2019

نظام للةقابج للال يج للد اسبيج ف

ىدفت ىذه الدراسة الي تجميع ودراسة مقومات الرقابة الداخمية وتحديد المقومات الرئيسية في

المصارف التجارية كتحصيل عممي ليا كيدف نظري ،وتيدف الي دراسة مقومات الرقابة الداخمية في
المصارف التجارية لحصر أوجو القصور والمشاكل التي تعوق كفاءة ادارتو ومن ثم اتخاد االجراءات المناسبة
ليا كيدف تطبيقي ،ولتحقق الدراسة أىدافيا فقد اعتمدت الدراسة عمى البيانات األولية والثانوية ،حيث صممت

استبانة عمى المراجعين الداخميين بالمصارف ،وتوصمت ىذه الدراسة الي نتائج عدة منيا :وجود قسم لممراجعة
الداخمية مستقل لممصرف مما يمكنو من مراجعة كافة مستنداتو ،ووجود تقرير سنوي لألداء.
 21-8-2اةلسج (لبيب ،)1003 ،بعنةلن "ن ة إطاة دت ادل لضةلبط فاد الد دهنج للدة عج للال يج
ف دةل هج للفساا للدال ف قطاع لأل دال":

ىدفت الدراسة إلى تقديم إطار متكامل من الضوابط التي ترمي إلى زيادة درجـة كفـاءة أداء مينة

المراجعة الداخمية في مواجية ظاىرة الفساد المالي ،وكـذلك أىميـة توجيـو الجيـود األكاديمية والمينية نحو إرساء
إطار جديد لمعايير أداء مينة المراجعة الداخمية لكي تتمكن من مواجية الفساد المالي في قطاع األعمال وبوجو
خاص بعد أن تفجرت مشاكل انييار العديد من منشآت األعمال العالمية ،ولتحقق الدراسة أىدافيا فقد اعتمدت
الدراسة عمى البيانات األولية والثانوية ،حيث صممت استبانة عمى المراجعين الداخميين بالمصارف ،وتوصمت

الدراسة إلى نتائج عدة من أىميا :توفر مجموعة من الضوابط التي يمكن أن تزيد من درجة الكفـاءة المينيـة
لممراجعين الداخميين ومن تمك الضوابط العمل عمى تحقيق أكبر قدر ممكن مـن االسـتقاللية لممراجع الداخمي
وتفعيل دور لجان المراجعة باإلضافة إلى تطـوير معـايير األداء المينـي لممراجعة الداخمية.
 23-8-2اةلسج ( )Alzeban and Sawan, 2012بعنةلن “The role of Internal Audit
function In the Public Sector Context in Saudi Arabia”.

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد دور التدقيق الداخمي في القطاع العام من خالل التركيز عمى طبيعة
وممارسة التدقيق الداخمي في المؤسسات التي تخضع لمتدقيق من قبل ديوان المراقبة العامة .وقد اعتمدت

الدرسة إلى :أن األسس التي تقوم عمييا معايير
الدارسة عمى المقابالت حيث تم عمل  29مقابمة ،وتوصمت ا
المرقبة
التدقيق السعودية ال ترتبط بشكل مباشر مع المعايير الدولية لمتدقيق الداخمي ،باإلضافة إلى أن ديوان ا
العام لو دور أساسي في تحديد المتطمبات الخاصة بإدارة المتابعة في جميع المنشآت المطموب منيا إنشاء قسم
المرقب المالي ،كما اوصت
ا
يرقب مدى سالمة المعامالت المحاسبية وكذلك عمل
لمتدقيق الداخمي والذي ا
الدرسة لضرورة تأىيل وتدريب وتوفير الموارد الالزمة لمعاممين في مجال التدقيق الداخمي.
ا

 24-8-2اةلسج ( )Institute of Internal Auditors, 2011بعنةلن "Internal Auditing Role
in Risk Management".

ىدفت ىذه الدراسة إلى مدى بيان دور التدقيق الداخمي في تفعيل أداء إدارة المخاطر من خالل تحميل

الدور الواجب القيام بو والوسائل المستحدثة لتفعيل أداء إدارة المخاطر من خالل عمل استبانة وتوزيعيا

بالتنسيق بين معيد المدققين الداخميين في كل من الواليات المتحدة وايرلندا وبريطانيا ،وقد توصمت ىذه الدارسة
إلى ان ىناك دور ميم لممدققين الداخميين في إدارة المخاطر ،ووجود فيم سميم لمفيوم إدارة المخاطر من قبل
ترعي منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال ،وخمصت
اإلدارة يساعد المدقق في وضع خطة التدقيق التي ا
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استشارت
ا
ميارت المدققين الداخميين لتمكينيم من تقديم
ا
الد ارسة إلى مجموعة من التوصيات كان أىميا :تطوير

وتوصيات بشأن تطوير نظام إدارة المخاطر بالمنشأة.

 25-8-2اةلسج ( )O'Regan , David, 2001بعنةلن "Genesis of a profession: towards
professional status for internal auditing" .

ىدفت الدراسة إلى توضيح مفيوم االحتراف في مينة المراجعة الداخمية وتوضيح دور معيد المدققين
الداخميين كمعيد متخصص في تعزيز المينية واالحتراف في المراجعة الداخمية وعرض مقومات االحتراف

حسب النظريات المختمفة  ،ومن بين ىذه المقومات المعرفة والشرعية االجتماعية المتشكمة عبر إطار مؤسساتي
ال لموصول إلى
مالئم والمرتكز إلى قواعد أخالقية مناسبة ،وقد أنجز معيد المدققين الداخميين شوطاً طوي ً

االعتراف الميني بالتدقيق الداخمي عبر تأسيسو لمعرفة الحفاظ عمى استقالليا الذاتي عن المعارف األخرى،

وتكريسو إلطار مؤسسي يشمل مؤسسة رسمية ىي المعيد ذاتو والشيادة المينية التي يصدرىا واألدبيات

والنشرات الدورية والمجمة التي يصدرىا والنشاطات البحثية التي يوفرىا واضافة إلى ذلك كمو واألىم ىو المعايير
المكتوبة التي قام بتعميميا وقواعد آداب وسموك المينة التي أصدرىا ،ولكن الدراسة أقرت بأنو البد من المزيد
من الخطوات التي يجب السير بيا حتى يتم االعتراف الكامل بحرفة مستقمة لشخص ما يسمى مدققاً داخمياً.
 26-8-2تقييم ل اةلسا للسابقج ةدا يديز للاةلسج لل اليج نها:

من خالل النظر والتفحص لمدراسات السابقة تبين أن غالبيتيا تتمحور حول الجانب النظري لموضوع

الدراسة ،والتركيز عمى التأصيل النظري لمفيوم المراجعة الداخمية وأبعادىا المختمفة ،ومحاولة وضع نماذج
لقياس فعاليتيا ،كذلك اىتمت بدراسة وتقييم المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية ،والمصارف المتخصصة،

والمصارف األىمية بشكل عام ،حيث توصمت الدراسات السابقة إلى أن مستوي تطبيق المراجعة الداخمية غير
مقبول بشكل عام ،كذلك بينت في الجانب التطبيقي تطبيقيا في دول عربية مختمفة ،وبالتالي يالحظ نقص في
البحوث والدراسات بالبيئية الميبية والتي تيدف إلى معرفة تقييم جودة إدارة المراجعة الداخمية في المصارف
التجارية لتفعيل سياسة الحوكمة من وجيو نظر المراجعين الخارجيين ،لذا تعتبر ىذه الدراسة خطوة أمامية نحو
وضع الجانب التطبيقي لموضوع الدراسة حيز التنفيذ في ليبيا من خالل تطبيقيا ،باإلضافة إلى أن الدراسة

الحالية تميزت عن سابقاتيا من الدراسات بأنيا ستقوم بدراسة مدى توافر المقومات األساسية لممراجعة الداخمية
في فروع المصارف التجارية العاممة بمدينة الخمس بشكل خاص ،لذا سيتم التعرف عمى مدى اإلدراك لمفيوم
المراجعة الداخمية ،واألىمية النسبية لمجاالتيا ،ودراسة مدى توفر مقومات تطبيق المراجعة الداخمية ،من خالل

توفر الكادر الوظيفي الكفؤ لتطبيقيا بفاعمية ،ومدى توفر التشريعات والقوانين والمعايير الميبية الممزمة بتطبيقيا.
 -1لل انب للنظةي:
2-1

للد لة عج للال يج:

 2-2-1دفهةم للد لة عج للال يج:

تُعد المراجعة الداخمية من أىم الوظائف التي ترتكز عمييا المؤسسات ،فقد ُعرفت بأنيا" :مجموعة من
األنظمة ألوجو نشاط مستقل داخل المؤسسة تنشئو اإلدارة بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية

واالحصائية ،والتأكد من كفاية االحتياطيات المستخدمة لحماية أصول وممتمكات المشروع ،والتحقق من إتباع
الموظفين لمسياسات والخطط واالجراءات اإلدارية المرسومة ليم ،وقياس صالحية تمك الخطط والسياسات

056

icetr. elmergib.edu.ly

للدؤتدة للع د للاةل للثالث ل يج لالقتصاا ةللت اة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

للدةلفق  12-11نةفدبة 1029
INSD2019

اقترح التحسينات الالزم إدخاليا عمييا وذلك حتى تصل
وجميع وسائل الرقابة األخرى في أداء مياميا و ا
المؤسسة إلى درجة الكفاءة اإلنتاجية القصوى في ضوء القدرات الحالية) .الخطيب ،6404 ،ص)034

وعرفت لجنة المنظمات الراعية إلطار الرقابة الداخمية ( )COSOالمراجعة الداخمية بأنيا "عمميات تتأثر
بمجمس إدارة المنشأة واإلدارة واألفراد اآلخرين بالمنشأة ويتم تصميميا لتعطي تأكيداً معقوالً حول تحقيق المؤسسة
ألىدافيا في مجاالت كفاءة العمميات وفاعميتيا ودقة التقارير المالية وااللتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بيا.
إبرىيم ،6449 ،ص)60
) ا

ىذا وقد عرف معيد المدققين الداخميين في أمريكا ( )IIAالمراجعة الداخمية بأنو" :نشاط مستقل وموضوعي
واستشاري مصمم إلضافة قيمة الوحدة االقتصادية وتحسين عممياتيا والمساعدة عمى تحقيق أىدافيا من خالل
انتياج مدخل موضوعي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر ،والرقابة ،وعمميات التحكم( .أحمد،

 ،2009ص )34

وعرفت أيضاً بأنيا "عممية فحص المعمومات أو البيانات المالية من قبل شخص مستقل ومحايد ألي

مؤسسة بغض النظر عن ىدفيا وحجميا وشكميا القانوني لعمل تقييم موضوعي لألدلة المتعمقة باإلق اررات
االقتصادية واألحداث لتحديد درجة العالقة بين ىذه اإلق اررات ومقياس معين وايصال النتائج إلى المستفيدين.
(نظمي ،والعزب ،6406 ،ص)06

 1-2-1أهداف المراجعة الداخلية:
تيدف المراجعة الداخمية لتحقيق اآلتي( :الخطيب( ، )6404 ،جمعو)6449 ،
 .0اكتشاف األخطاء والغش ،وضبط البيانات المحاسبية.
 .6التأكد من سالمة السجالت والبيانات المحاسبية.
 .3التحقق من مدى وجود الحماية الكافية لألصول من جميع الخسائر.
 .0رفع الكفاية اإلنتاجية عن طريق التدريب.
 .5تقصي وتحديد أسباب المشكالت التي تحدث في المنشأة وتقدير الخسائر واألضرار الناجمة عنها،
واقتراح ما من شأنه معالجتها ،ولمنع حدوثها مستقبالً.
 .2إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بنا ًء على طلب من اإلدارة.
 .7تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر.
 3-2-1أهمية المراجعة الداخلية:
تكمن أىمية المراجعة الداخمية في كونيا تقدم الخدمات التالية( :الخطيب)6449 ،

 .0خدمات وقائية ،من خالل التأكد من وجود الحماية الكافية لألصول ،وحماية السياسات اإلدارية من
االنحراف عند التطبيق الفعلي لها.
 .6خدمات تقويمية ،من خالل العمل على قياس وتقويم فاعلية نظم الرقابة واجراءاتها ،ومدى االلتزام
بالسياسات اإلدارية الموضوعة.
 .3خدمات إنشائية ،من خالل اقتراح التحسينات الالزمة على األنظمة الموضوعة ،وتضمئن اإلدارة على
سالمة ودقة المعلومات المقدمة لها.

