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المقدمة

القت ظاىرة الفساد اىتمام الكثير من الباحثين والميتمين ،واتفقت اآلراء عمى ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل
مؤسسي لمكافحة الفساد بكل صوره ومظاىره وفي كافة مجاالت الحياة لتعجيل عممية التنمية االقتصادية.
وترتب عمى ذلك زيادة اىتمام المنظمات والييئات المينية حول العالم بقضايا الفساد المالي ،فبعد انييار كبرى

الشركات العالمية ازداد االىتمام بتوفير آليات مناسبة لمحد من الممارسات التي تؤدي إلى التالعب والغش في

التقارير المالية ،وبالتالي مواجية ظاىرة الفساد المالي في الشركات والمؤسسات المالية .
ويعد المراجع الداخمي إحدى ىذه اآلليات اليامة التي تعتمد عمييا حوكمة الشركات ،وحظيت باىتمام بالغ من
قبل الييئات العممية الدولية والمحمية المتخصصة والباحثين ،وبالتالي أصبحت وظيفة المراجع الداخمي وظيفة ال

يمكن االستغناء عنيا إذ ينبغي أن يرتقي دور المراجع الداخمي في الشركات إلى توجيو العمميات نحو النجاح
من خالل فحص و تقويم النشاطات المالية ،و توفير المعمومات ألصحاب المصالح واإلدارة في الوقت
المناسب ،باإلضافة إلى تفعيل دور المراجع الداخمي في االطالع عمى استراتيجية المتبناة من قبل الشركة و
منحو إمكانية تدقيق تنفيذىا و مدى تحقق األىداف المرجوة منيا و كذلك تحديد المخاطر التي تواجو المؤسسة

ومتابعة كيفية عالجيا ،حيث يعد المراجع الداخمي بمثابة أحد األركان األساسية لحوكمة الشركات ،حيث تم

تعديل معاييره الدولية الخاصة بالممارسة المينية في ضوء متطمبات حوكمة الشركات ،مما دعا إلى ضرورة
التركيز عمى المراجعين الداخميين ورفع جودة أنشطة المراجع الداخمي لتحقيق الحوكمة الجيدة لمشركات.
وفى ىذا الصدد أشار (السقا )2002 ،بأن المراجع الداخمي ىو أحد اليات الرقابية الداخمية والتي تيدف إلى
مراقبة وتوجيو المديرين التخاذ الق اررات التي من شأنيا تعظيم ثروة المالك واألطراف األخرى الميتمة .

ومن الضروري وجود أدوات رقابية داخمية وخارجية عمى أعمال المديرين ،ورسم العالقة بين األطراف المشاركة
في الحوكمة والتي تتمثل في كل من مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجعين الداخميين والخارجيين ،وبتفاعل

ميام ىذه األطراف مع مسئوليات مجمس اإلدارة تتحقق الرقابة الشاممة ومن ثم حماية مصالح الشركة و
األطراف ذوي العالقة بيا ،وىو ما تسعى إليو قواعد الحوكمة ( .السويطي.)2006 ،

أن المراجعة الداخمية تمعب الدور الرئيس في ضمان جودة التقارير المالية من منطمق مسئوليتيا عن فحص

القوائم المالية ،لمتأكد من سالمة القياس واكتمال االفصاح

والحد من تعارض المصالح وضمان جودة

المعمومات المالية ،قبول تقديميا لمجمس االدارة لالعتماد ،ودورىا االشرافي والتقويمي ألداء كافة أطراف عممية
إعداد ومراجعة القوائم المالية .( Braiotta et al,2010).
أن أىمية المراجعة في المساعدة عمى تقديم معمومات مالية ومحاسبية صحيحة ،باإلضافة إلى إظيار مدى
مساىمة المراجعة الداخمية في خمق قيمة مضافة لممؤسسة ،وزيادة عمى ذلك نشر ثقافة تقييم الذات لدى إدارة
المؤسسة .كما أن الرقابة الداخمية ىي مجموعة من الوسائل والقوانين التي توضع من طرف اإلدارة لضمان
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التحكم في وظ ائف المؤسسة بغية الوصول إلى تسيير فعال لمعمميات المالية واإلدارية ،وباإلضافة إلى ان نظام
الرقابة الداخمية أداة تسيير فيو أداة لموقاية واإلنذار عمى كل ما يمكن ان يمس استقرار المؤسسة ،وتعمل
المراجعة الداخمية عمى اكتشاف نقاط القوة والضعف لنظام الرقابة الداخمية وتقوم بإبرازىا ،باإلضافة إلى إعطاء

نصائح لمتخذي القرار بالمؤسسة كنتيجة بعد تقييم نظام الرقابة الداخمية(مكى.)2012،

وفي ظل سياسة االنفتاح التي انتيجتيا ليبيا  ،أصبح من الميم أن تسعى المؤسسات االقتصادية الميبية ،العامة
والخاصة ،لمبحث عن األساليب التي تساعدىا عمى البقاء في ظل المنافسة الشديدة وابراز قدرتيا عمى جذب
االستثمارات والحفاظ عمى حقوق أصحاب المصالح فييا ،وىذا باالعتماد عمى تطّبيق السميم لحوكمة المؤسسات

كأحد األساليب التسييرية اليادفة لمحد من الفساد المالي ،وذلك من خالل إصدار الدولة لميثاق الحوكمة

واجراءىا لعدة إصالحات محاسبية ساىمت في تبني وظيفة المراجع الداخمي والتي تعتبر كأحد اآلليات التي
تضمن جودة المعمومات المالية والمحاسبية المفصح عنيا في المؤسسات االقتصادية.
مشكمة الدراسة8

من خالل ما سبق ،يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس:

ما دور المراجع الداخمي في تفعيل حوكمة المؤسسات لمحد من الفساد المالي؟
ولإلجابة عمى السؤال الرئيسي لمدراسة فقد تم تقسيمو لألسئمة الفرعية التالية:

 )1ماىي الميام والمسؤوليات التي يمارسيا المراجع الداخمي لتقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة
إلعداد التقارير المالية ؟ ومن ثم الحد من الفساد المالي ؟
 )2ماىي المقومات والصالحيات التي يجب توافرىا في المراجع الداخمي كأحد آليات الحوكمة لتفعيل دوره
في الحد من الفساد المالي ؟

فرضيات الدراسة8

من أجل تحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى مشكمة البحث تم وضع الفروض التالية:

 )1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات
إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي.
 )2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي وبين
فعاليتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي .

اهداف الدراسة8

وتيدف ىذه الدراسة إلى:
 .1التعرف عمى مدى التزام ادارة المؤسسات بتطبيق قواعد الحوكمة في عممياتيا وأثرىا عمى زيادة فاعمية
المراجع الداخمي.

 .2معرفة الدور الذي تمعبو وظيفة المراجعة الداخمية ،والتي تعتبر إحدى آليات حوكمة المؤسسات،
ودورىا التفاعمي لدعم آليات الحوكمة لمواجية ظاىرة الفساد المالي في المؤسسات الميبية ،وتكامميا
ودعميا مع األطراف األخرى ،كمجمس اإلدارة ،ولجنة المراجعة ،والمراجع الخارجي.
منهجية الدراسة8

تعتمد الدراسة في المنيجية عمى األسموب الوصفي التحميمي ألجل تحميل بيانات الدراسة ويتمثل مجتمع الدراسة
من مدراء إدارة المراجعة الداخمية بالمصارف الميبية ،وسيتم استخدام استمارة االستبيان كوسيمة لجمع البيانات
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الالزمة من عينة الدراسة المتمثمة في المراجعين الداخمين العاممين بالمصارف التجارية في مدينتي الخمس
وزليتن ،وذلك الختبار فرضياتو باستخدام البرنامج االحصائي ( )SPSSلتحميل بيانات االستبيان ،بعد التحقق
من ثبات ومصداقية استمارة االستبيان وتحكيميا.
اوال 8االطار النظرى لمدراسة8

.2اإلطار المفاهيمي لحوكمة المؤسسات8

ظيرت الحاجة إلى مفيوم حوكمة المؤسسات في العديد من الدول المتقدمة والناشئة خالل العقود القميمة
الماضية خاصة في أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات المالية التي حدثت في العديد من الدول ،لذا أدت
المشاكل المالية التي تعرضت ليا العديد من كبرى الشركات في العالم ،في السنوات األخيرة إلى المطالبة

بضرورة وجود مجموعة من الضوابط واألعراف والمبادئ األخالقية والمينية ،لتحقيق الثقة والمصداقية في
المعمومات الواردة في القوائم المالية والتي يحتاج إلييا العديد من مستخدمي القوائم المالية.
تعنى حوكمة المؤسسات أساسا بوضع اآلليات والنظم ،التي من شأنيا تنظيم وضبط العالقة بين حممة األسيم
المؤسسة ومجمس إدارتيا إلى جانب ضمان حقوق كافة األطراف المتعاممة مع المؤسسة والمتأثرة بنشاطيا
وممارساتيا ،ونتيجة الرتباط موضوع حوكمة المؤسسات بمجاالت وأطراف متعددة فإن ضرورة وجود أنظمة

رقابية قوية ومتطورة تمكنيا من القيام بمختمف المسؤوليات المخولة ليا ،والمساعدة الستخدام األمثل لمموارد
االقتصادية مما دفع باإلدارة ومجمس اإلدارة ليذه المؤسسات إلى االستعانة بأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة،
بالمتابعة المستمرة والمراقبة لكافة أوجو نشاط المؤسسة وتقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة ،وىؤالء األشخاص
ىم الم ارجعين الداخميين.

يعتبر المراجع إحدى أىم آليات الرقابة ،وأساس النظام الرقابي الذي عمى أساسو يتم تطبيق حوكمة المؤسسات،

وذلك لما توفره وظيفة المراجع الداخمي من استشارات وتحميالت واقتراحات التخاذ الق اررات ،التي يحتاجيا
مجمس اإلدارة لحماية حقوق المساىمين وأصحاب المصالح بالمؤسسة.
 .2.2مفهوم حوكمة المؤسسات8

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

التعريف وفيما يمي البعض منيا:
عرفت مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCالحوكمة بأنيا :النظام الذي يتم من خاللو إدارة المؤسسات والتحكم في

أعماليا.

وعرف مجمع المراجعين الداخميين األمريكي الحوكمة 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 ، 2012 ،ص .)222

وىي ايضا "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 ، 2012 ،ص .)13
كما عرفت أيضا عمى 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
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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"(رضا ،أحمد ،2013،ص.) 9

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

واألسس التي تنظم العالقات في المؤسسة ،خاصة تمك التي بين اإلدارة والمستثمرين وأصحاب المصالح في
المؤسسة ،وذلك عن طريق نظام رقابي فعال وتعزيز اإلفصاح والشفافية.
 .1.2خصائص حوكمة المؤسسات8

تمتاز حوكمة المؤسسات بعدة خصائص وىي (حماد،2007،ص:)25
 oاالنضباط :إتباع السموك األخالقي المناسب والصحيح.
 oالشفافية :تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.

 oاالستقاللية :ال توجد تأثيرات غير الزمة نتيجة ضغوط.
 oالمساءلة :إمكان تقييم وتقدير أعمال مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 oالمسؤولية :المسؤولية أمام جميع األطراف ذوي المصمحة في المؤسسة.
 oالعدالة :يجب احترام حقوق مختمف المجموعات أصحاب المصمحة في المؤسسة.
 oالمسؤولية االجتماعية :النظر إلى المؤسسة كمواطن جيد.
 .1.2أهمية حوكمة المؤسسات وأهدافها8

ترجع أىمية حوكمة المؤسسات إلى العمل عمى كفاءة استخدام الموارد ،وتعظيم قيمة المؤسسة وتدعيم تنافسيتيا

في األسواق ،بما يمكنيا من جذب مصادر تمويل محمية ودولية وعالمية لمتوسع والنمو ،وتأكيد نزاىة اإلدارة
فييا ،وكذلك لموفاء بااللتزامات والتعيدات ولضمان تحقيق المؤسسات ألىدافيا.
وتظير أىمية حوكمة الشركات فيما يمي( ميخائيل ، 2005 ،ص ص :)6-5

 .1محاربة الفساد الداخمي في المؤسسات وعدم السماح بوجوده أو عودتو مرة أخرى.
 . 2تحقيق ضمان النزاىة والحيدة واالستقامة لكافة العاممين في المؤسسات بدءا من مجمس اإلدارة والمديرين
التنفيذيين حتى أدنى العاممين فييا.
 .3تفادي وجود أية أخطاء عمديو أو انحراف متعمد كان أو غير متعمد ومنع استم ارره.
 .4محاربة االنحرافات وعدم السماح باستم ارره.

