المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية
د محمد فرج الصفراني

قسـ التمويؿ /كمية االقتصاد /جامعة الزاوية
د المبروك أمطير الشيباني

قسـ التمويؿ /كمية االقتصاد /جامعة الزاوية
ا إبراهيم أحمد الكردي

قسـ المحاسبة /كمية العمّوـ اإلدارية والمالية التطبيقية -طرابمس
مستخمص الدراسة

تيدؼ الدراسة معرفة أثر حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية في الحد مف الفساد المالي
بالمصرؼ .اختيرت صحيفة االستبياف لتكوف األداة الوحيدة لجمع بيانات الجانب العممي لمدراسة .بسبب صغر

حجـ المجتمع ،شممت الدراسة المجتمع بأكممو وىـ  21موظؼ ،الذي يشمؿ :أعضاء مجمس اإلدارة الثمانية
(بمف فييـ رئيس وأعضاء لجنة المراجعة) ،مدير إدارة المراجعة الداخمية ونائبو ،مدير إدارة المخاطر ونائبو،
رئيس وحدة التقارير المالية  ،ورئيس وحدة االمتثاؿ ،باإلضافة إلى  7موظفيف ممف ال تقؿ مدة خدمتيـ في
مجاؿ العمؿ المصرفي عف  15سنة ،وتأىيميـ العمّمي ال يقؿ عف ماجستير ،والذيف اختيروا بعناية بالغة؛ لثقة
الباحثيف بإحاطتيـ الكاممة بمدى توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة وأثر ذلؾ عمى الفساد المالي

بالمصرؼ .بعد تحميؿ البيانات المجمعة بواسطة  18مف صحؼ االستبياف الموزعة عمى المشاركيف في

الدراسة ،توصمت الدراسة لجممة مف النتائج لع ّؿ أىميا توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عف
مجمس إدارة المصرؼ ،وأف ىذا التوفر ال أثر لو عمى مكافحة الفساد المالي بالمصرؼ .عمى ىدي النتائج
المتحصؿ عمييا توصي الدراسة ببعض التوصيات لع ّؿ أىميا توفير اإلمكانيات البشرية والمادية الكافية لمجنة
المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ الجميورية لتقوـ بدورىا المنوط بيا وذلؾ لكي تساعد في القضاء
عمى ،أو عمى األقؿ الحد مف ،الفساد المالي بالمصرؼ.
المقدمة:

كممات دالة :حوكمة ،لجنة المراجعة ،الفساد المالي ،مصرف الجمهورية.
إف منظمات األعماؿ تحتاج باستمرار ألف تكوف قادرة عمى جذب احتياجاتيا التمويمية مف المستثمريف؛

مف أجؿ توسيع النشاط وبالتالي النمو والتطور .المستثمروف مف جانبيـ يحتاجوف ،وقبؿ أف يقرروا استثمار
أمواليـ لدى ىذه المنظمة أو تمؾ ،ألف يكونوا واثقيف قدر اإلمكاف أف المنظمة تسير بشكؿ سميـ ،وأنيا ستستمر
عمى ذلؾ في المستقبؿ المنظور ( .)Mallin, 2010لجمب ىذه الثقة ،يضيؼ المؤلؼ نفسو ،أف المستثمريف
ينظروف إلى التقارير المالية التي تصدرىا المنظمة ،بعد مراجعتيا مف قبؿ مراجع خارجي ،عمى أنيا تعبر بشكؿ

عادؿ عف مركز المنظمة المالي ونتائج نشاطيا .وعمى الرغـ مف كؿ ىذا ،يعتقد الباحثوف أف ىناؾ جوانب مف
نشاط مؤسسات األعماؿ قد ال تظير بشكؿ حقيقي في التقارير المالية لممنظمة ،وكنتيجة لذلؾ ظيرت كثير مف
أوجو الفساد في تمؾ المؤسسات ،في الوقت الذي وصفت فيو تقاريرىا المالية بالجيدة .ولمنع ىذا الفساد ،أو
التقميؿ منو ،ظيرت حوكمة الشركات التي تيدؼ ،كما يجادؿ الصفراني والشتيوي والكردي ( ،)2018إلى ترشيد
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حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية

د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
سموؾ اإلدارة التنفيذية بشكؿ يحمي حقوؽ كؿ مف لو مصمحة في المنظمة ،كالمالؾ واإلدارة والعامميف
والمقرضيف والمجتمع.
مشكمة الدراسة:

يتفؽ الباحثوف مع) Mallin (2010في أف فساد شركات المساىمة كاف لو أثار عكسية عمى كثير مف

أصحاب المصالح ،كحممة األسيـ ،الذيف يروف استثماراتيـ في المنظمة تنيار ،والعامميف الذيف فقدوا أعماليـ.
ولعؿ تساؤالت عدة تبرز عمى السطح لالستعالـ عف سبب حدوث مثؿ ىكذا فساد ،وآليات منعو مف أف يتكرر
ّ

حد وثو ،وسبؿ عودة ثقة المستثمريف مف جديد فيما تصدره منظمات األعماؿ مف تقارير حوؿ مراكزىا المالية

ونتائج نشاطيا .ويرى الباحثوف أف إجابة كؿ ىذه التساؤالت ربما يكوف مرتبط ،إلى حد بعيد ،بوضع وتطبيؽ
آليات الحوكمة ،فالضعؼ في تطبيؽ متطمبات الحوكمة يعني احتمالية عودة أوجو الفساد لمظيور مف جديد.
وفي المقابؿ ،مستوى جيد مف الحوكمة ،خاصة عمى مستوى المجاف المنبثقة عف مجمس إدارة المنظمة ،وىو

المالؾ عمى المديريف التنفيذييف ،يمكف أف يساعد ،لحد بعيد ،في منع حدوث أوجو الفساد تمؾ ،ويمكف أف
عيف ُ
يساع أيضا في عودة الثقة لممستثمريف فيما تصدره المنظمة مف تقارير حوؿ نتائج نشاطيا ومركزىا المالي ،ما
يعود ايجابيا عمى ما تستيدفو مف عوائد .في البيئة الميبية أظير تقرير ديواف المحاسبة الميبي لعاـ  2017فسادا
كبي ار في كثير مف المصارؼ التجارية الميبية ،ومنيا مصرؼ الجميورية ،ما يجعؿ الباحثيف ،كما كثير مف
الميتميف ،يتساءلوف عف حوكمة لجاف المراجعة بيذه المصارؼ ودورىا في القضاء عمى ،أو عمى األقؿ الحد

مف ،ىذا الفساد الذي استشرى ،حسب التقرير ،في كؿ القطاعات االقتصادية تقريبا .لذلؾ فالدراسة محاولة
لإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
ما أثر حوكمة لجنة المراجعة بمصرف الجمهورية في الحد من الفساد المالي بالمصرف؟
أهمية الدراسة:

كثير مف متطمبات الحوكمة في كثير مف البمداف تنص عمى أنو في الوقت الذي يعمؿ فيو كؿ أعضاء

مجمس اإلدارة لمصمحة المنظمة ككؿ ،يعمؿ أعضاء لجنة المراجعة عمى وجو التخصيص مستقميف عف

المديريف التنفيذيي ف؛ لضماف حماية مصمحة أصحاب المصالح مف السموؾ غير المرغوب لإلدارة في المنظمات
االقتصادية ،وخاصة المصارؼ منيا؛ لخصوصية طبيعة نشاطيا وحساسية ىياكميا المالية كوف النسبة الغالبة
عمى جانب الخصوـ في ميزانياتيا تكوف ألمواؿ الغير ،واف نسبة رأس الماؿ الممموؾ ال تتجاوز  %10في
أفضؿ األحواؿ.لذا فأىمية الدراسة تنبع مف أف معرفة أثر حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف الفساد المالي
بمصرؼ الجميورية يم ّكف المسؤوليف بالمصرؼ ،وكذا بباقي المصارؼ التجارية الناشطة في البيئة الميبية ،مف
زيادة التركيز عمى السياسات الجيدة تجاه الحد مف الفساد ومحاولة معالجة السياسات غير المجدية في ذلؾ ،مف
أجؿ حماية أكبر ألمواؿ المودعيف وحقوؽ باقي أصحاب المصالح بالمصرؼ.
هدف الدراسة:

مف األىمية السابقة يمكف تحديد أىداؼ الدراسة في األتي:

 -2التعرؼ عمى مدى توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس اإلدارة بمصرؼ
الجميورية.
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 -1التعرؼ عمى أثر توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس اإلدارة بمصرؼ
الجميورية في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ.

مجتمع وعينة الدراسة:

الدراسة تستيدؼ الخروج بصورة عف حوكمة لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس اإلدارة ودورىا في

الحد مف الفساد المالي في مصرؼ الجميورية ،ليكوف أنموذجا لحوكمة لجاف المراجعة ،واثر ىذه الحوكمة في
الحد مف الفساد المالي .ويرجع سبب اختيار مصرؼ الجميورية ليكوف "أنموذجا" لباقي المصارؼ التجارية
الممموكة كميا أو جزئيا لمدولة الميبية والعاممة في البيئة الميبية ،إلى الحقائؽ التالية ( الموقع اإللكتروني لمصرؼ

الجميورية):
 -2مصرؼ الجميورية مف أقدـ المصارؼ التجارية العاممة في البيئة الميبية.

 -1مصرؼ الجميورية أكبر مصرؼ تجاري عامؿ في البيئة الميبية مف حيث رأس الماؿ.

 -3مصرؼ الجميورية يستحوذ عمى ما يقرب مف  %50مف السوؽ الميبي لمتجزئة ،كما يتعامؿ مع
 %60مف الشركات الصغرى والمتوسطة والكبيرة الناشطة في البيئة الميبية.

 -4مصرؼ الجميورية يقدـ خدماتو مف خالؿ أكثر مف 160فرع ووكالة منتشرة في أغمب مناطؽ ليبيا.
 -5مصرؼ الجميورية يتعامؿ مع حوالي  2200نقطة بيع.

 -6مصرؼ الجميورية تحركو قوة بشرية تتخطى حاجز الػ  5500موظؼ بكثير.

 -7مصرؼ الجميورية يعمؿ بميزانية حجميا حوالي  40مميار دينار ليبي (في نياية الػ  ،)2017ورأس
ماؿ تجاوز الػ  30مميار دينار ليبي (في نياية الػ  ،)2015وحقؽ إجمالي إيرادات تخطت حاجز الػ
 250مميوف دينار ليبي (في نياية الػ )2015ػ

 -8مصرؼ الجميورية أوؿ مصرؼ تجاري عامؿ في البيئة الميبية يفتح فرعا كامال لمصيرفة اإلسالمية
في ليبيا.