 4-2-1دقةدا للد لة عج للال يج:

لتحقيق أغراض المراجعة الداخمية وزيادة جودتيا ،يمزم توافر مقومات أىميا ما يمي( :محسن)6400 ،

 -2الوضع التنظيمي لقسم المراجعة الداخمية عمى خريطة الييكل التنظيمي لممنشأة.
 -1االستقاللية والكفاءة المينية لمعاممين بقسم المراجعة الداخمية.
 -3توافر نظام محاسبي مالئم ومتكامل في المنشأة.
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 -4التخطيط الجيد ألعمال المراجعة الداخمية.

 -5وجود معايير وارشادات لعممية المراجعة الداخمية.
 -6شمولية المراجعة الداخمية.

 -7دعم اإلدارة العميا لقسم المراجعة الداخمية.

 -8العالقات الحسنة الطيبة مع العاممين بالمنشأة.
 -9التعاون الفعال الصادق مع المراجع الخارجي.
 -20استخدام وسائل المراجعة المتقدمة.
 1-1ة دج لل ة ا :

 2-1-1دفهةم ة دج لل ة ا :

تعددت التعاريف المقدمة لمفيوم الحوكمة وال يوجد تعريف قاطع ليا ،واختمفوا باختالف وجية نظر

مقدم ىذا التعريف ،فقد عرفيا مجمع المراجعين الداخميين األمريكي بأنيا "عمميات تتم من خالل استخدام

إجراءات بواسطة ممثمي أصحاب المصالح لتوفير إشراف عمى المخاطر وادارتيا ،ومراقبة المخاطر ،والتأكيد
من كفاية الضوابط الرقابية لتجنب ىذه المخاطر ،بالشكل الذي يؤدي إلى المساىمة المباشرة في إنجاز أىداف
وخطط المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار أن أداء أنشطة الحوكمة تكون مسؤولية أصحاب المصالح في
المؤسسة لتحقيق فعالية الوكالة"( .المشيداني ،6406 ،ص .)666
وعرفتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Organization for Economic Cooperation

بأنيا" :النظام الذي تستخدمو المنشأة في عممية اإلشراف والرقابة عمى عممياتيا ،كما أنيا تمثل النظام الذي يتم

من خاللو توزيع الحقوق والمسؤوليات عمى مختمف األطراف في المنشأة بما في ذلك مجمس اإلدارة والمديرين
وحممة األسيم وأصحاب المصالح األخرى ،كما أنيا تحدد القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ الق اررات التي
تتعمق بالمنشأة ")OECD Principles of Corporate Governance, 2004( .
وعرفت أيضاً بأنيا" :مجموعة من العمميات واإلجراءات والسياسات والقوانين والمؤسسات التي تؤثر

عمي طريقة توجيو أو أدارة مؤسسة أو السيطرة عمييا" ( .ضحاوى ،6404 ،ص) .

وعرفت أيضاً بأنيا" :مجموعة القواعد التي تنظم العالقات المتبادلة بين المؤسسة ،في إطار من الشفافية

والمساءلة والتي يؤدي إتباعيا إلى استدامة األعمال ورفع كفاءة المؤسسة في إدارة عممياتيا ويحسن قدرتيا
التنافسية باألسواق"( .خضر ،6406 ،ص .)03

وعرفت أيضاً ب أنيا" :النظام الذي تستخدمو المؤسسة في عممية اإلشراف والرقابة عمى عممياتيا ،كما أنيا

تمثل النظام الذي يتم من خاللو توزيع الحقوق والمسؤوليات عمى مختمف األطراف في المؤسسة ،بما في ذلك
مجمس اإلدارة والمديرين وحممة األسيم وأصحاب المصالح األخرى ،كما أنيا تحدد القواعد واإلجراءات الخاصة
باتخاذ الق اررات التي تتعمق بالمؤسسة ،وبذلك يتحدد اإلطار العام الذي يتم من خاللو تحديد أىداف المؤسسة
والوسائل التي تستخدم في تحقيق تمك األىداف والرقابة عمييا"( .أحمد رضا ،6403 ،ص.) 9

من خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف حوكمة المؤسسات عمى أنيا نظام يتضمن مجموعة من القواعد

واألسس تنظم العالقات فيما بينيا من خالل نظام رقابي فعال يعزز اإلفصاح والشفافية.
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 1-1-1ةلقع لل ة دج ف لل هاز للدصةف لل يب :

لمحوكمة قواعد ومعايير ومفاىيم ومقومات عززت من دورىا في المستوى الجزئي واإلصالح المؤسسي

وعمى المستوى الكمي واإلصالح االقتصادي ،وبالتالي عالقتيا بالسياسة النقدية والمالية والتجارة الخارجية عمى

حد سواء وبما يضمن حق إدارة المال برشد وشفافية ،ولما كان االمر كذلك فقد أثرت الحوكمة عمى القطاع
المالي بشقيو المصارف وسوق المال من حيث الكفاءة والتنافسية في عالم المال واالعمال حيث الجودة والكفاءة
معيار البقاء (صيام.)6449 ،
ىذا وان مصرف ليبيا المركزي باعتباره الجية المسئولة عن االشراف والرقابة عمى الجياز المصرفي فأنو

يتطمع لتبني دور ريادي بخصوص تشجيع وتطبيق الحوكمة في الجياز المصرفي من خالل القانون رقم ()0
لسنة 6445م ،المعدل بالقانون رقم ( )02لسنة  6406م ،والذي يحتوي في طياتو عمى مضامين ىامة
لمحوكمة المصرفية ،منيا :دور المصرف المركزي بمراقبة الييئات المصرفية واالشراف عمييا بما يكفل سالمة
مركزىا المالي ومراقبة كفاءة أدائيا والمحافظة عمى حقوق المودعين بيا والمتعاممين معيا ،وتولي المصرف
المركزي مباشرة السمطات وممارسة الصالحيات في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سالمة المراكز

المالية لممصارف وحسن أدائيا ،باإلضافة إلى أن يخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي جميع المصارف العاممة
في ليبيا ومن ضمنيا المصارف التجارية.
ىذا وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي عمى ان القانون رقم ( )0لسنة 6445م بشأن المصارف يعمل
عمى تبني معايير الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل ومعايير الصناعة المصرفية الدولية وتطبيق

مبادئ المحاسبة والمراجعة الدولية ومبادئ اإلفصاح والشفافية وتطبيق ممارسات حوكمة الشركات الدولية وبذلك