 . 5تقميل األخطاء إلي أدني قدر ممكن باستخدام النظم الرقابية التي تمنع حدوث مثل ىذه األخطاء.
 . 6تحقيق االستفادة القصوى من نظم المحاسبة والمراقبة الداخمية وتحقيق فاعمية االتفاق وربط األنفاق باإلنتاج.
 .7تحقيق أعمى قدر من الفعالية لم ارقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من كونيم عمى أعمى درجة من
االستقاللية وعدم خضوعيم ألية ضغوط من مجمس اإلدارة أو من المديرين التنفيذيين.

وعميو فإن أىمية الحوكمة تؤدي إلي تحسين فعالية االقتصاد الوطني وجمب االستثمارات الخاصة وتخفيض

اإلنفاق الحكومي ،كما أن القيام بإزالة عوائق االستثمارات األجنبية سوف يخمق سوقًا تنافسية بحيث يؤدي إلي
تشجيع المنشآت الوطنية ،ونشوء سوق تتميز بالشفافية في اإلفصاح عن المعمومات.
وىناك عدة أىداف تعمل الحوكمة عمى تحقيقيا من أىميا(خميل ، 2005 ،ص :)16
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 .1التأكيد عمى مبدأ الفصل بين الممكية واإلدارة والرقابة عمى األداء ،مع تحسين الكفاءة االقتصادية
لممؤسسات.
 .2إيجاد الييكل الذي تتحدد من خاللو أىداف المصرف ،ووسائل تحقيق تمك األىداف ومتابعة األداء.
 . 3متابعة المراجعة والتعديل لمقوانين الحاكمة ألداء المؤسسات ،بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كال الطرفين
وىما مجمس إدارة المؤسسة والمساىمون ممثمة في الجمعية العمومية لممؤسسة.

 . 4عدم الخمط بين الميام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ،وميام مجمس اإلدارة ومسئوليات أعضائو.
 .5تقييم أداء اإلدارة العميا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة.
 .6إمكانية مشاركة المساىمين والموظفين والدائنين والمقرضين ،واالضطالع بدور المراقبين بالنسبة ألداء
المؤسسات.

 . 7تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية ،بما يعمل عمى تدعيم واستقرار نشاط المؤسسات العاممة باالقتصاد،
وعدم حدوث انييارات باألجيزة المؤسسة أو أسواق المال المحمية والعالمية ،والمساعدة في تحقيق التنمية
واالستقرار االقتصادي.
 .1االطار النظري لممراجع الداخمي8

 .2.1مفهوم المراجع الداخمي8

اقتصر المراجع الداخمي في بادئ األمر عمى الناحية المالية والمحاسبية لمتأكد من صحة تسجيل العمميات

المالية واكتشاف األخطاء إن وجدت ،وكذا التأكد من سالمة إدارة أصول المؤسسة ،غير أنو اتسع نطاقيا
وأصبحت تغطي مختمف الوظائف في المؤسسة ،وتعمل بصفة مستقمة عن بقية اإلدارات الخاضعة لمرقابة
الداخمية ،بحيث تستخدم كأداة لفحص وتقييم مدى فاعمية األساليب الرقابية في متابعة تنفيذ الميام ومد اإلدارة

العميا بصفة مستمرة بالحقائق والمعمومات.
يعد المراجع الداخمي بمفيومو الحديث أداة من األدوات التي تساعد المؤسسة عمى بموغ أىدافيا ،حيث يعمل
عمى تقييم أداء أنشطتيا المختمفة المحاسبية والمالية والتشغيمية ،األمر الذي جعل من المراجع الداخمي ،يمعب

دو ار ميما في مساعدة إدارة المؤسسة عمى مسؤوليتيا المختمفة .في ظل التطورات الراىنة والمميئة بالفرص
والتيديدات وفي ظل األشكال المختمفة لممؤسسات وتنوعيا وعمى اختالف أحجاميا ،زادت حاجة المؤسسة إلى
اعتماد وظيفة المراجع الداخمي ،تتوفر فييا مجموعة من المعايير المؤىمة ،ىذه الوظيفة تساعد إدارة المؤسسة
عمى تطبيق سياساتيا واجراءاتيا وبموغ أىدافيا بفعالية وكفاءة ،فأصبح المراجع الداخمي أداة في يد المؤسسة
تستعمميا في الكشف عن مواطن االختالل ،وتحديد نقاط القوة ،وتنبيو إدارة المؤسسة بما قد تواجيو من أخطار

وما يتاح أماميا من فرص.