ويعتقد الباحثوف في أف مصرؼ الجميورية يعمؿ في ظؿ الظروؼ نفسيا التي تعمؿ في ظميا باقي
المصارؼ التجارية الميبية الممموكة لمدولة كميا أو جزئيا والعاممة في البيئة الميبية .ولع ّؿ ما سبؽ يؤىؿ الباحثيف
لممجادلة بأف نتائج الدراسة يمكف أف تكوف مؤش ار لما ىو عميو الحاؿ بالنسبةلكؿ المصارؼ التجارية الميبية
الممموكة لمدولة كميا أو جزئيا والعاممة في البيئة الميبية .بسبب صغر حجـ المجتمع ،شممت الدراسة المجتمع
بأكممو ،ويشمؿ :أعضاء مجمس إدارة مصرؼ الجميورية (بمف فييـ رئيس وأعضاء لجنة المراجعة) ،مدير إدارة
المراجعة الداخمية بالمصرؼ ونائبو ،مدير إدارة المخاطر بالمصرؼ ونائبو ،رئيس وحدة التقارير المالية
بالمصرؼ ،ورئيس وحدة االمتثاؿ بالمصرؼ .باإلضافة إلى  7موظفيف ممف ال تقؿ مدة خدمتيـ في مجاؿ

العمؿ المصرفي عف  15سنة ،وكذا تأىيميـ العمّمي ال يقؿ عف ماجستير ،والذيف اختيروا بعناية بالغة ،لثقة

الباحثيف بإحاطتيـ الكاممة بمدى توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة ،وأثر ذلؾ عمى الفساد المالي
بمصرؼ الجميورية ،وبالتالي ُيتطمع بثقة كبيرة في تقديميـ اإلضافة المرجوة ،وبذلؾ يكوف حجـ المجتمع 21
شخصية.
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حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية

د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
فرضية الدراسة:

لسيولة إجابة سؤاؿ الدراسة وتحقيؽ ىدفييا ،صيغت فرضية الدراسة بصورتيا العدمية كاألتي:
ال يوجد أثر لتوفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عن مجمس اإلدارة بمصرف الجمهورية في

الحد من الفساد المالي بالمصرف.
دراسات سابقة:

يرى الباحثوف أنو مف المفيد عند استعراض دراسات سابقة تناولت موضوع معيف أف تكوف تمؾ

الدراسات بالبيئة نفسيا محؿ الدراسة؛ ليتضح جميا الفراغ الذي جاءت الدراسة الجديدة لتعبئتو .لذلؾ سوؼ يتـ
عرض دراسات سابقة تناولت موضوع الحوكمة وأثرىا عمى الفساد بالبيئة الميبية.
دراسة الجازوي والبرعصي ()1028

ىدفت الدراسة معرفة دور حوكمة القطاع المصرفي في مكافحة الفساد المالي بالقطاع ،وىي دراسة ميدانية عمى
المصارؼ التجارية الميبية ،باإلضافة إلى بعض المراجعيف بإدارة الرقابة عمى المصارؼ بمصرؼ ليبيا المركزي
وبعض المراجعيف الخارجييف والمراجعيف بديواف المحاسبة الميبي ،وذلؾ بمدينة بنغازي .باستخداـ  130صحيفة

لعؿ أىميا وجود تأثير
استبياف ،كأداة وحيدة لجمع بيانات الدراسة العممية ،توصمت الدراسة لبعض النتائج ّ
إيجابي لقواعد الحوكمة في مكافحة الفساد المالي بالمصارؼ التجارية الميبية.

دراسة القماطي وزوبي والشويب()1028

ىدفت الدراسة معرفة دور آليات الحوكمة في اكتشاؼ عمميات غسؿ أمواؿ في المصارؼ التجارية الميبية ،سواء
الممموكة لمدولة أـ الخاصة .توصمت الدراسة ،بعد دراسة  166ممؼ معاممة مشبوىة في سنة  ،2016إلى أف
القوانيف والتشريعات في الدولة غير فاعمة فيما يتعمؽ بعمميات غسؿ األمواؿ.

دراسة امشيري()1028

ىد فت الدراسة معرفة أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى مكافحة الفساد اإلداري،وىي دراسة في بعض المصارؼ
التجارية العاممة بمدينة زليتف .بعد تحميؿ البيانات التي حوتيا  22صحيفة استبياف ،توصمت الدراسة إلى عدـ

وجود أثر لتطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى الفساد اإلداري بالمصارؼ قيد الدراسة.
دراسة غفير وبشير()1028

ىدفت الدراسة معرفة مدى التزاـ لجاف المراجعة بالمصارؼ التجارية الميبية بالمنطقة الشرقية بتطبيؽ القواعد
المنصوص عمييا بدليؿ الحوكمة لمقطاع المصرفي الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي الصادر في سنة

 .2010وىي دراسة ميدانية لعينة مف المصارؼ التجارية بالمنطقة الشرقية مف ليبيا .أىـ ما توصمت إليو
الدراسة ،بعد تحميؿ إجابات  40موظؼ مف موظفي مصارؼ العينة ،ىو أنو المتيف وجدتا التزاما لممصارؼ
التجارية الميبية بالمنطقة الشرقية بالقواعد المنصوص عمييا بدليؿ حوكمة القطاع المصرفي الصادر عف

مصرؼ ليبيا المركزي في سنة  2010فيما يخص تكويف واجتماعات لجنة المراجعة .الباحثتاف وجدتا أيضا
التزاما ضعيفا لتمؾ المصارؼ بالقواعد أنفة الذكر فيما يخص مياـ لجنة المراجعة تجاه إدارة المراجعة الداخمية،
والمراجع الخارجي ،ووحدتي التقارير المالية واالمتثاؿ

608

icetr. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 12-11نوفمبر 1029

المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

دراسة فركاش والبدري ()1028

ىدفت الدراسة معرفة أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة في الحد مف الفساد اإلداري والمالي في المصارؼ التجارية

الميبية العاممة في مدينة بنغازي .بعد جمع وتبويب وتحميؿ البيانات التي حوتيا  103صحيفة استبياف ،توصمت
الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لمتطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى مكافحة الفساد اإلداري والمالي بالمصارؼ التجارية
الميبية العاممة في مدينة بنغازي.
دراسة مسعود ومسعود()1028

ىدفت الدراسة معرفة أثر خصائص لجاف المراجعة ،كإحدى آليات الحوكمة ،في تحسيف جودة التقارير المالية

بالمصارؼ التجارية الميبية المدرجة بسوؽ األو ارؽ المالية الميبي .بعد جمع بيانات الجانب العممي لمدراسة،
بواسطة أسموب المقابمة المغمقة لعدد  10أفراد مف المراجعيف الخارجييف ولجاف المراجعة بخمسة مصارؼ
تجارية ليبية مدرجة بسوؽ األوراؽ المالية الميبي ،واستخداـ طريقة  Fixed& Random Modelsفي التحميؿ،

توصمت الدراسة إلى أف كؿ مف :استقاللية أعضاء لجنة المراجعة ،وعدد اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة،
والخبرة لدى أعضاء لجنة المراجعة ،وعدد أعضاء لجنة المراجعة ،ليس ليا تأثير عمى جودة التقارير المالية
التي تصدرىا المصارؼ التجارية الميبية المدرجة بسوؽ األوراؽ المالية الميبي ،وذلؾ مف وجية نظر أعضاء
لجاف المراجعة بتمؾ المصارؼ.
بعد عرض دراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة يمكف القوؿ أنو باستثناء دراسة غفير وبشير

( ) 2018لـ يتـ أخذ وجية نظر مجمس إدارة مصرؼ تجاري ليبي واحد ،وحتى دراسة غفير وبشير ( )2018لـ
تدرس وجية نظر مجالس إدارة المصارؼ التجارية الميبية التي تقع مقراتيا الرئيسة بالعاصمة طرابمس.

ولع ّؿ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة المذكورة سمفا يكمف في كونيا الوحيدة التي انفردت بأخذ
وجية نظر أعضاء مجمس إدارة أكبر وأعرؽ مصرؼ تجاري في ليبيا ،وىو مصرؼ الجميورية الذي يقع المقر
الرئيس إلدارتو بمدينة طرابمس .بدراسة مصرؼ الجميورية لع ّؿ الصورة تزداد وضوحا عف ما إذا كاف لحوكمة
القطاع المصرفي في ليبيا مف أثر عمى الحد مف الفساد المالي بالقطاع.

منهجية الدراسة:

بعد استقراء األدب فيما يتعمؽ بموضوع الدراسة؛ لبناء أساسيا النظري الذي يمد القارئ بالمعرفة

الالزمة لفيـ نتائجالدراسة وتفسير تمؾ النتائج ،تستخدـ الدراسة المنيج الوصفي ،والذي يقوـ عمى وصؼ وتحديد
خصائص الظاىرة المدروسة بشكؿ يؤسس لمجانب العممي لمدراسة ويحقؽ ىدفييا ،ويختبر فرضيتيا ،ومف ثـ

اإلجابة عمى سؤاليا .تُستخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة العممية؛ بيدؼ تصنيؼ
وتحميؿ وتفسير البيانات المجمعة بواسطتيا ،ومف ثـ استخالص النتائج المبنية عمى التحميؿ ،واقتراح توصيات
مستندة إلى النتائج المستخمصة.
اإلطار النظري لمدراسة:

يجادؿ الصفراني والشتيوي والكردي ( )2018أف ىناؾ عدة نظريات ساىمت في تطور مفيوـ

فقدخص نظريتي الوكالة Agency Theoryوأصحاب المصالح
واجراءات الحوكمة ،أما )Mallin(2010
ّ
Stakeholder Theoryبوصفيما األكثر تأثي ار في ذلؾ التطور (نظريات عدة تناولت موضوع الحوكمة،
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تكمفة

المعامالتTheoryTransactionCostونظرية

اإلشراؼ،)TheoryStewardshipوسيتـ

التركيز عمى نظريتي الوكالة وأصحاب المصالح فقط ،كونيما األقرب في نظر الباحثيف في تفسير عالقة
الوكالة بيف المالؾ والمديريف ،والتي ىي أساس وجود الفساد المالي في الشركات المساىمة.
 2.2نظرية الوكالة

يجادؿ )Mallin (2010أف نظرية الوكالة ترى في مجمس اإلدارة الضامف األساس لعممية الحوكمة ،لكونو يتأكد
مف أف أي مشاكؿ قد تجمبيا عالقة الوكالة تكوف محمولة أو في مستواىا األدنى .في ىذا السياؽ يذكر

) Blair(1996أف الترتيبات المؤسسية البد مف أف تعزز كؿ ما مف شأنو مراقبة تصرفات المديريف؛ لضماف
منع سوء استعماليـ لمسمطة (وىذا ما يطمؽ عميو تكاليؼ الوكالة  .)AgencyCostsولقد زاد الضغط في
العقديف األخيريف عمى حممة األسيـ ،خاصة ممف ىـ مؤسسات توصؼ بأنيا راسخة في الصناعة ويممكوف
أسيـ لصالح "رجؿ الشارع" ،ليسمكوا سموؾ المالؾ وليس فقط مجرد حامؿ ألسيـ تجاه أفعاؿ اإلدارة،والعمؿ

بفاعمية أكثر بالنسبة لحممة األسيـ فيما يتعمؽ بالموارد التي يممكونيا أضحى ضرورة ممحة؛ نظ ار لتُعدد أوجو
استغالؿ تمؾ الموارد :كأف يحصؿ المديروف عمى مكافآت في حيف يوصؼ أداء المنظمة بالسيئ ( (Mallin,
 .2010ويرى الباحثوف أف رفع مستوى اإلفصاح والشفافية سيساعد في معالجة مشكمة اختالؼ المعمومات بيف
المالؾ ممثميف بمجمس اإلدارة ،وبيف اإلدارة التنفيذية ،ويكوف المستثمروف مزوديف بكؿ المعمومات حوؿ أنشطة
ُ
المنظمة وكذلؾ خططيا االستراتيجية .ممارسة حممة األسيـ لدور المالؾ كما يجب سيؤىميـ ليكونوا قادريف عمى
ممارسة تأثير مباشر عمى اإلدارة التنفيذية لممنظمة مف خالؿ مجمس إدارتيا مف أجؿ ترشيد سموكيـ ،وبذلؾ
يكوف مجمس اإلدارة محاسب أكثر عمى أفعالو ،وتعود بالنتيجة القوة التي كاف قد سمبيا المديروف لممالكيف مف
جديد.
 1.2نظرية أصحاب المصالح