قام بإصدار تعميمات تمزم المصارف بتأسيس إدارة مراجعة داخمية تابعة لمجمس اإلدارة ،وتأسيس وحدة االمتثال،
واعداد المصارف بيانا ماليا ودخال تفصيميا شيريا وفقا لممعايير الدولية ،وأن يقوم بمراجعة المصرف مراجعان
قانونياً مستقالن مقيدان في سجل مصرف ليبيا المركزي وتختارىما الجمعية العمومية ،وتأسيس إدارات مخاطر

مرتبطة بالعمميات التشغيمية واالئتمان والسوق ،وتقدير متطمبات رأس المال الواجب االحتفاظ بو ،واستحداث
أسس جديدة لتصنيف الديون تتماشى مع المعايير الدولية ،وتطوير نماذج جديده الحتساب مالءة راس المال
متناسبة مع متطمبات بازل  ،Πوتقييم نظم الرقابة الداخمية لتحديد مستوى جاىزية المصارف لتطبيق المعايير
الجديدة( .بن قداره.)6447 ،
كما تم اصدار كتيب عام 6445م يحتوي عمى مجموعة من االرشادات لمجالس إدارات المصارف

التجارية (كتيب الحكم المؤسسي) ،يأتي ضمن الدور الذي يقوم بو مصرف ليبيا المركزي في تعزيز مستوى
حوكمة الشركات من خالل توفير البيئة القانونية والتشريعية التي تعمل ضمنيا المصارف ،والمساعدة في إيجاد

نظام مصرفي يعمل بكفاءة وتنافسية ،وممتزم بالمعايير الدولية في الحكم المؤسسي وبما ال يتعارض مع
التشريعات والتعميمات النافذة ،وارساء مبادئ حوكمة الشركات واتباع أساليبيا في الجياز المصرفي( .مصرف

ليبيا المركزي)6445 ،

إضافة لذلك فقد صدر القرار رقم ( )64لسنة 6404م ،القاضي باعتماد دليل الحوكمة بالقطاع
المصرفي الميبي مع استمرار العمل بالقواعد المنصوص عمييا بكتيب (الحكم المؤسسي) وذلك بما ال يتعارض
مع االحكام المنصوص عمييا في ىذا الدليل ،كما نجد أن ىذا الدليل يعتبر مكمالً ويعمل جنب ًا الى جنب مع

البيئة التنظيمية والقانونية والتشريعية والرقابية التي يصدرىا مصرف ليبيا المركزي والمتعمقة بموضوعات ذات
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صمو بمفيوم الحوكمة لدى المصارف ،وانو يستند لممبادئ الصادرة عن لجنة بازل لألشراف المصرفي فيما

يخص تعزيز حوكمة الشركات لممؤسسات المصرفية والتي تعتبر مبادئ عامة يتم تعديميا بما يتماشى والبيئة

المصرفية الميبية( .مصرف ليبيا المركزي)6404 ،
 3-1للدؤ لة للدست ادج ف تقييم فعاليج إال لة للد لة عج للال يج:

تعتمد وظيفية المراجعة الداخمية عمى عدة عوامل مثل تحديد اىداف واضحة لممراجعة الداخمية

وتفويض سمطة لممراجع الداخمي ،واستقالل المراجع الداخمي وتوفير الموارد األزمة لوظيفة المراجعة الداخمية،
وفي دراسة قام بيا الباحثان (راشد والحمودى) بيدف تحديد المؤشرات المستخدمة في تقيم فعالية إدارة المراجعة
الداخمية حيث توصمت ىذه الدراسة الى انو المؤشرات التي يستخدميا المدراء التنفيذيون والماليون ومدراء
التشغيل والمراجعين الخارجيين في تقيم فعالية إدارات المراجعة الداخمية ،ويمكن تقسيميا إلى مجموعتين وىي

مؤشرات كمية ومؤشرات غير كمية ،ويقصد بالمؤشرات الكمية ىي تمك التي يمكن الحصول عمييا من الوثائق،
وتكون قابمة لمقياس بدرجو بكاممة وليذا تكون مؤشرات موضعية أكثر منيا شخصية أما المؤشرات غير الكمية
فيي مؤشرات شخصية أكثر منيا موضوعية ،وتضمن المؤشرات غير الكمية عمي مجموعة مؤشرات سنقوم
بدراسة وتحميل بعض المؤشرات المستخدمة في تقيم فعالية المراجعة وذلك بيدف استخداميا في الدراسة
الميدانية والتي يمكن سردىا عمى النحو التالي( :راشد ،وحمودي)6445 ،

 .0التأىيل العممي والخبرة العممية لدى العاممين في إدارة المراجعة الداخمية،
 .6تنمية وتطوير األفراد العاممين في إدارة المراجعة الداخمية،
 .3استقاللية إدارة المراجعة الداخمية،
 .0إعداد خطط المراجعة الداخمية والتقيد بيا،

 .5تقرير المراجعة الداخمية والمستوى المرفوع إليو،
 .2توفير الموارد الالزمة إلدارة المراجعة الداخمية،
 .7نوعية وجودة أوراق العمل في إدارة المراجعة الداخمية،
 -4لل انب للديالن :

 2-4ل تباة للصاق ةللثبا :

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي االستبانة نفس النتائج في حالة تم إعادة توزيعيا أكثر من مرة تحت

نفس الظروف والشروط ،وىذا يعني أن تكون النتائج التي تعطييا االسـتبانة متقاربة إذا تم تكرار توزيعيا عمى
عينة الدراسة ،ولمتأكد من ثبات االختبار "أداة الدراسة" تم حساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ الفا
حيث تكمن أىمية الثبات في اإلدراك بين المؤشرات والمتغيرات ،وبمعنى أخر معرفة ما إذا كانت المتغيرات ذات

ثبات أو ال ،وىذا يكون من خالل مقارنة معامل ألفا كرونباخ بنسبة إحصائية  %60بحيث إذا كانت أكبر من

 %24يعتبر المتغير ذو ثبات ،وأما إذا كانت أصغر من  %24يفقد المتغير ثباتو ،أما بخصوص المصداقية
فيي ليا القدرة عمى توضيح وتفسير التجانس بين مؤشرات المتغيرات التي تتمثل في أسئمة الدراسة الموجودة
بقائمة االستبيان ويعتبر الصدق (صدق االتساق البنائي) أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق

األىداف التـي تريد األداة الوصول إلييا (جامعة القدس المفتوحة ،1998 ،ص ،)062وكذلك مقارنة االرتباط
بين تمك المؤشرات والمعيار  %54بحيث إذا كانت المصداقية أكبر من  %54تعتبر مقبولة ،واذا كانت أقل
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من  %54تعتبر مرفوضة ،حيث يتم حساب الصدق الذاتي (البنائي) عن طريق الجذر التربيعي لمثبات لمتأكد
من صدق االستمارة فكانت النتائج كما بالجدول التالي:

جدول رقم ( )0يبين نتائج اختبار كرونباخ ألفا
للد دة ج

اا للعبا لة

دعادل للثبا

دعادل للصاق

2

مقومات و صالحيات المراجع الداخمي

00

4.840

0.890

1

النظام الفعال إلدارة المخاطر

03

0.734

0.850

3

المجموع

67

0.844

0.890

من خالل الجدول رقم ( )0نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( ( ) معامالت الثبات) لكل مجموعة من

عبارات استمارة االستبيان تفوق  %24حيث كانت مجموعة مقومات وصالحيات المراجع الداخمي تساوي
 ،4.700ومجموعة النظام الفعال إلدارة المخاطر كانت  ،4.734وىي قيم أكبر من  ،%24وىذا يدل عمى
توفر درجة عالية من الثبات الداخمي في اإلجابات ،وكذلك فإن معامالت الصدق لمجموعة مقومات
وصالحيات المراجع الداخمي قد بمغت  ،4.824ومجموعة النظام الفعال إلدارة المخاطر قد بمغت ،4.850
وىي قيم كبيرة تفوق  ،%54وىذا يدل عمى توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد عمي ىذه

اإلجابات في تحقيق أىداف الدراسة وتحميل نتائجيا ،ومما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عمييا،

بحيث اذا تم توزيع االستبيان مرة اخرى تحت نفس الظروف سيؤدي الى نفس النتائج ،والفا كرونباخ لنموذج
الدراسة ككل قد بمف  ،4.844مما يدل عمى مستوى عالي من الثبات لنموذج الدراسة ومعدل الصدق العام
لنموذج الدراسة قد بمف .4.890
 1-4للت يل للةصف ةلال تدا

لعينج للاةلسج:

من خالل جمع استمارة االستبيان التي تم إعدادىا لمحصول عمى بعض المعمومات والتي تم استخداميا

في ىذه الدراسة وتشمل بعض الخصائص المتعمقة بالمراجعين الخارجيين ،فقد تم الحصول عمى ىذه
الخصائص حسب كل سؤال تم توجييو لممراجع الخارجي ،وتم تفسير بيانات االستبيان حسب الجداول التالية:
 2-1-4المؤهل العلمي:

الجدول رقم ( )6يبين المؤىل العممي ألفراد العينة
النسبة

المؤىل العممي

التكرار

دكتوراه

5

%14.7

ماجستير

6

%17.6

بكالوريوس

23

%67.6

المجموع

34

%100

من خالل الجدول رقم ( )6الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي ،يتضح لنا أن
معظم أفراد العينة يحممون المستوى الجامعي ومما يزيد من دقة النتائج المتحصل عمييا من الدراسة ،حيث
بمغت النسبة المئوية لممراجعين الخارجيين الحاممين لدرجة البكالوريوس  ،%27.2والماجستير ،%07.2

والدكتوراه قد بمغت  %00.7وىي النسبة األقل لعينة الدراسة.
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 1-1-4الموقع التنظيمي في مكتب المراجعة:
الجدول رقم ( )3يبين الموقع التنظيمي ألفراد العينة
النسبة

الموقع التنظيمي

التكرار

مراجع رئيسي

24

%70.6

مراجع مساعد

10

%29.4

المجموع

34

%100

يمثل الجدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة حسب متغير الموقع التنظيمي في مكتب المراجعة ،حيث نجد أن
أغمب أفراد العينة ىم من فئة المراجع الرئيسي حيث قدرت نسبتيم بـ  ،%74.2وىي تدل عمى ان غالبية
المبحوثين عمى دراية تامة بأىمية المراجعة الداخمية في دعم الحوكمة ،وفي المقابل فقد بمغت نسبة المبحوثين
ذوي فئة المراجع المساعد .%69.0

 3-1-4سنوات الخبرة:

الجدول رقم ( )0يبين سنوات الخبرة ألفراد العينة
النسبة

سنوات الخبرة

التكرار

أقل من  5سنوات

8

%23.5

ما بين  04-5سنوات

10

%29.4

أكثر من  04سنوات

16

%47.1

المجموع

34

%100

يمثل الجدول رقم ( )0توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال المراجعة الخارجية ،حيث
نجد أن عدد  02مراجعاً خارجياً بنسبة  %07.0ذوي خبرة تفوق العشر سنوات ،اما ما نسبتو  %69.0من ذوي

الخبرة ما بين  5و  04سنوات ،وما نسبتو  %63.5ىم من ذوي الخبرة أقل من  5سنوات ،مما يعطي انعكاس

جيد لمرفع من دقة وجودة النتائج.
 4-1-4عدد الدورات:

الجدول رقم ( )5يبين عدد الدورات ألفراد العينة
النسبة

عدد الدورات

التكرار

 5دورات فأقل

10

%29.4

ما بين  04-5دورات

11

%32.4

أكثر من  04دورات

13

%38.2

المجموع

34

%100

يمثل الجدول رقم ( )5توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد الدورات التي التحق بيا المراجع الخارجي ،حيث
نجد أن أغمب أفراد العينة التحقوا بأكثر من  04دورات حيث قدرت نسبتيم بـ  ،%38.6وان ما نسبتو %36.0
التحقوا بـ ما بين  04-5دورات ،وما نسبتو  % 69.0التحقوا بأقل من  5دورات ،حيث ينعكس عدد الدورات

طردياً مع سنوات الخبرة المبينة في الجدول رقم ( )0سابق الذكر.
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 3-4للت يل لإل صائ للةصف لدتغي لة للاةلسج:

من خالل الجدولين التاليين رقم( )2و ( )7سيتم تحميل الفقرات وصفياً والمتعمقة بالمراجعة الداخمية،

ويتضح ذلك من خالل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة.
 .2للعالقج بين تةفة للدقةدا