يعرف المراجع الداخمي عمى أنو" تأكيد مستقل وموضوعي لمحسابات ونشاط االستشارات ييدف إلى إضافة
القيمة وتحسين العمميات لممؤسسة ،وىي تساعد المؤسسة في تحقيق أىدافيا من خالل إتباع نيج منتظم لتقييم
وتحسين فعالية عمميات اإلدارة والمراقبة وادارة المخاطر"( Audit manuel, Internal audit division,
.)office of Internal ove right services 2009, P01

وفي مفيوم آخر يعرف المراجع الداخمي بأنو "وظيفة تقويم مستقمة تنشأ داخل المنظمة لفحص وتقييم األنشطة
كخدمة لممنظمة بيدف مساعدة أفراد المنظمة عمى تنفيذ مسؤوليتيم بفعالية من خالل تزويد األفراد بالمنظمة
بالتحميالت والتقييمات والتوصيات والمشورة والمعمومات المختصة بفحص األنشطة وتشمل أيضا أىداف التدقيق

توفير رقابة فعالة بتكمفة معقولة" (.جمعة ،2011،ص.)46
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وفي مفيوم آخر يعرف المراجع الداخمي بأنو "وظيفة تؤدييا ىيئة مؤىمة من الموظفين ،وتتناول الفحص
االنتقادي المنظم والتقييم المستمر المخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة الداخمية وأداء اإلدارات
واألقسام المختمفة ،بيدف التحقق من مدى االلتزام ىذه الخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل الرقابة ومدى

كفاءة وفعالية ىذه الخطط والسياسات واإلجراءات ووسائل المراقبة وأداء اإلدارات واألقسام".
( الصحن وآخرون ،2001،ص ص.)216 - 215

من خالل التعاريف السابقة نستخمص أن المراجع الداخمي ىو عبارة عن وظيفة مستقمة داخل المؤسسة ليا
نشاط دوري في الفحص والتحقق ما إذا كانت التنظيمات الموضوعة من قبل المؤسسة ىي قيد التنفيذ أو نفذت

بأحسن صورة ليا وىي عبارة عن خدمة مساعدة ألفراد المؤسسة عمى تنفيذ مسؤولياتيم بأحسن فعالية.
 .1.1أهداف المراجع الداخمي وأنواعه8

زاد االىتمام بالمراجع الداخمي من قبل المؤسسات الذي جعل من المراجعين الداخميين يسعون إلى تحقيق

األىداف اآلتية( :سرايا)2002،


التحقق من مدى االلتزام بسياسات واجراءات الرقابة الداخمية.



التحقق من مدى كفاءة وفعالية االداء داخل إدارات وأقسام المؤسسة.



التحقق من حماية ممتمكات واصول المؤسسة والمحاسبة عنيا.



تقييم االداء عمى مستوى مراكز المسؤولية في المؤسسة.



التأكد من أن المعمومات المعروضة عمى اإلدارة دقيقة وكافية وأنيا من واقع مستندات
صحيحة وسميمة .وىذا يتطمب فحص جميع عمميات المؤسسة التي قبض لمنقود و العمميات
التي يتخمميا صرف لنقود ،وقيام التدقيق الداخمي بيذه الميام يؤدي في النياية منع الغش

والتزوير والتالعب واكتشاف األخطاء وىذا يؤدي إلى تعزيز الثقة في الدفاتر والسجالت،
وكذلك في البيانات والمعمومات( .سواد،2009 ،ص.)88
انواع المراجع الداخمي8

سنحاول إبراز أىم أنواع المراجع الداخمي في المؤسسة (:الخطيب ، 2009 ،ص)163
 .1المراجع المالي :ويعني مراجع العمميات والوثائق المالية واإلجراءات المستعممة في تسيير ىذا الجانب
باالعتماد عمى التقنيات التالية:


تحميل الحسابات والنتائج واستخراج االنحرافات الموجودة.



اختيار صحة الوثائق التي تقوم بإعدادىا المؤسسة مثل فواتير التدقيق.



التحقق من الوجود الفعمي لألصول وذلك باختيار اإلجراءات الخاصة باالستالم الجرد الفعمي
لألصول والمخزون الثابت مع التأكد من صحة معالجتيا المحاسبية في الدفاتر.

 .2المراجع اإلداري:

وىو المراجع الذي يشمل فحص اإلجراءات الرقابية الخاصة بنواحي النشاطات األخرى غير الناحية المالية
وليذا فيو يتطمب معرفة السياسات واإلجراءات المطبقة في المؤسسة .إن ىذا النوع من المراجع قد وسع من
مجال المراجع الداخمي التقميدي الذي يركز عمى المراجع المالي والمحاسبي ،ليقوم المدقق بفحص كافة
النشاطات داخل المنشأة المالية وغير المالية ويقوم كذلك بتقييم ىذه النشاطات من اجل معرفة مواطن الضعف
في األداء ،وتقييم التوصيات الالزمة لتحسينو والتأكد من االلتزام الكامل باألنشطة.
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 .1.1تحديد مهام ومسئوليات المراجع الداخمي في تفعيل الحوكمة8

لما كانت المحاسبة والمراجعة ترتبط عمى المستوى الميني أو المستوى التنظيري بالحوكمة باعتبارىا من أكثر

وتأثر بيا ،فال يمكن لمبادئ واجراءات الحوكمة أن تطبق بفاعمية وتؤتي ثمارىا
تأثير ًا
المجاالت العممية والمينية ًا
بدون دعم مينة المحاسبة والمراجعة ،كما تعتبر مبادئ واجراءات الحوكمة ذات أىمية كبيرة في مجال تطوير
مين ة المحاسبة والمراجعة.
أن المراجعة الداخمية تأتي كمحور أساسي لمحوكمة لتجسد الفعالية المنشودة ،وذلك في إطار تفعيل دور

أصحاب المصالح لضمان فعالية الحوكمة ،فيتعين عمى المنظمات من أجل الحصول عمى قوائم مالية عمى

درجة عالية من الشفافية واإلفصاح وتتسم بالمصداقية من قبل أصحاب المصالح أن تقوم بتفعيل عممية
المراجعة الداخمية ،ولضمان تنفيذ ىذه األعمال في منظومة الحوكمة البد من وجود التنظيم اإلداري والميني
المتكامل ويشتمل عمى مجمس اإلدارة والمراجعين الخارجيين وادارة المراجعة الداخمية ،األمر الذي فرض عمى

اإلدارة مراعاة مايمي)www.ir.egytrans.com15\08\2019( :

 .1أن يكون لدى المؤسسة نظام محكم لممراجعة الداخمية وأن يتعاون في وضعو مجمس اإلدارة مع مديري
المؤسسة ،وأن يتولى تنفيذ ىذا النظام إدارة المراجعة الداخمية.
 .2يتولى إدارة المراجعة الداخمية مسئول متفرغ بالمؤسسة ويكون من القيادات اإلدارية بيا ويتبع مباشرة العضو
المنتدب ،كما يكون لو االتصال مباشرة والتشاور مع رئيس مجمس اإلدارة ويقوم بحضور جميع اجتماعات لجنة

المراجعة.