في الوقت الذي رّكزت فيو نظرية الوكالة عمى حممة األسيـ فقط ،تأخذ نظرية أصحاب المصالح
StakeholderTheoryفي الحسباف كؿ مف لو مصمحة في المنظمة :كاإلدارة ،والعامميف ،والمورديف،
المالؾ
والمقرضيف ،والزبائف والمستيمكيف ،والحكومة ،والمجتمع الذي تعمؿ المنظمة في محيطو ،إلى جانب ُ

) . (Jensen, 2001كثير مف المنظمات تكافح مف أجؿ تعزيز قيمة أسيميا ،وفي الوقت نفسو تراعي حقوؽ
مجموعة واسعة مف أصحاب المصالح مف غير حممة األسيـ .ويجادؿ الباحثوف أف التركيز مف جانب نظرية
مرده إلى حقيقة أف حممة األسيـ
الوكالة عمى حممة األسيـ دوف غيرىـ مف أصحاب المصالح قد يكوف ّ
(العادية) يعود إلييـ ما تبقّى مف أرباح بعد استيفاء الدائنوف والمقرضوف حقوقيـ وكذلؾ حممة األسيـ الممتازة.
وعمى ذلؾ تكوف لدى حممة األسيـ العادية المصمحة الراسخة في التأكد مف أف موارد المنظمة تستغؿ بأفضؿ
شكؿ ،وىذا بدوره يعود بالمنفعة عمى أصحاب المصالح اآلخريف.
نظرية أصحاب المصالح ،كما يشير) ،Jensen (2001ترى أف عمى المديريف التنفيذييف مراعاة حقوؽ كؿ مف
لو مصمحة في المنظمة .ويرى الباحثوف أنو بسبب أف العمّماء لـ يفصحوا عف الكيفية التي تتـ بواسطتيا التوفيؽ
بيف كؿ ىذه المصالح ،فمف تكوف ىناؾ أىداؼ محددة ومقاسو أماـ اإلدارة لرعاية تمؾ المصالح ،ومع ىذا
الوضع يصعب عمى مجمس اإلدارة محاسبة اإلدارة التنفيذية عمى أفعاليا تجاه أىداؼ غير محدده وغير مقاسو.
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 3.2حوكمة لجان المراجعة

غني عف البياف أف مجمس اإلدارة ينبثؽ عنو عدد مف المجاف  ،Sub-committeesمثؿ لجنة

المراجعة،AuditCommittee

ولجنة

التعيينات

،NominationCommittee

ولجنة

المكافآت

 ،RemunerationCommitteeولجنة المخاطر  ،Riskcommitteeولجنة األخالؽ،Ethiccommittee
والالئي مف المفترض أف تقدـ تقاريرىا لممجمس كؿ حسب اختصاصيا .ىذه المجاف ميمتيا ،كما يراىا Clarke
) ، (2009مساعدة المجمس في التعرؼ عمى أنشطة اإلدارة التنفيذية بطريقة أكثر تفصيال؛ ليتمكف المجمس مف

تيذيب سموؾ اإلدارة التنفيذية وجعمو يسير في االتجاه نفسو ،كما عمؿ الصفراني والشتيوي والكردي (،)2018
الذي تسير فيو مصمحة أصحاب المصالح  Stakeholdersفي المنظمة.
وعمى الرغـ مف تفويض المجمس لجانو المنبثقة عنو كثير مف األنشطة ،كما يذكر) ،Mallin(2010يرى
المفوضة لمجاف
الباحثوف أف المجمس بكامؿ أعضائو مسؤوؿ أماـ الجمعية العمومية عف كؿ واجباتو ،سواء
ّ
المنبثقة عنو أـ تمؾ التي يؤدييا بكامؿ األعضاء .وحيث أف لب الحوكمة ىي المراقبة والمراجعة ،يتفؽ الباحثوف
مع ) Mallin (2010مف أف لجنة المراجعة ىي أكثر لجاف مجمس اإلدارة أىمية ،بؿ تُعد نقطة االرتكاز
لبرنامج الحوكمة في المنظمة ،ذلؾ أنو،كما سبقت اإلشارة ،في الوقت الذي يعمؿ فيو كؿ أعضاء المجمس
لمصمحة المنظمة ،تعم ؿ لجنة المراجعة مستقمة عف اإلدارة التنفيذية ،لمتأكد مف أف مصمحة المالؾ محمية
بشكؿ ٍ
كاؼ ،خاصة فيما يتعمؽ بالمعمومات الواردة في التقارير المالية ونظاـ الرقابة الداخمية ،دوف أف يكوف
أعضاء المجنة جزءا مف ىذا النظاـ.

شدد )Clarke (2009عمى أف تكوف مياـ لجنة المراجعة مكتوبة بشكؿ
فيما يخص مياـ لجنة المراجعةّ ،
يسيؿ الرجوع إليو ،وأنيا ال تخرج عف المياـ اآلتية:


متابعة التقارير المالية لممنظمة وأي مستندات متعمقة بيا.



مراجعة نظاـ الرقابة الداخمية ،بما فيو المراجع الداخمي ،وادارة المخاطر.



مراقبة فاعمية أنشطة المراجعة الخارجية.



التوصية بشأف التعاقد مع أو إقالة مراجع خارجي.



التأكد مف استقاللية المراجع الخارجي وموضوعيتو وفاعمية عممو.

ويضيؼ )Colley et al (2005أف عمى لجنة المراجعة أف تنشر ثقافة تبني القيـ األساسية لمنزاىة ،وااللتزاـ
بالقوانيف ،والرقابة المالية الشديدة ،كما أف عمييا أف تضمف اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارؼ عمييا؛
لضماف إفصاح كامؿ ودقيؽ في الوقت المناسب عف كؿ المعمومات التي مف شأنيا التأثير عمى ق اررات

أصحاب المصالح في المنظمة.
فيما يخص لجاف المراجعة في المؤسسات المالية ،وىي أكثر المؤسسات االقتصادية تنظيما
 ،institutionsHigh Regulatedاىتمت كثير مف الدوؿ ،وليبيا ليست استثناء ،بتركيبة واجتماعات وعالقات
ومياـ لجنة المراجعة ،والطريقة التي يجب أف تسير عمييا لتفي بالتزاماتيا عمى الوجو األكمؿ ،في مؤسسات

ذات نشاط حساس؛ كونيا تعتمد في ذلؾ النشاط عمى أمواؿ الغير بالدرجة األولى ،كالمصارؼ التجارية .في
مفصؿ:
ليبيا مثال ،أصدر مصرؼ ليبيا المركزي عاـ  2010دليؿ حوكمة القطاع المصرفي ،أوضح فيو وبشكؿ
ّ
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تكويف لجنة المراجعة.



اجتماعات لجنة المراجعة.



مياـ لجنة المراجعة تجاه إدارة المراجعة الداخمية.



مياـ لجنة المراجعة تجاه المراجع الخارجي.



مياـ لجنة المراجعة تجاه وحدة التقارير المالية.



مياـ لجنة المراجعة تجاه وحدة االمتثاؿ.

كما حدد الدليؿ أىداؼ لجنة المراجعة ذاك اًر أف جوىرىا ىو الرقابة عمى عدالة وشفافية البيانات المالية

واإلفصاحات واإليضاحات المتممة ليا ،باإلضافة إلى التأكد مف كفاية وفعالية أنظمة واجراءات الضبط الداخمي
ومتابعتيا ،ومراجعة اإلجراءات المتخذة في حاالت االختالس والنصب والتزوير ،التي قد يتعرض ليا المصرؼ.

أما عف مياـ المجنة فقد حددىا الدليؿ بأنيا ترتبط بإدارة المراجعة الداخمية والمراجع الخارجي ووحدة المعمومات

المالية ووحدة االمتثاؿ.
 4.2عالقة الحوكمة بالفساد المالي في الشركات المساهمة

يجادؿ )Wijayati, Hermes, and Holzhacker (2016بأف عمى عكس مشكمة الوكالة في

أمريكا وأوروبا التي تنشأ بيف المالؾ واإلدارة التنفيذية ،فإف مشكمة الوكالة في بمداف األسيوية تكوف بيف المالؾ
الداخمييف والمالؾ الخارجييف  ،Inside shareholders- outside shareholdersويرى الباحثوف أف ىذا
الصورة لممشكمة في البمداف األسيوية لعمّيا تشبو الصورة في بعض المؤسسات الميبية .المالؾ الذيف يتقمدوف
مناصب تنفيذية في المنظمة يمكف ليـ بسيولة استغالؿ موارد المنظمة في أنشطة فساد ،عادة ما تقع عمى

حساب باقي المالؾ ،كما يمكف ليؤالء المالؾ أف يخفوا ىذه األنشطة غير األخالقية وغير القانونية عف طريؽ

قدـ تقارير مالية مظممة لمستخدمييا .ىذا التصرؼ ال يعممو المالؾ
التالعب في معمومات مالية وبالتالي تُ ّ
الخارجييف (م ف غير التنفيذييف) ،وحتى إف أحاطوا بو عمما فميس لدييـ القدرة عمى تغيير ذالؾ السموؾ أو
التصرؼ .يضيؼ)Wijayati, Hermes, and Holzhacker (2016أف المالؾ غير المديريف فرصتيـ
ضعيفة ومشاركتيـ محدودة في صنع ق اررات المنظمة الميمة .فعمى سبيؿ المثاؿ ،مف النادر ما يكوف لممالؾ

غير المديريف دو ار في عممية اختيار أشخاص لعضوية مجمس اإلدارة االختيار ،ألف المالؾ المديريف داخؿ
المنظمة سيختاروف مف يتماشى ومصالحيـ .ويوافؽ الباحثوف عمى ما انتيى إليو المؤلفوف مف أنيكمما كانت
مشاركة المالؾ الخارجييف ضعيفة يضعؼ دورىـ في مراقبة تصرفات اإلدارة والمالؾ الداخمييف ،ومع ىذا
الوضع يعتقد الباحثوف أف مستوى الفساد يزيد ،لذا فإف تعزيز دور المالؾ الخارجييف في عممية مراقبة سموؾ

اإلدارة ربما يخمؽ نظاـ مسؤولية أفضؿ لمقضاء عمى ،أو عمى األقؿ التقميؿ مف ،الفساد.