ةللصال يا

ةبين فا يته ف

للالزدج ل د لة ع للال

آالد للدهام

لدةل هج ظاهة للفساا للدال .
جدول رقم ( )2اختبار فقرات االستبيان
ت
0
6
3
0

5

2
7

فقرات االستبيان
يوجد لدى المراجع الداخمي الصالحيات الكاممة التي تمكنو من القيام
بعممو عمى أكمل وجو.
يتم اصدار وتحديد أىداف وميام وصالحيات المراجع الداخمي بشكل
واضح ومفصل ومكتوب من مجمس إدارة المصرف.
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخمي في كافة النواحي المالية والمحاسبية
والفنية ذات العالقة.
يؤخذ بتوصيات المراجع الداخمي في المجاالت االقتصادية واالدارية
ذات العالقة.
ال يوجد تعارض بين مصالح المراجع ومصمحة المصرف في تطبيق
مبادئ الحوكمة.
يقدم المراجع الداخمي تقرير ربع سنوي إلى مجمس االدارة ولجنة
المراجعة عن مدى االلتزام بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة.
يتم توفير كافة االمكانيات الالزمة لممراجع الداخمي لكي يقوم بعممو
بالشكل المطموب.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

4.2353

4.43056

4.2059

4.41043

4.2059

4.59183

4.2941

4.52394

4.4118

4.49955

4.3235

4.63821

4.3235

4.58881

يوجد استقالل تنظيمي إلدارة المراجعة الداخمية من حيث مقدرتيا
8

لموصول إلى مجمس االدارة و لجنة المراجعة واالدارة العميا ليمكنيا من

4.3235

4.47486

القيام بتفعيل مبادئ الحوكمة.
9
04
00
06
03
00

511

يتمكن المراجع الداخمي من الوصول الى السجالت واالشخاص
المناسبين وغيره لما يمزم ألداء واجبو دون قيود
يمكن لممراجع الداخمي ان يقوم باتخاذ ق اررات بدون اي ضغوط أو
انصياع لمن تكون الق اررات ذات تأثير عمييم.
يمكن لممراجع الداخمي أن يقوم باتخاذ ق اررات بدون أي ضغط أو
انصياع لمن تكون الق اررات ذات تأثير عمييم.
يعمل المراجع الداخمي عمى اإلفصاح في الوقت المناسب عن الوضع
المالي لممؤسسة وأدائيا.
يتم التأكد من مدى االلتزام بالقوانين والسياسات اإلدارية المرسومة
والفيم الواضح لممسؤوليات وصالحيات الرقابة الداخمية.
ييتم المراجع الداخمي بإعداد التقارير بحيث تكون مالئمة وموضوعية
ودقيقة وواضحة وقابمة لمتصديق.

4.3824

4.55129

4.4412

4.56091

4.5000

4.56408

4.5000

4.50752

4.3824

4.55129

4.4412

4.56091
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من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (موافق بشدة) حيث كان

اعمى معدل لممتوسط الحسابي  0.5444الخاص بالفقرة (يمكن لممراجع الداخمي أن يقوم باتخاذ ق اررات بدون
أي ضغط أو انصياع لمن تكون الق اررات ذات تأثير عمييم) ،والفقرة (يعمل المراجع الداخمي عمى اإلفصاح في
الوقت المناسب عن الوضع المالي لممؤسسة وأدائيا) ،وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  0.6459الخاص

بالفقرة (يتم اصدار وتحديد أىداف وميام وصالحيات المراجع الداخمي بشكل واضح ومفصل ومكتوب من
مجمس إدارة المصرف) ،والفقرة (يؤخذ بتوصيات المراجع الداخمي في كافة النواحي المالية والمحاسبية والفنية

ذات العالقة ،).والمتوسط العام  0.3554وىو أكبر من المتوسط  3.0مما يؤكد بقبول الفرضية البديمة والتي
تنص عمى أن (يوجد أثر ذو داللة احصائية بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي وفاعميتو
في آداء ميمات لمواجية ظاىرة الفساد المالي) ،واالنحراف المعياري العام يساوي  4.69259وىو ما يدل عمى
تقارب اتجاه اجابات المبحوثين لمؤشرات الدراسة ،من ىنا يتضح ان المقومات األساسية الالزمة لممراجع
الداخمي ليا األثر الواضح عمى الرفع والتحسين من جودة المراجعة الداخمية والتي بدورىا تحد من ظاىرة الفساد

المالي ،وذلك من خالل انضباطية المراجع الداخمي واتباعو لممعايير المحاسبية المتبعة في عمميات المراجعة.
الجدول رقم ( )7نتائج تحميل االنحدار تأثير مقومات المراجع الداخمي عمى ظاىرة الفساد المالي
T-test

للفةضيج لألةلى

يوجد أثر ذو داللة احصائية بين توفر المقومات و

الصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي و فاعميتو في
آداء ميمات لمواجية ظاىرة الفساد المالي

) (Sigدستةى للااللج للدعنةيج

0.3554

4.444

باإلضافة إلى ذلك ومن خالل الجدول السابق فإن  t-testالمحسوبة قد بمغت  0.3554وىي تفوق t
الجدولية ( 0.92منحنى ذو ديمين) وىذا ما يؤكد قبول الفرضية البديمة :وجود عالقة ذو ذاللة احصائية بين
توفر مقومات وصالحيات المراجع الداخمي ومواجية ظاىرة الفساد المالي من وجية نظر المراجع الخارجي.
لدهاده ف تقييم ةسائل ةل ةلدل إالة للد اطة للدةلفقج
 .1للعالقج بين دداةسج للد لة ع للال
إل الا للتقاةية للداليج ة بين لل ا دن ظاهة للفساا للدال :
جدول رقم ( )8اختبار فقرات االستبيان
ت

0

6
3
0

015

فقرات االستبيان
ان نظام الرقابة الداخمية بالفرع يعمل عمى اتباع اجراءات سميمة

إلثبات العمميات يدوياً والكترونياً لكي يقمل من احتماالت وقوع االخطاء
والغش والتالعب لممحافظة عمى االصول.

يقوم المراجع الداخمي بتقييم أولي لممخاطر ذات العالقة بالنشاط

محل الفحص ويجب أن تعكس األىداف الميمة ليذا التقييم.

يقوم المراجع الداخمي بوضع نظم إلجراءات ادارة المخاطر في
المصرف لتطبيق مبادئ الحوكمة بيا عمى نحو سميم.

يتم وضع نظم واجراءات المراجعة الداخمية بناء عمى دراسة لممخاطر
التي تواجيو.

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

4.3235

4.53488

4.1765

4.62622

4.3235

4.63821

4.5588

4.50399
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يستعان في وضع نظم لدراسة المخاطر بآراء و تقارير مجمس االدارة

ومراقبي الحسابات ومديري المصرف ويتم تحديث متابعة وتقييم تمك
المخاطر بشكل دوري.