 . 3يكون تعيين وتجديد وعزل مدير إدارة المراجعة الداخمية وتحديد معاممتو المالية بقرار من العضو المنتدب،
عمى شرط موافقة لجنة المراجعة.
 .4يجب أن تكون لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات الالزمة التي تمكنو من القيام بعممو عمى أكمل وجو.
 .5يقدم المراجع الداخمي تقري ار ربع سنوي إلى مجمس اإلدارة والى لجنة المراجعة عن مدى التزام المؤسسة
بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطيا وكذلك عن مدى التزاميا بقواعد الحوكمة.
 .6يصدر بتحديد أىداف وميام وصالحيات إدارة المراجعة الداخمية وأسماء مديرىا ومن يعاونوه قرار واضح
ومفصل ومكتوب من مجمس إدارة المؤسسة.
 .7تيدف المراجعة الداخمية إلى وضع نظم لتقييم وسائل ونظم واجراءات إدارة المخاطر فى المؤسسة ولتطبيق

قواعد الحوكمة بيا عمى نحو سميم.

 .8يتم وضع نظم واجراءات المراجعة الداخمية بناء عمى تصور ودراسة لممخاطر التي تواجو المؤسسة ،عمى أن
يستعان في ذلك بآراء وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات ومديري المؤسسة وأن يتم تحديث متابعة وتقييم
تمك المخاطر بشكل دوري.

يتضح مما تقدم أن إدارة المراجعة الداخمية ىي إدارة أو فريق من المستشارين أو الممارسين يقدمون خدمات
مستقمة وموضوعية لممراجعة الداخمية أو خدمات استشارية إلدارة المنشأة تصمم بغرض إضافة قيمة وتحسين
عممياتيا ،كما وتساعد خدمات المراجعة الداخمية المنشأة في تحقيق أىدافيا بتوفير مدخل منظم ومنطقي لتقييم
وتحسين فعالية عمميات إدارة المخاطر والعمميات الرقابية ،ومتابعة تطبيق مبادئ الحوكمة ،كما إنيا مسئولة عن

تحقيق أىداف الرقابة الداخمية التي تشمل رقابة كفاية وفاعمية العمميات وسالمة التقارير المالية.
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 .2.1توفر ودعم استقاللية المراجع الداخمي في تفعيل مبادئ الحوكمة8

تضمنت معايير األداء الميني لممراجعة الداخمية خمسة معايير رئيسية أوليا خاص باالستقاللية والذي ينص
عمى أنو "يجب أن يتوفر لممراجع الداخمي االستقالل عن األنشطة التي يتولى مراجعتيا" ،ويعتبر المراجع

الداخمي مستقال عندما يقوم بأداء عممو بحرية وموضوعية ،واالستقالل يساعد المراجع الداخمي عمى إصدار
أحكام نزيية وغير متحيزة ويتحقق ىذا االستقالل من خالل معيارين فرعيين ىما (البدري ، 2005 ،ص

:)193

 .1االستقالل التنظيمي :يجب أن يكون إلدارة المراجعة الداخمية وضع داخل المنشأة لمقيام بواجباتيا والقيام
بوظيفتيا.
موضوعيا عند أدائو ألعمال المراجعة ،وال
 .2االستقالل الموضوعي :يجب عمى المراجع الداخمي أن يكون
ً
يمكن ذلك إال إذا تم منحو الصالحيات الالزمة لممراجعة سواء كانت تتعمق بالسجالت أو باألفراد أو الممتمكات.
وتتطمب االستقاللية أن تكون وظيفة المراجع الداخمي مستقمة عن تنفيذ األنشطة التي يتم تدقيقيا وكذلك يجب
أن تكون مستقمة عن إجراءات الرقابة الداخمية اليومية مما يعزز موضوعية ونزاىة ىذه الوظيفة ،األمر الذي
يتطمب أن تكون تبعية التدقيق الداخمي لمجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة في مجمس اإلدارة ،ويكون االتصال
مباشرة مع ىذا المستوى .وكذلك تتطمب االستقاللية عدم وجود تضارب في المصالح ما بين موظفي المراجعة

والمصرف.

ولكي يكون المراجع الداخمي مستقال يجب أن تتوافر فيو الشروط التالية( :مخموف ،2007،ص)82
 .1رفع المكانة التنظيمية لممراجع الداخمي بأن يتبع اإلدارة العميا ،وأن يتحرر من أية رقابة إشرافية ،أو من أي
تأثير من اإلدارة في أي مجال يخضع لممراجعة.

 .2أن يحظى المراجع الداخمي بالتأييد الكامل من اإلدارة في كل القطاعات ويتضمن ذلك وضع دستور وظيفة
ورسميا ألىداف وظيفة المراجعة الداخمية وسمطاتيا ومسئولياتيا
اضحا
المراجعة الداخمية الذي يتضمن
ً
ً
تحديدا و ً
والوضع التنظيمي لممراجع الداخمي ،ونطاق وظيفة المراجعة الداخمية.
 .3أن يكون تعيين رئيس إدارة المراجعة الداخمية وعزلو من اختصاص المدير العام أو لجنة المراجعة.
قادر عمى صنع األحكام وابداء الرأي دون تحيز.
 .4أن يتمتع المراجع الداخمي باالستقالل الذىني ،وأن يكون ًا
 .5أن يتحرر المراجعون الداخميين من التأثيرات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر جوىرًيا عمى نطاق عمميم
و األحكام أو األداء التي يتم إصدارىا في تقرير المراجعة.