مف جية أخرى ،كوف مجمس اإلدارة ىو عيف المالؾ عمى اإلدارة التنفيذية ،عميو أف يتأكد مف أف أصوؿ
واستثمارات المنظمة محمية بطريقة كافية .وقد قدمت كثير مف الدراسات السابقة أدلة عمى أف المنظمات التي
يكثر فيو الفساد ىي تمؾ التي يقؿ فييا عدد أعضاء مجمس إدارتيا الخارجييف مف غير التنفيذييف

NonexecutiveDirectorمف جممة أعضاء المجمس ،وكذلؾ تمؾ التي يقؿ فييا عدد اجتماعات لجنة
المراجعة ،باإلضافة إلى ازدواجية منصبي المدير العاـ ورئيس مجمس اإلدارة ( (Farber, 2005: Sharma,
 .2004عميو فوجود مجمس إدارة موصوؼ بالقوة مف شأنو كشؼ أي محاوالت فساد مف قبؿ اإلدارة التنفيذية.
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لمكافحة الفساد يؤكد ) Kimbro(2002أف معايير المحاسبة والمراجعة ليا دورىا في منع أو التقميؿ مف
الفساد داخؿ المنظمة وبالتالي حماية مصالح األطراؼ المعنية بالمنظمة ،فكمما كاف مستوى تطبيؽ تمؾ المعايير
عالي قؿ مستوى الفساد .وغني عف البياف أف تقميؿ مستوى الفساد يعزز كفاءة اإلدارة في استعماؿ األصوؿ
وبالتالي تنمو المنظمة اقتصاديا وتتطور.
 5.2فساد المصارف التجارية الميبية

لع ّؿ ما ذكره ديواف المحاسبة الميبي في تقريره العاـ لسنة  2017مف فساد داخؿ الجياز المصرفي ،يغني عف
االستشياد بأي دراسة بالخصوص .فعمى الرغـ مف صدور دليؿ حوكمة القطاع المصرفي الصادر عف مصرؼ
ليبيا المركزي في سنة  ،2010إال أف تقرير الديواف المشار إليو أنفا ّبيف أف المصارؼ التجارية ،ومنيا مصرؼ
الجميورية ،تعاني مف استشراء ظاىرة الفساد المالي واإلداري،حيث مرت تمؾ المصارؼ بأزمات خانقة ألقت
بثقميا عمى المواطف والدولة  ،بشكؿ استعصت معيا الحياة وتسبب في ضنؾ العيش وصعوبة تسيير مؤسسات
الدولة،وتتمثؿ أىـ مظاىر فساد المصارؼ التجارية الميبية ،كما ذكرىا تقرير الديواف سالؼ الذكر ،والمرتبطة

بحياة المواطف في األتي:


شح السيولة ،ما سبب استشراء ظاىرة المصارؼ الموازية.




سبب في تفشي ظاىرة االحتكار وزيادة معدالت التضخـ.
فساد االعتمادات المستندية ،ما ّ
سبب تدىور قيمتو مقابؿ العمالت الرئيسة.
المضاربة بالدينار الميبي مقابؿ صكوؾ ،ما ّ
عدـ فاعمية عمميات التبادؿ اللكتروني.



ضعؼ قواعد الحوكمة.



 .1التحميل اإلحصائي والمناقشة

اعتمدت الدراسة عمى أساليب اإلحصاء بنوعيو الوصفي واالستنتاجي ،فأساليب اإلحصاء الوصفي

استخدمت لمعرفة خصائص عينة الدراسة مف مؤىؿ عممي وتخصص عممي ووظيفة ومدة الخدمة في مجاؿ
العمؿ المصرفي ،وأيضا في معرفة مدى التزاـ لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية بمتطمبات الحوكمة .أما
أساليب اإلحصاء أالستنتاجي فقد وظفت لقياس صدؽ وثبات أداة جمع البيانات ،وذلؾ بإجراء اختبار كرونباخ
ألفا ،كما تـ االعتماد عمى االنحدار المتُعدد الختبار فرضية الدراسة.
 2.1تحميل الخصائص الشخصية لممشاركين في الدراسة

كما سبقت اإلشارة ،استخدمت أدوات اإلحصاء الوصفي لمعرفة خصائص المشاركيف في الدراسة ،حيث

احتسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركيف عف كؿ سؤاؿ حوتو صحؼ االستبياف
الموزعة عمى المشاركيف في الدراسة ،وجاءت النتائج كاآلتي:
 2.2.1المؤهل العمّمي

جدول 2

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العمّمي

613

ت

المؤهل العمّمي

العدد

النسبة

1

دبموـ تجاري

4

% 22.2

2

بكالوريوس

3

% 16.7
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3

ماجستير

7

% 38.9

4

دكتوراه

4

% 22.2

18

% 100

المجموع

يتضح مف جدوؿ  1أف أكثر مف ثالثة أرباع المشاركيف في الدراسة ىـ مف حممة الشيادات الجامعية

(البكالوريوس،الماجستير ،الدكتوراه) .ىذه الصفة لممشاركيف في الدراسة تجعؿ الباحثيف عمى درجة مف الثقة فيما
يقدمونو مف إجابات ،وبالتالي استخالص نتائج يمكف االطمئناف إلييا عند صياغة توصيات الدراسة الحقا.
1.2.1التخصص العمّمي

جدوؿ  2يظير أف شطر المشاركيف في الدراسة ىـ مف ذوي تخصص محاسبة .لع ّؿ ىذا التمثيؿ لمف

يحمموف تخصص محاسبة يعزز ثقة الباحثيف في إجابات المشاركيف في الدراسة لكوف موضوع لجاف المراجعة
يقع ضمف دائرة اختصاصيـ العمّمي .أيضا ما يزيد عف ربع المشاركيف في الدراسة ىـ ممف تخصصيـ تمويؿ

ومصارؼ ،أي ٌيتأمؿ فييـ المعرفة الجيدة بالنشاط المصرفي ،كما يبيف الجدوؿ كذلؾ أف أكثر مف خمس
المستبينيف يحمموف تخصص إدارة أعماؿ ،والذيف يتوقع إلماميـ بموضوع اإلدارة الرشيدة (الحوكمة) .ىذه
الصورة تجعؿ الباحثيف في موقؼ قوي عند استخالص النتائج وصياغة التوصيات فيما بعد.
جدول 1

توزيع المشاركين في الدراسة حسب التخصص العمّمي

ت
1

التخصص العمّمي

محاسبة

2

تمويؿ ومصارؼ

5

3

إدارة أعماؿ

4

%22.2

4

أخرى

0

%0

18

100%

المجموع

العدد

النسبة

9

%50
%27.8

 3.2.1مدة الخدمة في مجال العمل المصرفي

يظير جدوؿ  3أف كؿ المشاركيف في الدراسة ال تقؿ مدة خدمتيـ في مجاؿ العمؿ المصرفي عف خمس عشرة
سنة .ىذه الوضعية لمدة خدمة المستبينيف في مجاؿ العمؿ المصرفي تُعد مصد ار أخر لثقة الباحثيف في
اإلجابات المقدمة مف قبميـ ،وأف ىذه اإلجابات ليا مف درجة الوثوؽ ما يعزز اطمئناف الباحثيف لمنتائج
المتحصؿ عمييا وكذا لمتوصيات المصاغة بناءا عمى تمؾ النتائج.
جدول 3
توزيع المشاركين في الدراسة حسب مدة الخدمة في مجال العمل المصرفي
ت

مدة الخدمة

العدد

النسبة

2

أقؿ مف  5سنوات

0

%0

1

مف  5سنوات إلى أقؿ مف  10سنوات

0

%0

3

مف  10سنوات إلى أقؿ مف  15سنة

0

%0

4

مف  15سنة فأكثر

18

% 100

18

% 100

المجموع
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 4.2.1الوظيفة

يبيف جدوؿ  4أف كؿ أعضاء مجمس إدارة مصرؼ الجميورية تقريبا ( 7مف أصؿ  ،)8بمف فييـ

رئيس لجنة المراجعة وعضو مف المجنة ،قد أكمموا إجابة أسئمة االستبياف المعدة لمدراسة (العضو الثامف ،ويحمؿ
مؤىؿ قانوف وىو أيضا عضو بمجنة المراجعة ،كانت إجاباتو ناقصة ،وبالتالي غير صالحة لمتحميؿ) .أيضا
شارؾ في اإلجابة كؿ مف مدير إدارة المراجعة الداخمية ونائبو ومدير إدارة المخاطر ونائبو ،باإلضافة إلى 7
موظفيف ممف خبرتيـ في مجاؿ العمؿ المصرفي ال تقؿ عف  15سنة وكذا مؤىميف تأىيؿ عالي (يحمموف درجة

ماجستير أو دكتوراه) ،اختيروا بعناية لثقة الباحثيف بإحاطتيـ الكاممة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تقديميـ
اإلضافة المرجوة منيـ .لـ يتـ الحصوؿ عمى إجابات كؿ مف رئيس وحدة التقارير المالية ورئيس وحدة االمتثاؿ.
أي تـ الحصوؿ عمى إجابات كاممة مف  18مشارؾ (مف أصؿ  21مستيدؼ وىو حجـ المجتمع بالكامؿ) ،أي
أف نسبة المشاركيف تخطت الػ  %85مف مجموع المستيدفيف .ويرى الباحثوف أف ىذه النسبة كافية لتعميـ النتائج
المتحصؿ عمييا فيما بعد.

جدول 4
توزيع المشاركين في الدراسة حسب الوظيفة
العدد

النسبة

ت

5

% 27.7

1

رئيس لجنة المراجعة

1

% 5.6

3

عضو لجنة مراجعة

1

% 5.6

4

مدير إدارة المراجعة الداخمية ونائبو

2

% 11.1

5

مدير إدارة المخاطر ونائبو

2

% 11.1

6

رئيس وحدة التقارير المالية

0

%0

7

رئيس وحدة االمتثاؿ

0

%0

8

أخرى

7

% 38.9

18

% 100

2

الوظيفة
عضو مجمس إدارة
(مف غير رئيس وأعضاء لجنة المراجعة)

المجموع
 1.1تحميل البيانات المتعمقة بالحوكمة وأثرها عمى الفساد المالي

ظؼ اختبار كرونباخ ألفا لقياس
في ىذا الجزء تمت االستعانة ببضع أساليب اإلحصاء االستنتاجي ،حيث و ّ

صدؽ وثبات أداة جمع البيانات ،كما تـ االعتماد عمى االنحدار المتُعدد الختبار فرضية الدراسة ،المتعمقة بأثر
حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية عمى الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ .فيما يخص درجات

الممارسة،فقد تـ توزيعيا وفقاً لمفئات المبينة في جدوؿ 5حسب مقياس ليكرت الثالثي ،ويجدر التذكير ىنا أف
المشاركيف ىـ مف ذوي االختصاص ،ما يعطي مبرر الستبعاد عبارة "محايد أو ال أعمـ" مف درجات الموافقة.
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جدول 5

توزيع درجات الممارسة عمى الفئات
الفئة

1.334 – 3

2.667 – 1.333

2 – 2.666

درجة الممارسة

مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

2.1.1اختبار صدق وثبات أداة جمع البيانات

لموقوؼ عمى سالمة العبارات التي حوتيا صحؼ االستبياف الموزعة عمى المشاركيف في الدراسة،

ووضوح وترابط عباراتيا واتساقيا ،وقدرتيا عمى توفير البيانات الالزمة الختبارفرضيات الدراسة ،تـ عرض أداة

جمع البيانات عمى بعض األكاديمييف والمختصيف .1ولقياس اتساؽ وثبات االستبانة استخدـ اختبار كرونباخ
ألفا ،Cronbach'sAlphaوقد أظيرت نتائج االختبار المبينة في جدوؿ 6أف معامؿ كرونباخ ألفا لكؿ محور قد