يتم فحص االجراءات من قبل المراجع الداخمي لمتأكد من مطابقتيا

لمسياسات والخطط والنظم والقوانين والموائح ومدى مساىمتيا في تفعيل
مبادئ الحوكمة.

يشتمل نشاط المراجع الداخمي تحديد طبيعة العمل بشأن التقييم

واالسيام في تحسين ادارة المخاطر والرقابة الداخمية وعمميات الحوكمة.
تستند خطة نشاط المراجع الداخمي عمى تقييم المخاطر مرة كل سنة عمى
االقل ويتولى نشاط المراجعة الداخمية مراقبة وتقييم فعالية نظام ادارة
المخاطر بالمصرف.

متابعة االخطار المتعمقة بأداء البنوك ومدى تعرض البيانات المالية
لمغش او االخطاء ومعالجة حاالت الغش المكتشفة.

تقييم كفاية الرقابة عمى المخاطر بما فييا المخاطر الخارجية التي
من الممكن ان تؤثر في التقارير المالية.

يأخذ المراجع الداخمي في اعتباره المخاطر الجوىرية التي قد تؤثر

عمى أىداف المصرف والتي ال تكفل إجراءات التأكيد وحدىا اكتشافيا
حتى لو استخدمت العناية المينية الالزمة.

تعد التقارير في الوقت المناسب وبجودة عالية وتحتوي عمى كل
الحقائق اليامة والتوصيات التي تحقق قيمة مضافة.

تتولى االدارة العميا بالمصرف االىتمام الالزم اتجاه التقارير المقدمة
من المراجع الداخمي واتخاد االجراءات الالزمة اتجاىيا.

4.5588

4.50399

4.5588

4.56091

4.4706

4.50664

4.4118

4.55692

4.5000

4.50752

4.5000

4.50752

4.5882

4.49955

4.6176

4.55129

4.4412

4.56091

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (موافق بشدة) حيث كان

اعمى معدل لممتوسط الحسابي  0.5886الخاص بالفقرة (يأخذ المراجع الداخمي في اعتباره المخاطر الجوىرية
التي قد تؤثر عمى أىداف المصرف والتي ال تكفل إجراءات التأكيد وحدىا اكتشافيا حتى لو استخدمت العناية
المينية الالزمة) ،وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  0.0725الخاص بالفقرة (يقوم المراجع الداخمي بتقييم
أولي لممخاطر ذات العالقة بالنشاط محل الفحص ويجب أن تعكس األىداف الميمة ليذا التقييم) ،والمتوسط

العام  0.0238وىو أكبر من المتوسط  3.0مما يؤكد بقبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن (يوجد أثر
ذو داللة احصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة
إلعداد التقارير المالية وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي) ،واالنحراف المعياري العام يساوي  4.68455وىو
ما يدل عمى تقارب اتجاه اجابات المبحوثين لمؤشرات الدراسة ،من ىنا يتضح ان اتباع المراجع الداخمي لوسائل
واجراءات إدارة المخاطر التي تعكس ميام اإلدارة العميا ليا االثر الواضح في الرفع والتحسين من جودة المراجعة
الداخمية والتي بدورىا تحد من ظاىرة الفساد المالي.
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الجدول رقم ( )9نتائج تحميل االنحدار لتأثير إدارة المخاطر من قبل المراجع الداخمي عمى ظاىرة الفساد المالي
للفةضيج للثانيج

يوجد أثر ذو داللة احصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو

في تقييم وسائل و إجراءات إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير
المالية و بين الحد من ظاىرة الفساد المالي

T-test

) (Sigدستةى للااللج للدعنةيج
4.444

0.0238

باإلضافة إلى ذلك ومن خالل الجدول السابق فإن  t-testالمحسوبة قد بمغت  0.0238و ىي تفوق
 tالجدولية ( 0.92منحنى ذو ديمين) وىذا ما يؤكد قبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى (وجود عالقة ذو

ذاللة احصائية بين ممارسات المراجع الداخمي سياسة تقييم وسائل واجراءات ادارة المخاطر المرافقة إلعداد
التقارير المالية والحد من ظاىرة الفساد المالي من وجية نظر المراجع الخارجي).
 -5النتائج والتوصيات:
 2-5للنتائج:

لقد توصمت ىذه الدراسة الى مجموعة من النتائج يمكن سردىا في النقاط التالية:

 .0تحرص إدارة المراجعة الداخمية عمى دراسة وتقويم النظـام المحاسـبي المـستخدم ومـدى مالءمتو لتنفيذ
العمميات التشغيمية.
 .6تطبق إدارة المراجعة الداخمية أساليب ووسائل فنية فاعمـة لمكـشف عـن مـواطن القصور والضعف في
األداء المالي.

 .3توفر إدارة المراجعة الداخمية القدرات المالية والفنية في المصارف التجارية الميبية في مواجية ظـاىرة
الفـساد المالي.
 .0ىناك أثر ذو داللة احصائية لمقومات وصالحيات المراجعة الداخمية عمى فاعميتو في آداء ميامو لمحد
من ظاىرة الفساد المالي.

 .5ىناك أثر ذو داللة احصائية لنظام فعال إلدارة المخاطر(ميام اإلدارة العميا) الذي يؤثر عمى ميام
المراجع الداخمي والذي بدوره يحد من ظاىرة الفساد المالي.
 .2ان استقاللية وانضباطية وحيادية المراجع الداخمي تستمد من استقاللية المراجع الخارجي.
 .7اتباع اإلدارة العميا لنظام فعال إلدارة المخاطر يسيل عمى المراجع الداخمي عممية التقييم والذي يزيد من
دقة التقارير المالية وبالتالي تقل ظاىرة الفساد المالي.

 1-5للتةصيا :

من خالل النتائج السابقة لقد أوصت الدراسة باألتي:

 .0ضرورة قيام المصارف بتوسيع صـالحيات الم ارجـع الـداخمي ليتناسـب مـع الميـام والمسؤوليات الممقاة
عمى عاتقو.
 .6التعريف بماىية الحوكمة وأىميتيا لدى المراجعين الداخميين حتى يتسنى تطبيق مبادئ الحوكمة عمى
الوجو االكمل.

 .3ضرورة توفير المصرف حماية كافية ألصولو وسجالتو لتمتثل أنظمة الحماية المعدة لممراجعة الداخمية
الدرجة المطموبة لذلك.
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 .0التوسع في تطبيق اإلدارة العميا نظام فعال إلدارة المخاطر يسيل عمى المراجع الداخمي عممية التقييم
والذي يزيد من دقة التقارير المالية وبالتالي تقل ظاىرة الفساد المالي.