وبذلك تظير أىمية االستقاللية في وظيفة المراجعة الداخمية ،حيث كان اىتمام معيد المراجع الداخمي
الدولي( )IIAبحوكمة المؤسسات عند قيامو بتشكيل لجنة حماية التنظيمات اإلدارية المعروفة باسم لجنة تريدوي

()Tread wayعام  - 1987عام  1997بشأن التقرير المالي في المنظمات العامة حيث أوضحت أن أسباب
الغش ترجع إلي نقص في فعالية أنظمة الرقابة الداخمية ونقص فعالية واستقاللية وظيفة المراجعة الداخمية
(الوردات،2005،ص،)8بالتالي ظير التوجو الدولي نحو دعم استقالل المراجع الداخمي ،من خالل الحاق
تبعيتو إدارة المراجعة لمجمس إشرافي مستقل ،ووجود اعتراف دولي بأن نظام حوكمة المؤسسات الجيدة تستدعي

توفير مجموعة من السمات والخصائص والميارات والقدرات العالية ألطراف عمميات المراجعة بالمؤسسات أو
أي أطراف أخرى ذات صمة.
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 .3.1دور المراجع الداخمي في دعم حوكمة المؤسسات8

المراجع الداخمي يساعد المؤسسة عمى تحقيق أىدافيا وتأكيد فعالية نظام الرقابة الداخمية ،والعمل مع مجمس

اإلدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة المخاطر والرقابة عمييا ،وتقييم وتحسين العمميات الداخمية لممؤسسة
وضمان صحة المعمومات المفصح عنيا مما يؤكد عمى جودة المؤسسة في القيام بأعماليا ،وىذا نتيجة
الستقاللية وظيفة المراجع الداخمي وتبعيتيا مجمس اإلدارة واتصاليا بمجنة المراجعة ،مما يسمح بالتطبيق السميم
لحوكمة المؤسسة.

يشمل نشاط المراجع الداخمي متابعة وتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر في المؤسسة ،وتقييم مختمف المخاطر

في المجاالت التي يتم تدقيقيا ورفع نتائج ذلك التقييم إلى اإلدارة العميا أو لجنة المراجعة أو االثنين معا.
يعمل المراجع الداخمي عمى إضافة قيمة لممؤسسة والعمل عمى تحقيق أىدافيا من خالل تقديم تأكيد معقول بأن
المخاطر التي تواجو المؤسسة تدار بفعالية ،وكذا من خالل التحسينات التي تقدميا في مجال إدارة المخاطر،
ومراجعة إدارة المخاطر ،حيث أن وظيفة المراجع الداخمي قد اتسع نطاقيا من دوره التقميدي المتمثل في المراجع
المالي إلى المراجع اإلداري ثم إلى التركيز عمى إضافة قيمة لممؤسسة من خالل مراجعة إدارة المخاطر،
واإلفصاح عن م ختمف المخاطر التي تواجو المؤسسة بكل شفافية ،وىذا ما يؤدي إلى طمأنة وزيادة ثقة
المساىمين وأصحاب المصالح عمى أن المخاطر التي تواجو مصالحيم مفيومة من جانب ممثمييم وأن اإلدارة
تقوم بالتصدي ليا بشكل منيجي ومنظم وىذا يساىم في دعم حوكمة المؤسسات (دراوسي ،اليادي،2012 ،

ص .)17

توجد ضمن المعايير المينية لمعيد المراجعين الداخميين ،معايير تعبر عن أىمية مساىمة المراجع الداخمي في
نظام إدارة المخاطر بالمؤسسة ،حيث أن المعيار رقم  2110يشير إلى أنو ينبغي أن يساعد نشاط المراجع
الداخمي المؤسسة ،وذلك عن طريق تحديد وتقييم التعرض الجوىري لممخاطر ،كما ينبغي أن يعمل عمى تحسين
إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة ،وىذا يساىم في تفعيل ودعم حوكمة المؤسسات.

فحسب تعريف معيد المراجعين الداخميين الذي يعرف الحوكمة عمى أنيا "العمميات التى تتم من خالل
اإلجراءات المستخدمة من ممثمي أصحاب المصالح في المؤسسة ،من أجل توفير اإلشراف عمى إدارة المخاطر
ومراقبتيا والتأكيد عمى كفاءة الضوابط إلنجاز األىداف والمحافظة عمى قيم المؤسسة من خالل حوكمة
المؤسسات فيو"(طالب وآخرون ،2011،ص .)25

مما سبق نستخمص أن اىتمام المراجع الداخمي بإدارة المخاطر ومراجعة إدارة المخاطر ،يعزز من دعمو

لمتطبيق السميم لحوكمة المؤسسات.
 .4.1دور المراجع الداخمي في إدارة المخاطر8

يكمن دور المراجع الداخمي في إدارة المخاطر من خالل مساعدة المؤسسة في التعرف عمى المخاطر وتقييميا

والمساعدة في تحسين أنظمة إدارة المخاطر ومراقبتيا وذلك كما يمي(شريفي، 2015 ،ص :)131
 . 1مساعدة مجمس اإلدارة واإلدارة العميا في رسم السياسة العامة إلدارة المخاطر ،وذلك بتقديم خدمات استشارية

واقتراحات.

 .2التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة المخاطر.
 .3تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة التعرف عمى المخاطر وأنظمة القياس المتبعة عمى مستوى كل األنشطة
والعمميات بالمؤسسة.
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 .4تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الضبط الداخمي واجراءات الرقابة الموضوعة لمتحكم في المخاطر المتعرف
عمييا وصحة قياسيا.
المعدة من من طرف مدير المخاطر حول تطبيق اإلطار العام إلدارة المخاطر وسرعة اإلبالغ
 .5تقييم التقارير
ّ
والبدا بمعالجتيا واإلجراءات التصحيحية المتخذة.