تراوحت ما بيف  0.966لممحور السابع و  0.817لممحور الثاني ،أما عف القيمة لجميع العبارات الفرعية
البالغة  78عبارة قد بمغ ،0.967وىذه النسبة تبدو مرتفعة ومشجعة عمى االستمرار في التحميؿ اإلحصائي.
جدول 6

معامالت كرونباخ ألفا لكل ُبعدولألبعاد مجتمعة
البعد
ُ

عدد العبارات معامل كرونباخ ألفا

األول

7

0.908

الثاني

7

0.817

الثالث

14

0.876

الرابع

15

0.895

الخامس

8

0.900

السادس

7

0.927

السابع

20

0.966

المحاور مجتمعة

78

0.967

 1.1.1تحميل البيانات المتعمقة بمدى االلتزام بمتطمبات حوكمة لجنة المراجعة

يرى الباحثوف أنو لمعرفة أثر حوكمة لجنة المراجعة عمى الحد مف الفساد المالي البد أوالً مف معرفة

مدى توفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة .لذا احتوت صحيفة االستبياف عمى أسئمة تدؿ إجاباتيا عمى
وجود التزاـ المصرؼ بتوفير متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة مف عدمو .ولمتعرؼ عمى اتجاىات آراء

المشاركيف في الدراسة ،ودرجات موافقاتيـ عف كؿ سؤاؿ مف األسئمة التي حوتيا صحؼ االستبياف فيما يتعمؽ

بمدى االلتزاـ بمتطمبات حوكمة لجاف المراجعة ،تـ احتساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ محور

-1

يشكر الباحثوف كؿ مف د مختار بف سعد ،مف كمية االقتصاد بجامعة المرقب ،و د الطاىر اليميمي ،مف كمية االقتصاد بجامعة
طرابمس ،عمى توجيياتيما القيمة التي أثرت الدراسة ورفعت مف مستواىا.
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مف المحاور الست األولى ،وكذلؾ لكؿ عبارة مف عبارات المحور الواحد ،والتي ُرتبت في كؿ الجداوؿ ترتيب ًا
تنازلياً وفقاً لممتوسط الحسابي المشاىد.
البعد األول :تكوين لجنة المراجعة
 تحميل ُ
لمبعد األوؿ المتعمؽ بتكويف لجنة المراجعة قد بمغ ()2.460
يتضح مف جدوؿ 7أف المتوسط الحسابي العاـ ُ

وبانحراؼ معياري ( ،)0.579وىذا يشير إلى أف أراء المشاركيف في الدراسة تتجو في العموـ نحو الموافقة
وبدرجة مرتفعة عمى وجود التزاـ بحوكمة لجاف المراجعة فيما يخص تكويف لجنة المراجعة .مف الجدوؿ نفسو

البعد األوؿ لمدراسة يتراوح
يتضح أف المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة ُ
ما بيف ( )2.722وبانحرافمعياري ( )0.575لمعبارة األولى المتعمقة بتكويف لجنة المراجعة مف  3أعضاء عمى
األقؿ (بمف فييـ رئيس المجنة) مف أعضاء مجمس اإلدارة ،وبيف ()2.222وبانحراؼ معياري ( )0.808لمعبارة
الخامسة المتعمقةباإللماـ بدور لجنة المراجعة في عممية إدارة المخاطر والحوكمة لدى معظـ أعضاء المجنة.
جدول 7
مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بتكوين لجنة المراجعة
رقم
العبارة

في

العبارة

االستبانه

1

6

7
3
2
4
5

تتكوف لجنة المراجعة مف  3أعضاء عمى األقؿ (بمف فييـ
رئيس المجنة) مف أعضاء مجمس اإلدارة.

تتوفر لدى عضو عمى األقؿ مف أعضاء لجنة المراجعة
المعرفة الكافية بأصوؿ المحاسبة والمراجعة وما يتعمؽ

بالعرض واإلفصاح عف المعمومات المحاسبية.

تتوفر لدى عضو عمى األقؿ مف أعضاء لجنة المراجعة
المعرفة الكافية بنشاط المصرؼ.

تتكوف لجنة المراجعة عمى األقؿ مف عضويف مف أعضاء
مجمس اإلدارة المستقميف.
يترأس لجنة المراجعة عضو مجمس إدارة وليس رئيس مجمس

اإلدارة.

يترأس لجنة المراجعة عضو مجمس إدارة مستقؿ (غير
تنفيذي).

تتوفر لدى معظـ أعضاء المجنة معرفة كافية بدور المجنة في

عممية إدارة المخاطر والحكومة.

المتوسط الحسابي العام
االنحراف المعياري العام

617

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.722

0.575

درجة

الممارسة

مرتفعة

2.556

0.705

مرتفعة

2.556

0.616

مرتفعة

2.50

0.707

مرتفعة

2.389

0.85

مرتفعة

2.278

0.752

متوسطة

2.222

0.808

متوسطة

2.460

مرتفعة
0.579
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البعد الثاني :اجتماعات لجنة المراجعة
 تحميل ُ
لمبعد الثاني المتعمؽ باجتماعات لجنة المراجعة
جدوؿ  8يظير المتوسط الحسابي العاـ ُ
بقيمة()2.254وبانحراؼ معياري ( .)0.474ىذا يقود إلى أف أراء المشاركيف في الدراسة تتجو نحو
الموافقة بصورة عامة وبدرجة مرتفعة عمى وجود التزاـ بحوكمة لجاف المراجعة فيما يخص اجتماعات لجنة
المراجعة .مف الجدوؿ نفسو يظير المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف

البعد الثاني متراوحا بيف ( )2.611وبانحراؼ معياري ( )0.502لمعبارة الثانية عشر ،المتعمقة بدعوة
أسئمة ُ
لجنة المراجعة ،إذا لزـ األمر ،عنصر أو أكثر مف عناصر اإلدارة العمّيا أو المراجع الداخمي لحضور
اجتماعاتيا وتوضيح ما ترى المجنة أىمية الستيضاحو ،وبيف ( )1.722وبانحراؼ معياري ()0.826لمعبارة

الرابعة عشر فيما يخصدعوة لجنة المراجعة أشخاص ذوي خبرة أو اختصاص لحضور اجتماعاتيا
لالستئناس برأييـ.
جدول 8
مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق باجتماعات لجنة المراجعة
رقم

العبارة
في

العبارة

االستبانه

تدعو لجنة المراجعة ،إذا لزـ األمر ،عنصر أو أكثر مف

12

13

8
11
10
9
14

عناصر اإلدارة العمّيا أو المراجع الداخمي لحضور اجتماعاتيا
وتوضيح ما ترى المجنة أىمية الستيضاحو.

تجتمع لجنة المراجعة بمدير إدارة المراجعة الداخمية أو المراجع
الخارجي حاؿ طمبا ذلؾ.

تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتيا ،عمى األقؿ ،بشكؿ ربع سنوي.
تجتمع لجنة المراجعة مع رئيس وحدة االمتثاؿ ومع رئيس وحدة
التقارير المالية مرة واحدة عمى األقؿ في السنة.

تجتمع لجنة المراجعة مع المراجع الخارجي مرة واحدة عمى
األقؿ طيمة فترة عممو.

تجتمع لجنة المراجعة مع إدارة المراجعة الداخمية مرة واحدة
عمى األقؿ في العاـ.

تدعو لجنة المراجعة أي مف األشخاص ذوي الخبرة أو

االختصاص لحضور اجتماعيا لالستئناس برأيو.

المتوسط الحسابي العام
االنحراف المعياري العام

618

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة

الممارسة

2.611

0.502

مرتفعة

2.556

0.511

مرتفعة

2.389

0.698

مرتفعة

2.222

0.732

متوسطة

2.167

0.618

متوسطة

2.111

0.832

متوسطة

1.722

0.826

متوسطة

2.254

مرتفعة
0.474
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المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
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البعد الثالث :لجنة المراجعة وادارة المراجعة الداخمية
 تحميل ُ
لمبعد الثالث المتعمؽ بمياـ لجنة المراجعة تجاه إدارة المراجعة الداخمية
يبيف جدوؿ 9المتوسط الحسابي العاـ ُ

البعديف السابقيف ،غير أف
بقيمة()2.304وبانحراؼ معياري ( .)0.410وىنا انخفضت درجة الموافقة عف ُ
االتجاه العاـ ألراء المشاركيف في الدراسة ال يزاؿ يتجو نحو الموافقة وبدرجة متوسطة عمى وجود التزاـ بحوكمة
لجاف المراجعة فيما يخص عالقة لجنة المراجعة بإدارة المراجعة الداخمية.
جدول 9

مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بعالقة لجنة المراجعة بإدارة المراجعة الداخمية
رقم
العبارة

في

العبارة

االستبانه

25
26

مف صالحيات لجنة المراجعة تقديـ توصيات بشأف تعييف مدير
إدارة المراجعة الداخمية.

مف صالحيات لجنة المراجعة تقديـ توصيات بشأف إعفاء مدير

إدارة المراجعة الداخمية مف ميامو.

تدرس لجنة المراجعة أي قيود عمى أعماؿ إدارة المراجعة
16

17
21
15
19
24
22
23
28
27
18
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الداخمية مف شأنيا التأثير في قدرة إدارة المراجعة الداخمية عمى

أداء مياميا.

تقدـ لجنة المراجعة توصيات لمعالجة القيود التي تواجو عمؿ
إدارة المراجعة الداخمية المؤثرة في قدرتيا عمى أداء مياميا.

تدرس لجنة المراجعة التقارير المقدمة مف إدارة المراجعة
الداخمية والتأكد مف اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنيا.

تتابع لجنة المراجعة عمؿ إدارة المراجعة الداخمية.
تقدـ لجنة المراجعة التوصيات الالزمة بشأف نظاـ الرقابة
الداخمية بيدؼ معالجة أي قصور فيو.

تقيـ لجنة المراجعة أداء مدير ومنتسبي إدارة المراجعة الداخمية.
ّ
تتابع لجنة المراجعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية التي تتضمنيا

تقارير إدارة المراجعة الداخمية.

تتأكد لجنة المراجعة مف فاعمية مالءمة الخطة السنوية لعمؿ
إدارة المراجعة الداخمية بيدؼ إقرارىا.

تعمؿ لجنة المراجعة عمى تحسيف ظروؼ التعاوف المستمر بيف

إدارة المراجعة الداخمية والمراجع الخارجي.

تنسؽ لجنة المراجعة بيف مدير إدارة المراجعة الداخمية والمراجع
الخارجي.

تدرس لجنة المراجعة نظاـ الرقابة الداخمية بيدؼ تقرير مدى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.50

0.618

2.50

0.618

درجة

الممارسة

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

2.389

0.502

2.389

0.502

2.389

0.608

2.333

0.594

متوسطة

2.333

0.686

متوسطة

2.333

0.686

متوسطة

2.278

0.752

متوسطة

2.278

0.752

متوسطة

2.222

0.732

متوسطة

2.167

0.707

متوسطة

2.111

0.583

متوسطة

مرتفعة
مرتفعة
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حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية

د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
فاعميتو.
20

تناقش لجنة المراجعة دوافع ارتكاب الغش والتالعب بالمصرؼ

مع المراجع الداخمي.