 .5الزام المراجع الداخمي باإلفصاح عن األداء المالي في الوقت المناسب ليقمل من امكانية حدوث ظاىرة
الفساد المالي.
 .2ضرورة استمرار ادارة المصارف بالعمل عمى إجراء دورات تدريبية وورش عمل لمرفع والتحسين من
كفاءة المراجع الداخمي ،ومواكبة التطورات الحديثة لممراجعة الداخمية.

 -6للد لة ع ةللدصااة:
 2-6لل تب:

 .0ابراىيم ،إيياب ،والعزب ،ىاني ،)6406( ،تدقيق الحسابات االطار النظري ،الطبعة األولى ،عمانـ
دار وائل لمناشر والتوزيع.

 .6ابراىيم ،ايياب نظمي ،)6449( ،التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال – حداثة وتطور ،مكتبة
المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن.
 .3الخطيب ،خالد راغب ،)6404( ،مفاىيم حديثة في الرقابة المالية الداخمية في القطاع العام والخاص،
الطبعة الثانية ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر ،عمان ،االردن.

 .0جمعو ،أحمد حممي ،)6449( ،االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيد ،الطبعة األولى ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 1-6للةسائل للع ديج:

 .0أحمد ،رويدة ابراىيم ،)6449( ،تأثير التدقيق الداخمي المستند عمى المخاطر في كفاءة نظام الرقابة
الداخمية وفاعميتو ،دراسة تطبيقية في الييئة العامة لمضرائب ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المعيد
العربي لممحاسبين القانونيين ،بغداد ،.العراق.

 .6الصوص ،أياد ( ،) 6406مدى فاعمية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخمي والخارجي،
دراسة تطبيقية عمى البنوك العاممة في فمسطين ،رسالة ماجستير منشورة ،كمية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة ،فمسطين.
 .3البيمي ،أحمد ،)6400(.تقييم دور المراجعة الداخمية في الحد من الفساد في القطاع الحكومي
بالجميورية اليمنية (دراسة ميدانية) ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة المنوفية ،مصر.

 .0المدىون ،إبراىيم رباح" ،)6400( ،دور المدقق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف
العاممة في قطاع غزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،قسم المحاسبة
والتمويل ،غزة ،فمسطين.
 .5المبروك ،موسى محمد ( ،)6404دور المراجعة الداخمية في ترشيد ق اررات اإلدارة العميا ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم المحاسبة  -كمية االقتصاد والعموم السياسية ،جامعة طرابمس.

 .2بوخشبو ،مروة ( ،) 6402فاعمية المراجعة الداخمية في تحسين نظام الرقابة الداخمية ،رسالة ماجستير
منشورة ،جامعة قاصدي مرباح ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير ،قسم العموم
التجارية ،الجزائر.
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 .7بوزيان ،فتحي ،)6405( ،دور التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر في المؤسسة االقتصادية ،رسالة
ماجستير منشورة ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.

 .8شراب ،مريد ،)6403( ،دور التدقيق الداخمي تقييم فاعمية إدارة المخاطر في شركات التأمين العاممة
في فمسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة ،قسم المحاسبة والتمويل،
غزة ،فمسطين.
 .9موسى ،فاطمة أحمد إبراىيم ،)6402( ،العوامل المؤثرة في جودة تقارير الداخمي في الو ازرات

والمؤسسات الحكومية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة ،رسالة ماجستير منشورة ،الجامعة االسالمية،

كمية التجارة ،قسم المحاسبة والتمويل ،غزة ،فمسطين.
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للاةةيا للع ديج:

 .0اشميمة ،ميالد رجب ،األربش ،منصور ( ،)6403فعالية إجراءات المراجعة المالية لديوان المحاسبة
الميبي لمحافظة عمي المال عام ،مجمة العموم االقتصادية والسياسية ،العدد الثاني.
 .6النافعابي ،حسين محمد ( ،)6407جودة المراجعة الداخمية في البنوك التجارية في السودان والعوامل
المؤثرة فييا من وجية نظر المراجعين الداخميين ،مجمة عممية محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية

العربية لمعموم والتكنولوجيا ،مجمد  ،8العدد .60
 .3صيام ،أحمد زكريا ( )6449دور الحاكمية المصرفية في تعزيز كفاءة البنوك التجارية األردنية ،بحث
مقدم إلى المؤتمر العممي الثاني لكمية إدارة بيئة األعمال الحديثة ،بالجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 .0عمر ،اقبال توفيق المشيداني ،)6406( ،تدقيق التحكم المؤسسي (حوكمة الشركات) في ظل معايير
التدقيق المتعارف عمييا (إطار مقترح) ،مجمة اداء المؤسسات الجزائرية ،العدد  ،6جامعة قاصدي

مرباح ،ورقمة ،الجزائر.
 .5محسن ،محمود عبدالسالم ،) 6400( ،مدى اعتماد المدققين الخارجيين عمى المدققين الداخميين في
تقييم نظام الرقابة الداخمية ،الجامعة االسالمية كمية التجارة ،قسم المحاسبة والتمويل ،غزة ،فمسطين.
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ةى:

 .0بن قدارة ،فرحات( ،)6447مقابمة مع مجمة اتحاد المصارف العربية ،ابريل ص.007،002
 .6مصرف ليبيا المركزي (( ،)6445الحكم المؤسسي) ،كتيب إرشادات لمجالس إدارات المصارف
التجارية ،إدارة البحوث واالحصاء.
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Abstract
This study aimed to evaluate the quality of internal audit in the Libyan
commercial banks. In order to activate the governance policies by identifying to what
extent these banks are complying with governance rules in their operations and its
impact on the effectiveness of internal auditors.
In addition, to know the role of internal audit in supporting the governance
policies to avoid the phenomena of corruptions and fraud into the Libyan banks. And
its integration with other parties such as board of directors, audit committee, and
external audit. Furthermore, explaining the rule of internal audit in the banking
system from external auditors perspective.
Quantitative analysis was used by distributing 40 questionnaires to external
auditors in western region of Libya. T-test was used to test the hypothesis of the
study. Results reveals that the internal audit assesses the accounting system and its
relevance and suitability to its operations. Internal Audit also apply methods and
technical policies to uncover and avoid corruptions in the accounting system. Also
the top management in the Commercial Banks follow effective system for risk
management that facilitate the role of internal auditors in his assessment to
accounting system in order to ensure the efficiency of financial reports which will
reduce the financial corruption.
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