 .6رفع تقارير إلى مجمس اإلدارة لتقييم كفاءة وفعالية إدارة المخاطر.
ومن خالل ما سبق ،تتضح لنا العالقة الوطيدة بين جودة المراجعة الداخمية وادارة المخاطر في المؤسسة ،حيث
أصبحت المؤسسات في الوقت الحالي وفي إطار التسيير الحديث تعتبر المراجعة الداخمية كأحد األدوات
الرئيسية لمرفع من فعالية وكفاءة إدارة المخاطر ،كما أن المعايير الدولية لممراجعة الداخمية ركزت عمى قيام

المراجع الداخمي بتقييم فعالية إدارة المخاطر بالمؤسسة ،وتقييم المخاطر المتعمقة بحوكمة المؤسسات إضافة إلى
تمك المتعمقة بالعمميات وأنظمة المعمومات.
 .5.1دور المراجع الداخمي في مواجهة الفساد المالي8

تحديا كبي اًر لممحاسبين حيث
يعتبر الغش واالختالس ىما أساس في منظومة الفساد ،واكتشاف الغش يمثل
ً
يممك المفسدين تقنيات محكمة يطوروىا من حين ألخر ،لذا البد من تأسيس وتنفيذ استراتيجيات فعالة ضد
الفساد حتى نستطيع تأسيس شركات تتمتع بأعمى درجات الحوكمة ،ويعتبر المراجع الداخمي أحد آليات

الحوكمة ،والممارسات والمسؤوليات الموكمة لو في أداء عممو.

يقوم بالمراجع ة الداخمية ىيئة داخمية او مراجعون تابعين لمشركة من أجل حماية اموال المؤسسة ،تحقيق أىداف
اإلدارة ،تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية ،وتستند المراجعة الداخمية إلى فحص أنظمة الرقابة الداخمية
،المستندات ،الحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع فحصا منظما بقصد الخروج برأي محايد عن مدى داللة

القوائم المالية عن الوضع المالي لممؤسسة ،وتمعب المراجعة الداخمية دو اًر ميما في عممية حوكمة المؤسسات

،أذ يزيد من قدرة مساءلة المؤسسة واإلدارة ،أي زيادة المصداقية والعدالة وتحسين سموك الموظفين وبالتالي

التقميل من مخاطر الفساد المالي(دراوسي ،اليادى،2012،ص.)21
ثانيا 8االطار العممي لمدراسة8

.2التحميل اإلحصائي لالستبيان واختبار فرضيات الدراسة 8

احتوى ىذا الجانب عمى عرض وتحميل البيانات لموضوع الدراسة ،وتحديد مجتمع وعينتو وتصميم استمارة

استبيان ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت بغية التحقق من صحة فرضيات الدراسة .حيث تألف مجتمع
الدراسة مدراء إدارة المراجعة الداخمية بالمصارف الميبية ،وتم سحب عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،المتمثمة
في المراجعين الداخمين العاممين بالمصارف التجارية في مدينتي الخمس وزليتن ،وقد تم اختبار فرضيات الدراسة

باستخدام البرنامج االحصائي ( )SPSSلتحميل بيانات االستبيان.
لقد تم تقسيم االستبيان إلى قسمين كالتالي:
 القسم األول 8وتمثمو األسئمة العامة وىي:

(المؤىل العممي – التخصص العممي –سنوات الخبرة -المركز الوظيفي -الشيادات المينية)

 القسم الثاني 8تكون من محورين ىما :

المحور األول :تمثل في عبارات االستبيان المتعمقة بالعالقة بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم

وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي.
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المحور الثاني :تمثل في عبارات االستبيان المتعمقة بالعالقة بين توفر المعمومات والصالحيات الالزمة لممراجع
الداخمي وبين فاعميتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي.

لقد تم صياغة القسم الثاني من االستبيان باالعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي ،والجدول رقم ( )1يوضح

الدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية والرأي العام.
جدول رقم ( ) 1
الدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية ودرجات االعتماد إلجابات مقياس ليكارت الخماسي
الدرجة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

الرأي العام

الــرأي

1

()1.79 – 1

()35.8 –20

غير موافقون بشدة

غير موافق

2

()2.59 – 1.8

()51.8 – 36

غير موافقون

محايد

3

()3.39 – 2.6

()67.8 -52

محايدون

موافق

4

()4.19 – 3.4

()83.8 -68

موافقون

موافق بشدة

5

()5 – 4.20

()100 -84

موافقون بشدة

غير موافق
بشدة

والجدول رقم ( )2يوضح عدد االستبيانات التي تم توزيعيا والتي تم استالميا من عينة الدراسة.
جدول رقم ( )2
عدد االستبيانات التي تم توزيعيا والتي تم استالميا من عينة الدراسة
االستبيانات

االستبيانات

الغير غير

الصالحة
31
% 77.5

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

الموزعة

المفقودة

المستممة

العدد

40

8

32

1

النسبة

%100

%20

%80

%2.5

القياس

الصالحة

لمتحميل

من الجدول رقم (  )2يتضح أن نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميل ىي  %77.5من العدد الكمي لالستبيانات
وىي نسبة مقبولة.
.1أساليب التحميل اإلحصائي8
لتحقيق أىداف الدراسة والختبار فرضياتيا تم استخدام برنامج ( )IBM SPSS Statistics 20لتطبيق
األساليب اإلحصائية التالية:
أوالً :االحصاء الوصفي لإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم القيام بما يمي:

 .1حساب التك اررات والنسب المئوية وذلك لخصائص بيانات عينة الدراسة.
 .2حساب المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والوزن النسبي ،والرأي العام لكل عبارة من عبارات
االستبيان.
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ثانياً :اإلحصاء االستداللي :الختبار فرضيات الدراسة تم تطبيق-:

حساب معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب معاممي الثبات والصدق الداخميين.
اختبار ( )T – Test) (One – Sample statisticsالختبار صحة فرضية الدراسة.
تحميل إجابات االستبيان واختبار الفرضية:
باالعتماد عمى أىداف الدراسة وفرضيتيا تم تحميل البيانات المتحصل عمييا من االستبيان والتوصل إلى ما
يمي:
Validity and Reliability

أوالً 8اختباري الثبات والصدق

تم إجراء اختباري الثبات والصدق لبيانات االستبيان لمتأكد من إمكانية االعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية في
تعميم النتائج من خالل حساب عمى معامل الثبات ألفا كرونباخ.
كما تم إجراء اختبار الصدق لمتأكد من أن أداة الدراسة والمتمثمة في االستبيان تقيس ما أعدت من أجمو وتم
حسابو عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،وكانت جميعيا قيم مقبولة ،وبالتالي يمكن االعتماد

عمى القائمة لقياس ما أعدت من أجمو.
الجدول جدول رقم (  )3يوضح معامل الثبات والصدق لبيانات االستبيان.
جدول رقم ( ) 1

معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان

االستــــــــــــــــــــــــــبيان

معامل الثبات

معامل

الداخمي

الصدق

Cronbach's
Alpha

المحور
األول
المحور
الثاني

تمثل في عبارات االستبيان المتعمقة بالعالقة بين ممارسة المراجع
الداخمي لمهامه في تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة
إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاهرة الفساد المالي.