المتوسط الحسابي العام

2.111

0.832

1.304

متوسطة

االنحراف المعياري العام

متوسطة

0.410

البعد
جدوؿ  9يظير أيضا أف المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة ُ

الثالث يتراوح بيف ( )2.50وبانحراؼ معياري ( )0.618لمعبارة الخامسة والعشريف ،والمتعمقة بصالحية لجنة
المراجعة تقديـ توصيات بشأف تعييف مدير إدارة المراجعة الداخمية ،وبيف ( )1.111وبانحراؼ معياري

( )0.832لمعبارة العشريف ،بخصوص مناقشة لجنة المراجعة دوافع ارتكاب الغش والتالعب بالمصرؼ مع
المراجع الداخمي.
البعد الرابع :لجنة المراجعة والمراجع الخارجي
 تحميل ُ
جدول 20

مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بعالقة لجنة المراجعة بالمراجع الخارجي

رقم

العبارة
في

العبارة

االستبانه

35
41
43
29
33
38
39
32
36

620

تدرس لجنة المراجعة خطة المراجع الخارجي لمقياـ بأعماؿ
المراجعة وأي أعماؿ إضافية ينوي القياـ بيا.

تقوـ لجنة المراجعة بدراسة تقرير المراجع الخارجي والتأكد مف أنو
تـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة حياؿ المالحظات الواردة بو.

تنسؽ لجنة المراجعة بيف المراجع الخارجي مف جية ومجمس

اإلدارة وادارة المراجعة الداخمية مف جية أخرى.

مف صالحيات لجنة المراجعة تقديـ توصية بشأف تعييف مراجع

خارجي.

تتأكد لجنة المراجعة مف انقضاء ثالث سنوات قبؿ معاودة تعييف
مراجع خارجي سبؽ التعامؿ معو مف قبؿ.

تقدـ لجنة المراجعة توصيات لمعالجة الصعوبات التي قد تواجو
المراجع الخارجي عند القياـ بمياـ المراجعة الخارجية.

تجتمع لجنة المراجعة بالمراجع الخارجي مرة واحدة عمى األقؿ
طيمة فترة عممو.

تتأكد لجنة المراجعة مف أف مدة التعاقد مع مراجع خارجي ال

تتجاوز ثالث سنوات متصمة.

تدرس لجنة المراجعة الصعوبات التي قد تواجو المراجع الخارجي

عند القياـ بمياـ المراجعة.

المتوسط

االنحراف درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

2.222

0.647

متوسطة

2.222

0.647

متوسطة

2.222

0.647

2.111

0.832

2.111

0.832

2.111

0.676

2.111

0.758

2.056

0.802

2.056

0.802

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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المؤسسات واشكاليات التنمية في الدوؿ النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

توفر لجنة المراجعة ما يطمبو المراجع الخارجي ويراه ضروري

40

ألداء عممو عمى ٍ
نحو مناسب.

تقيـ لجنة المراجعة مدى استقاللية وموضوعية المراجع الخارجي.
ّ

34

تتابع لجنة المراجعة ما تـ بشأف الصعوبات التي قد تواجو

37

المراجع الخارجي عند القياـ بمياـ المراجعة.

مف صالحيات لجنة المراجعة تقديـ توصية بشأف إنياء خدمات

30

مراجع خارجي.

تناقش لجنة المراجعة دوافع ارتكاب الغش والتالعب بالمصرؼ

42

مع المراجع الخارجي.
مف صالحيات لجنة المراجعة تقديـ توصية بشأف تحديد أتعاب

31

مراجع خارجي.

المتوسط الحسابي العام

2.056

0.725

2

0.84

2

0.767

1.944

0.802

1.889

0.758

1.667

0.767

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.051

االنحراف المعياري العام

متوسطة
0.482

لمبعد الرابع المتعمؽ بمياـ لجنة المراجعة تجاه المراجع الخارجي
يبيف جدوؿ 10المتوسط الحسابي العاـ ُ
البعديف األوؿ والثاني أكثر مما كاف عميو
بقيمة()2.052وبانحراؼ معياري ( .)0.482وىنا زاد االنخفاض عف ُ

لمبعد الثالث ،غير أف االتجاه العاـ ألراء المشاركيف في الدراسة ال يزاؿ مرة أخرى يتجو نحو
الحاؿ بالنسبة ُ
الموافقة وبدرجة متوسطة عمى وجود التزاـ بحوكمة لجاف المراجعة فيما يخص مياـ لجنة المراجعة تجاه المراجع

الخارجي .الجدوؿ نفسو يظير أيضا أف المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف
البعدالرابع تراوح بيف ( )2.222وبانحراؼ معياري ( )0.647لمعبارة الخامسة والثالثيف ،والمتعمقة بدراسة
أسئمة ُ

لجنة المراجعة خطة المراجع الخارجي لمقياـ بأعماؿ المراجعة وأي أعماؿ إضافية ينوي القياـ بيا ،وبيف

()1.667وبانحراؼ معياري ( )0.767لمعبارة الواحدة والثالثيف ،بخصوص صالحية لجنة المراجعة تقديـ
توصية بشأف تحديد أتعاب المراجع الخارجي.


البعد الخامس :لجنة المراجعة ووحدة التقارير المالية
ُ
جدول 22

مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بعالقة لجنة المراجعة بوحدة التقارير المالية

رقم

العبارة
في

العبارة

االستبانه

46

48

621

تبدي لجنة المراجعة مالحظاتيا وتوصياتيا حوؿ

المخالفات المالية ذات األثر الجوىري عمى التقارير

المالية؛ لتبياف أثرىا عمى المركز المالي ونتائج األعماؿ.

تمتزـ لجنة المراجعة بفحص التقارير المالية لرصد أي
العالقة
مخالفات جوىرية ومناقشتيا مع الجيات ذات ّ

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

2.222

0.647

2.111

0.676

متوسطة
متوسطة
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حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية

د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
بيدؼ الحد مف ىذه المخالفات.
تبدي لجنة المراجعة مالحظاتيا حوؿ التقارير الرقابية
49

44
47
51

الصادرة عف المصرؼ المركزي حوؿ أعماؿ المصرؼ،

وتحيميا لمجمس اإلدارة.

تبدي لجنة المراجعة مالحظاتيا حوؿ السياسات المتبعة
في إعداد التقارير المالية.

توصي لجنة المراجعة مجمس اإلدارة باعتماد القوائـ
المالية خالؿ الفترة الزمنية المسموح بيا.

تساىـ لجنة المراجعة في ضماف موضوعية وشفافية
البيانات الواردة بالتقارير المالية.

تبدي لجنة المراجعة مالحظاتيا حوؿ التقارير المالية
45

50

الدورية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارة والتوصية

بشأنيا؛ لضماف عدالة وشفافية التقارير المالية.

تتأكد لجنة المراجعة مف معالجة اإلدارة العمّيا لممالحظات
الواردة بالتقارير الرقابية لممصرؼ المركزي.

المتوسط الحسابي العام
االنحراف المعياري العام

2.056

0.802

2.00

0.686

1.944

0.725

1.944

0.802

1.833

0.707

1.833

0.707

2.993

متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة

0.553

لمبعد الخامس المتعمؽ بمياـ لجنة المراجعة تجاه وحدة التقارير المالية
يبيف جدوؿ 11المتوسط الحسابي العاـ ُ

لمبعديف
بقيمة()1.993وبانحراؼ معياري (.)0.553ىنا زادت حدة االنخفاض عف ما كاف عميو الوضع بالنسبة ُ

الثالث والرابع ،أما االتجاه العاـ ألراء المشاركيف في الدراسة ال يزاؿ يتجو نحو الموافقة وبدرجة متوسطة عمى
وجود التزاـ بحوكمة لجاف المراجعة فيما يتعمؽ بمياـ لجنة المراجعة تجاه وحدة التقارير المالية .أيضا جدوؿ 11

البعد الخامس تراوحت
يبيف أف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة ُ
بيف ( )2.222وبانحراؼ معياري ( )0.647لمعبارة السادسة واألربعيف ،والمتعمقة بإبداء لجنة المراجعة
مالحظاتيا وتوصياتيا حوؿ المخالفات المالية ذات األثر الجوىري عمى التقارير المالية؛ لتبياف أثرىا عمى

المركز المالي ونتائج األعماؿ ،وبيف ()1.833وبانحراؼ معياري ()0.707لمعبارة الخمسيف ،بخصوص تأكد
لجنة المراجعة مف معالجة اإلدارة العمّيا لممالحظات الواردة بالتقارير الرقابية لممصرؼ المركزي.


البعد السادس :لجنة المراجعة ووحدة االمتثال
ُ
لمبعد السادس المتعمؽ بمياـ لجنة المراجعة تجاه وحدة
ُيظير جدوؿ  12المتوسط الحسابي العاـ ُ
االمتثاؿ بقيمة ( )1.960وبانحراؼ معياري (.)0.655
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جدول 21
مدى االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بعالقة لجنة المراجعة بوحدة االمتثال
رقم العبارة
في

العبارة

االستبانه
53
54

52

56
55
57
58

تتأكد لجنة المراجعة مف وجود سياسة واضحة لمتعامؿ
مع المخاطر الناجمة عف عدـ االمتثاؿ.

تراجع لجنة المراجعة التقارير الدورية الصادرة عف

وحدة االمتثاؿ.

تتأكد لجنة المراجعة مف مدى االلتزاـ بالقوانيف

واألنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرؼ ونظامو
الداخمي.

تتأكد لجنة المراجعة مف وجود سياسة واجراءات كافية
لمكافحة عمميات غسيؿ األمواؿ.

تتأكد لجنة المراجعة مف قياـ اإلدارة العمّيا بمعالجة كؿ
المالحظات الواردة بتقارير وحدة االمتثاؿ.

تتأكد لجنة المراجعة مف إحالة الحاالت المشتبو

بعالقتيا بعمميات غسيؿ أمواؿ إلى الجيات المختصة.

تساىـ لجنة المراجعة في الكشؼ عف والتصدي
لمتصرفات غير األخالقية لإلدارة التنفيذية.

المتوسط الحسابي العام
االنحراف المعياري العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.167

0.924

2.111

0.758

2

0.767

1.944

0.873

1.889

0.758

1.833

0.786

1.778

0.732

2.960

درجة

الممارسة

متوسطة
متوسطة
متوسطة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

0.655

البعديف األوؿ والثاني أكثر مما كاف عميو الوضع بالنسبة لألبعاد الثالث
مرة أخرى زاد مستوى االنخفاض عف ُ

والرابع والخامس ،ولكف االتجاه العاـ ألراء المشاركيف في الدراسة ال يزاؿ يتجو نحو الموافقة وبدرجة متوسطة
عمى وجود التزاـ بحوكمة لجاف المراجعة فيما يتعمؽ بمياـ المجنة تجاه وحدة االمتثاؿ.الجدوؿ يظير أيضا أف

البعد السادس تراوح ما بيف
المتوسط الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة ُ
( )2.167وبانحراؼ معياري ( )0.924لمعبارة الثالثة والخمسيف ،والمتعمقة بتأكد لجنة المراجعة مف وجود
سياسة واضحة لمتعامؿ مع المخاطر الناجمة عف عدـ االمتثاؿ ،وبيف ( )1.778وبانحراؼ معياري
()0.732لمعبارة الثامنة والخمسيف ،والمتعمقة بمساىمة لجنة المراجعة في الكشؼ عف والتصدي لمتصرفات غير
األخالقية لإلدارة التنفيذية.
مف التحميؿ والمناقشة السابقيف يمكف استنتاج أف ىناؾ التزاـ مف قبؿ مصرؼ الجميورية ،بدرجات متفاوتة،
بتوفير متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة المصرؼ .النتيجة وافقت نتيجة لغفير

وبشير ( )2018المتيف وجدتا التزاما لممصارؼ التجارية الميبية بالمنطقة الشرقية بالقواعد المنصوص عمييا
بدليؿ حوكمة القطاع المصرفي الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي في سنة  2010فيما يخص تكويف
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حوكمة لجنة المراجعة وأثرها في الحد من الفساد المالي بمصرف الجمهورية

د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
واجتماعات لجنة المراجعة .الباحثتاف وجدتا أيضا التزاما ضعيفا لتمؾ المصارؼ بالقواعد أنفة الذكر فيما يخص
مياـ لجنة المراجعة تجاه إدارة المراجعة الداخمية ،والمراجع الخارجي ،ووحدتي التقارير المالية واالمتثاؿ.
 3.1.1تحميل البيانات فيما يتعمق بأثر حوكمة لجان المراجعة عمى الفساد المالي

كما تـ العمؿ عميو أنفا ،ولمتعرؼ عمى اتجاىات آراء المشاركيف في الدراسة ،ودرجات موافقاتيـ عف كؿ

سؤاؿ مف األسئمة التي حوتيا صحؼ االستبياف فيما يتعمؽ بالمحور السابع الخاص باختبار فرضية الدراسة ،تـ

احتساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ عبارة مف عبارات المحور ،والتي ُرتبت في جداوؿ 13ترتيباً
لمبعد السابع ،المتعمؽ
تنازلياً وفقاً لممتوسط الحسابي المشاىد.
يظير جدوؿ13أف المتوسط الحسابي العاـ ُ
بأثر حوكمة لجنة المراجعة عمى الفساد المالي ،بمغ()1.758وبانحراؼ معياري ( ،)0.589ما يدؿ أف االتجاه
العاـ ألراءالمشاركيف في الدراسة يتجو نحو الموافقة،واف كانت بدرجة تقترب لمرفض ،عمى وجود أثر لحوكمة
لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ.الجدوؿ يظيرأيضا أف قيمة المتوسط

البعدالسابعتراوحتما بيف ( )2.222وبانحراؼ
الحسابي إلجابات المشاركيف في الدراسة عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة ُ

معياري ( )0.732لمعبارة الواحدة والستيف ،والمتعمقة بمساعدة حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات
غسيؿ ألمواؿ ،وبيف ()1.278وبانحراؼ معياري ()0.669
جدول 23
أثر حوكمة لجنة المراجعة في الحد من الفساد المالي
رقم العبارة
في

االستبانه

61
59
62
60
74
63
64
66

624

العبارة
تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات غسيؿ
أمواؿ.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات رشىو /أو

تقاضي عموالت بطريقة غير قانونية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات

سرقةأصولعينية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات اختالسنقدية.
تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات

تضميمفيالتقاريرالمالية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات اختالس
أثناء إرساليات العممة مف اإلدارة العامة لفروع المصرؼ.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات اختالس

أثناء إرساليات العممة مف فروع المصرؼ إلى اإلدارة العامة.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات
إساءةاستخداماألصوؿ.

المتوسط

االنحراف درجة

الحسابي

المعياري

الممارسة

2.222

0.732

متوسطة

2.167

0.786

2.111

0.758

2.056

0.802

1.944

0.639

1.889

0.758

1.889

0.832

1.833

0.786

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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68
76
69
73
75
77
78
70
72
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تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات
التربحمنأعمااللوظيفة.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات تزوير

صكوؾ وفواتير.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف فتح اعتمادات

مستندية ال تتماشى مع قواعد الحوكمة الخاصة بالمصرؼ.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف منح قروض وسمؼ

أو مرابحات دوف النظر لممعايير التي تضمف حقوؽ المصرؼ.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات التعامؿ

الوىمي بيف حسابات مصرفية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف إيداعات صكوؾ
الوىمية لالستفادة مف فترة المقاصة.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات سوء استخداـ
البيانات المالية لمعمالء وتسريبيا.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف القصور في متابعة

القروض الممنوحة.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في التقيد بالقوانيف والموائح

والتعميمات المالية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات الفساد في

حسابات معمقة.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات استغالؿ

المقاصة في تغطية اعتمادات مستندية دوف وجود تغطية نقدية.

تساعد حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات التالعب

بالمنظومات المصرفية.

المتوسط الحسابي العام

1.778

0.808

1.778

0.808

1.722

0.752

1.667

0.767

1.611

0.778

1.611

0.778

1.611

0.778

1.611

0.698

1.556

0.784

1.444

0.705

1.389

0.698

1.278

0.669

2.758

االنحراف المعياري العام

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
ضعيفة
متوسطة

0.589

لمعبارة الواحدة والسبعيف ،والمتعمقة بمساعدة حوكمة لجنة المراجعة في الحد مف عمميات تالعب بالمنظومات

المصرفية .وحيث أف األثر يقاس باالنحدار ،فقد تـ بناء نموذج إحصائي النحدار متُعدد يكوف فيو الفساد المالي
بمصرؼ الجميورية متغير تابع ،ومتطمبات حوكمة لجنة المراجعة بالمصرؼ (تكويف المجنة ،اجتماعات المجنة،
مياـ المجنة تجاه إدارة المراجعة الداخمية ،مياـ المجنة تجاه المراجع الخارجي ،مياـ المجنة تجاه وحدة التقارير
المالية ،مياـ المجنة تجاه وحدة االمتثاؿ) متغيرات مستقمة،حيث أُجري التحميؿ باستخداـ المعادلة اآلتية:

حيث:

Y = B0 + B1X1 +B2 X2 +B3 X3 +B4 X4 +B5 X5+ B6 X6+ e

 :Yالمتغير التابع ،وىو الفساد المالي .
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د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
 :B0الحد الثابت The constant
 :B6 ،B5 ،B4 ،B3 B2 ،B1معامالت االنحدار .Regression Coefficients
 :X1توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ بتكويف المجنة.

 : X2توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ باجتماعات المجنة.
: X3توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ بمياـ المجنة تجاه إدارة المراجعة
الداخمية.
 : X4توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ بمياـ المجنة تجاه المراجع الخارجي.

:X5توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمقبمياـ المجنة تجاه وحدة التقارير المالية.
 : X6توفر متطمبات حوكمة لجنة المراجعة بمصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ بمياـ المجنة تجاه وحدة االمتثاؿ.
 :eالخطأ العشوائي

العالقة بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ،تـ إجراء اختبار ارتباط بيرسوف بيف متغيرات
لمعرفة نوع وقوة ّ
الدراسة ،حيث يمخص جدوؿ  14نتائج االختبار.

جدول 24
نتائج اختبار ارتباط بيرسونبين المتغير التابع (الفساد المالي) ومتطمبات حوكمة لجان المراجعة
X2

X1

X4

X3

X5

البعد
ُ

Y

Y

1.000

X1

0.200

1.000

X2

0.170

0.354

1.000

X3

0.491

0.462

0.446

1.000

X4

0.426

0.546

0.290

0.653

1.000

X5

0.688

0.129

0.312

0.726

0.550

1.000

X6

0.432

0.022-

0.266

0.426

0.618

0.611

X6

1.000

عدد المشاهدات لكل ُبعد N=28

أيضا االختبار اُستُخدـ لمعرفة ماإذا كاف النموذج يعاني مف مشكمة االرتباط المتُعدد Multicollinearity
بيف المتغيرات المستقمة فيما بينيا .وجودالمشكمة يؤثر سمبيا عمى نتائج الدراسة ،حيث يعطي قراءات مضممة
لمنتائج .وتوجد ىذه المشكمة إذا كانت قيمة االرتباط أكبر مف 0.80بيف أي متغيريف (Hair, Anderson,
) ،Tatham and Black, 1995ويظير الجدوؿ أف أكبر قيمة لمعامؿ االرتباط بيف المتغيرات المستقمة كانت
بيف المتغير الثالث ( X3مياـ لجنة المراجعة تجاه إدارة المراجعة الداخمية) والمتغير الخامس ( X5مياـ لجنة
المراجعة تجاه وحدة التقارير المالية) ،حيث بمغت  ،0.726ما يدؿ عمى عدـ وجود مشكمة االرتباط المتُعدد بيف
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المتغيرات المستقمة فيما بينيا.عالقات االرتباط بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ،يظير جدوؿ  14أنيا
تراوحتبيف الضعيؼ والمتوسط.
 (0.709( Rوقيمة Adjusted R

مخصيا جدوؿ  ،15بمغت قيمة
مف نتائج تحميؿ االنحدار،التي ُي ّ
 Squareبمغت  0.231ما يعني أف المتغيرات المستقمة تفسر أقؿ مف ربع التغيرات التي تحدث في المتغير

التابع.ونالحظ مف الجدوؿ أف قيمة دوربف واتسوف DWبمغت  1.992وىي قريبة مف  2ما يعني أف النموذج ال

يعاني مف مشكمة االرتباط الذاتي .Autocorrelation
جدول 25
نتائج تحميل االنحدار المتُعدد
البعد
ُ

Sig

T

0.504

0.690

البعد األول
ُ
تكوين لجنة المراجعة

0.691

.408-0

البعد الثاني
ُ
اجتماعات لجنة المراجعة

0.788

.276-0

البعد الثالث
ُ
لجنة المراجعة والمراجعة الداخمية

0.866

0.173-

البعد الرابع
ُ
لجنة المراجعة والمراجعة الخارجية

0.065

2.052

البعد الخامس
ُ
لجنة المراجعة والتقارير المالية

0.791

0.272

البعد السادس
ُ
لجنة المراجعة ووحدة االمتثال

DW

Adjusted R2

R

1.992

0.231

0.709

والسؤاؿ ىنا ىو :طالما أف ىناؾ عالقة بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ،فيؿ ىناؾ أثر ليذه
المتغيرات عمى المتغير التابع؟ ويمكف اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مف جدوؿ  ،15حيث يالحظ أف قيمة
المعنويةSigلكؿ لألبعاد أكبر مف  ،%5وبالتالي يستنتج أف توفرمتطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة
عف مجمس إدارة مصرؼ الجميورية ليس لو أثر في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ .النتيجة تدفع باتجاه

قبوؿ فرض العدـ لفرضية الدراسة الذي ينص عمى" ال يوجد أثر لتوفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة
المنبثقة عف مجمس اإلدارة بمصرؼ الجميورية في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ".
لع ّؿ النتيجة تبدو مستغربة ،إذ كيؼ تكوف ىناؾ حوكمة لمجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ

الجميورية وال يكوف لذلؾ أي أثر في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ .ويعتقد الباحثوف في أف السبب في ذلؾ
ربما يرجع لما ذكره ديواف المحاسبة الميبي في تقريره العاـ لسنة  2017مف أف قمة المعرفة وعدـ اإللماـ الكافي
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د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
بنشاطات المصرؼ وعممياتو المحاسبية والمالية المتشعبة منقب ألعضاء مجمس اإلدارة ،عمى الرغـ مف سنوات
الخدمة الطويمة ،ماساىـ في ضعؼ أداء اإلدارة التنفيذية وعدـ تطبيؽ قواعد الحوكمة بالشكؿ المطموب.
نتيجة الدراسة جاءت موافقة لكؿ مف دراسة القماطي وزوبي والشويب( )2018الذيف وجدوا فسادا بمستوى
ٍ
عاؿ جدا في مصرؼ الجميورية فيما يتعمؽ بغسؿ أمواؿ .أيضا دراسة مسعود ومسعود ( )2018التي أُجريت
عمى المصارؼ التجارية الميبية المدرجة بسوؽ األوراؽ المالية الميبي ،ومنيا مصرؼ الجميورية ،حيث أظيرت
أف استقاللية لجاف المراجعة ،وعدد اجتماعات لجاف المراجعة ،والخبرة المالية ألعضاء لجاف المراجعة ،وعدد
أعضاء لجاف المراجعة ،ليس ليا أي تأثير عمى جودة التقارير المالية التي تنتجيا ىذه المصارؼ.

امشيري()2018ىي األخرى لـ تجد أثر لتطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى الحد مف الفساد المالي في بعض
المصارؼ التجارية العاممة بمدينة زليتف (ليس مف ضمنيا مصرؼ الجميورية).
مع شديد االستغراب ،جاءت نتيجة الدراسة الحالية معاكسة لنتيجتي فركاش والبدري ( ،)2018والجازوي
والبرعصي( ،) 2018حيث وجدوا أث ار لتطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى الحد مف الفساد المالي بعدد مف المصارؼ
التجارية العاممة بمدينة بنغازي ،ومنيا مصرؼ الجميورية .أحد التفسيرات ليذا االختالؼ ربما يكمف في كوف أف

بعض الفروع الصغيرة لمصرؼ الجميورية بحكـ حجـ نشاطيا ونوعية زبائنيا ىي أقؿ فسادا مف تمؾ الكبيرة
والتي تستأثر بحجـ كبير مف النشاط وزبائنيا مف كبار مؤسسات األعماؿ المتعامميف في السوؽ .أيضا اشتماؿ
عينة دراسة فركاش والبدري ( )2018ودراسة الجازويوالبرعصي( )2018عمى مصارؼ أخرى ،غير مصرؼ
الجميورية ،ربما كاف لو دوره في إخفاء أثر تطبيؽ قواعد الحوكمة في الحد مف الفساد المالي بمصرؼ
الجميورية كما أظيرتو الدراسة الحالية ،التي أخذت وجية نظر أعضاء مجمس اإلدارة ،باإلضافة إلى وجية

نظر كؿ مف إدارة المراجعة الداخمية ،ووجيتي نظر كؿ مف وحدة التقارير المالية ووحدة االمتثاؿ بالمصرؼ.
 .3نتائج وتوصيات الدراسة والدراسات المستقبمية
 2.3نتائج الدراسة

 2.2.3نتائج اختبار الفرضية

بعد تحميؿ البيانات المجمعة بواسطة صحؼ االستبياف الموزعة عمى المشاركيف في الدراسة ،تـ التوصؿ

إلى النتائج اآلتية:
أ -تتوفر متطمبات الحوكمة ،بدرجات متفاوتة ،في لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ
الجميورية.

ب -ال يوجد أثر لتوفر متطمبات الحوكمة في لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس اإلدارة بمصرؼ
الجميورية في الحد مف الفساد المالي بالمصرؼ.
 1.2.3نتائج عامة

لـ تساعد حوكمة لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس اإلدارة بمصرؼ الجميورية في الحد مف:
أ -عمميات تعامؿ وىمي بيف حسابات مصرفية.

ب -إيداعات صكوؾ وىمية لالستفادة مف فترة المقاصة.

ج -عمميات سوء استخداـ البيانات المالية لمعمالء وتسريبيا.

د -القصور في متابعة القروض الممنوحة.
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ه -مخالفة القوانيف والموائح والتعميمات المالية.
و -عمميات فساد في حسابات معمقة.

ز -عمميات استغالؿ المقاصة في تغطية اعتمادات مستنديو دوف وجود تغطية نقدية.
ح -عمميات تالعب بمنظومات المصرؼ.
 1.3توصيات الدراسة

في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،يوصي الباحثوف باألتي:
أ -زيادة التأكيد عمى االلتزاـ بقواعد الحوكمة المتعمقة بمجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ
الجميورية ،خاصة فيما يخص مياـ المجنة تجاه كؿ مف :إدارة المراجعة الداخمية ،وحدتي التقارير

المالية واالمتثاؿ ،باإلضافة إلى المراجع الخارجي.

ب -توفير اإلمكانيات البشرية والمادية الكافية لمجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ الجميورية
لتقوـ بدورىا المنوط بيا (وىو مساعدة مجمس اإلدارة في التأكد مف أف مصمحة اإلدارة التنفيذية
لممصرؼ تسير في االتجاه نفسو الذي تسير فيو مصمحة المالؾ) وذلؾ لكي تساعد في القضاء عمى،

أو عمى األقؿ الحد مف :عمميات التعامؿ الوىمي بيف حسابات مصرفية ،وايداعات صكوؾ الوىمية
لالستفادة مف فترة المقاصة ،وعمميات سوء استخداـ البيانات المالية لمعمالء وتسريبيا ،والقصور في
متابعة القروض الممنوحة ،ومخالفة القوانيف والموائح والتعميمات المالية ،وعمميات الفساد في حسابات
معمقة ،وعمميات استغالؿ المقاصة في تغطية اعتمادات مستنديو دوف وجود تغطية نقدية ،وعمميات
تالعب بمنظومات المصرؼ.
 3.3دراسات في المستقبل

عمى ىدى الدراسة الحالية ،يمكف لمجيد القادـ في موضوع حوكمة لجاف المراجعة وأثره عمى الحد مف الفساد

المالي أف يركز عمى اآلتي:

أ -البحث عف أسباب عدـ فاعمية لجنة المراجعة المنبثقة عف مجمس إدارة مصرؼ الجميورية في الحد
مف الفساد المالي بالمصرؼ.

ب -دراسة حوكمة لجاف المراجعة وأثره عمى الحد مف الفساد المالي بالنسبة لكؿ المصارؼ التجارية الميبية
ومقارنتيا مع ما ىو موجود بالنسبة لممصرؼ المركزي والمصارؼ المتخصصةالعاممة في البيئة

الميبية ،وذلؾ عمى مستوى مجالس اإلدارة واإلدارات العمّيا.

ج -دراسة حوكمة لجاف المراجعة وأثره عمى الحد مف الفساد المالي بالنسبة لكؿ المصارؼ التجارية الميبية
ومقارنتيا مع ما ىو موجود بالنسبة لباقي المؤسسات المالية العاممة في البيئة الميبية ،وذلؾ عمى

مستوى مجالس اإلدارة واإلدارات العمّيا.
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د محمد الصفراني ،د المبروؾ الشيباني جامعة الزاوية -أ .إبراىيـ الكردي ،كمية العمّوـ اإلدارية والمالية
المراجع
-

الجازوي ،صالح أبوبكر والبرعصي ،عبدالسالـ حسيف ( )2018حوكمة القطاع المصرفي ودورىا في

مكافحة الفساد المالي :دراسة ميدانية عمى المصارؼ التجارية الميبية .المؤتمر العمّمي الثاني المشترؾ:

الحوكمة في المؤسسات الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار ،البيضاء،

ليبيا.
-

الصفراني ،محمد فرج ،الشتيوي ،حسني رمضاف ،و الكردي ،إبراىيـ أحمد ()2018أثر خصائص

مجمس اإلدارة عمى الربحية فيالمؤسسات المالية العاممة في البيئة الميبية .المؤتمر العمّمي الثاني

المشترؾ :الحوكمة في المؤسسات الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار،

البيضاء ،ليبيا.
-

القماطي ،يوسؼ محمد ،زوبي ،أكرـ عمي ،والشويب ،يحي سعد ( )2018دور آليات الحوكمة في
اكتشاؼ غسؿ األمواؿ :دراسة عمى مصرؼ ليبيا المركزي .المؤتمر العمّمي الثاني المشترؾ :الحوكمة
في المؤسسات الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.

-

الموقع االلكتروني لمصرؼ الجميورية

-

امشيري ،حميمة عمي محمد ( )2018أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى الفساد اإلداري في بعض
المصارؼ التجارية العاممة بمدينة زليتف.المؤتمر العمّمي الثاني المشترؾ :الحوكمة في المؤسسات
الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.

-

ديواف المحاسبة الميبي ،التقرير السنوي لديواف المحاسبة لعاـ  .2017طرابمس ،ليبيا.

-

غفير ،كاميميا مسعود وبشير ،سارة رجب ( )2018مدى التزاـ لجاف المراجعة بالمصارؼ التجارية
ب القواعد المنصوص عمييا بدليؿ الحوكمة لمقطاع المصرفي الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي في
سنة  .2010دراسة ميدانية لعينة مف المصارؼ التجارية المنطقة الشرقية.المؤتمر العمّمي الثاني

المشترؾ :الحوكمة في المؤسسات الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار،

البيضاء ،ليبيا.
-

فركاش ،عبدالحفيظ عمي والبدري ،منير محمد ( )2018أثر تطبيؽ مبادئ الحوكمة في الحد مف
الفساد اإلداري والمالي في المصارؼ التجارية .المؤتمر العمّمي الثاني المشترؾ :الحوكمة في
المؤسسات الميبية ،الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.

-

مسعود ،عبدالسميع يخمؼ ومسعود ،يوسؼ يخمؼ ( )2018أثر لجاف المراجعة كإحدى آليات
الحوكمة في تحسيف التقارير المالية.المؤتمر العمّمي الثاني المشترؾ :الحوكمة في المؤسسات الميبية،

الواقع والطموح 12-11 .نوفمبر ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.

-

مصرؼ ليبيا المركزي ،قرار رقـ  20لسنة  2010بشأف دليؿ حوكمة لمقطاع المصرفي.
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Abstract
The study aims to find out the impact of the governance of JumhoriaBank's audit
committee in reducing financial corruption in the bank. The questionnaire was
selected as the only tool for collecting data. Due to the small size of the community,
the study covered the entire community of 21 employees, which includes: the eight
board members (including the chairman and members of the audit committee), the
director of the internal audit department and his deputy, the risk management
manager and his deputy, the head of the financial reporting unit, and the head of the
compliance unit, in addition to 7 employees, with a minimum of 15 years of service
in the banking industry, with MSs or PhD degrees, who carefully selected by the
researchers because of their knowledge regarding audit committee and its impact on
financial corruption in the bank. After analyzing the data collected by 18
questionnaires, the study reached a number of results, perhaps the most important of
which is the availability of governance requirements in the audit committee of the
Bank's Board of Directors, and that this availability has no impact fighting financial
corruption in the bank. Based on the results obtained, the study ended with some
recommendations, perhaps the most important of which is to provide sufficient
human and material resources to the bank's audit committee to play its role in
preventing, or at least reducing, financial corruption in the bank.
Keywords: Governance, Audit Committee, Financial Corruption, Jumhoria
Bank.
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