تمثل في عبارات االستبيان المتعمقة بالعالقة بين توفر المعمومات
والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي وبين فاعميته في أداء
مهامه لمواجهة ظاهرة الفساد المالي.
االستبيان ككل
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من الجدول (  ) 3يتضح أن أداة الدراسة المتمثمة في االستبيان تتمتع بما يمي:
 .1بصفة الثبات الداخمي كونو حصل عمى معامل ثبات قدره ( )0.770-0.833-0.753وىذا يعني أن
نتائجيا ثابتة إن أعيد استخداميا مرات أخرى عمى نفس العينة وفي نفس الظروف.

 .2بصفة الصدق الداخمي كونو حصل عمى معامل صدق قدره ( )0.877-0.913-0.867فيي بذلك
صالحة لقياس ما صممت فعمياً لقياسو.
ثانياً 8البيانات الشخصية لعينة الدراسة8
لمتعرف عمى خصائص المعمومات الشخصية لعينة الدراسة والتي تم الحصول عمييا من استجابات عينة الدراسة
عمى الجزء األول من االستبيان ،تم حساب التك اررات والنسب المئوية والتي يمكن تمخيصيا فيما يمي:
 .2المؤهل العممي8

يتضح من الجدول رقم ( )4أن ذوي مؤىل الدبموم ىم األعمى نسبة فقد بمغت نسبتيم ( )%54.8يمييم
ذوي المؤىل العممي البكالوريوس حيث بمغت نسبتيم ( ،)%42يمييم ذوي المؤىالت العممية األخرى

حيث بمغت نسبتيم ( )%3.2وىذا يشير إلى أن ( )%96.7عينة الدراسة ىم من ذوي المؤىالت
ا لعممية (الدبموم والبكالوريوس) ،مما يعطي انطباع بالثقة واألىمية في أراء عينة الدراسة باالستناد عمى
مؤىالتيم العممية.
جدول رقم ( )4
التك اررات والنسب المئوية لممؤىالت العممية لعينة الدراسة
المؤىل العممي

التكرار

النسبة المئوية

دبموم

25

%54.8

البكالوريوس

21

%42

أخرى

2

%3.2

المجموع

31

%100

 .1التخصص العممي8

يتضح من الجدول رقم ( ) 5أن ذوي تخصص المحاسبة ىم األعمى نسبة حيث بمغت نسبتيم ()%41.9

يمييم ذوي تخصص العموم المصرفية حيث بمغت نسبتيم ( ،)%22.6يمييم ذوي التخصصات األخرى،

حيث بمغت نسبتيم ( ،)%35.5أي أن ( )%64.5من عينة الدراسة ىم من ذوي المركز الوظيفي الذي
يؤىميم لإلجابة عمى االستبيان ،باالستناد عمى مؤىالتيم العممية.
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أ .أسماء ميالد أبوحميقة  ،د .سمير مفتاح ميميل
جدول رقم ()5
التك اررات والنسب المئوية لتخصصات العممية لعينة الدراسة
التخصص العممي

التكرار

النسبة المئوية

محاسبة

13

%22.7

عموم مصرفية

7

%11.4

أخرى

11

%13.3

المجموع

12

%200

 .1سنوات الخبرة8

يتضح من الجدول رقم ( ) 6أن ذوي سنوات الخبرة (أكثر من  15سنة) ىم األغمبية حيث بمغت نسبتيم

( )%61.3من عينة الدراسة ،يمييم ذوي سنوات الخبرة (ما بين 15 -10سنة) حيث بمغت نسبتيم (،)%22.6
يمييم ذوي سنوات الخبرة (ما بين  10-5سنوات) حيث بمغت نسبتيم (.)%16.1

وىذا يؤىميم لإلجابة عمى أسئمة االستبيان بموضوعية وثقة ،باالعتماد عمى خبرتيم المينية.
جدول رقم ( ) 4
التك اررات والنسب المئوية لفئات سنوات خبرة عينة الدراسة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية

ما بين  20 - 3سنوات

3

%24.2

أكثر من  23سنة

19

%42.1

12

%200

ما بين  23 - 20سنة
المجموع

%11.4

5

 .4المركز الوظيفي8

يتضح من الجدول رقم (  )7أن ذوي المركز الوظيفي (مراجع داخمي) ىم األعمى نسبة حيث بمغت نسبتيم

( )%64.5يمييم ذوي المركز الوظيفي (مساعد مراجع) حيث بمغت نسبتيم ( ،)%16.1يمييم ذوي
المؤىالت العممية األخرى حيث بمغت نسبتيم ( )%19.4وىذا يشير إلى أن عينة الدراسة ىم من ذوي
المؤىالت العممية ،مما يعطي انطباع بالثقة واألىمية في أراء عينة الدراسة باالستناد عمى مؤىالتيم العممية.
جدول رقم ( ) 7

التك اررات والنسب المئوية لممراكز الوظيفية لعينة الدراسة

444

المركز الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية

مراجع داخمي

10

%64.5

مساعد مراجع

3

%16.1
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أخرى

4

%19.4

المجموع

31

%100

 .3الشهادات المهنية8

يتضح من الجدول رقم ( ) 8أن المتحصمين عمى الشيادة المينية (أخرى) ىم األعمى نسبة حيث بمغت

نسبتيم ( )%38.7يمييم المتحصمين عمى الشيادة المينية (المحاسب العربي الميني المعتمد ،) ACPAو
(المحاسب الداخمي المعتمد )CPAحيث بمغت نسبة كل منيم عمى حدة ( ،)%16.1يمييم المتحصمين عمى
الشيادة المينية (المحاسب القانوني المعتمد األمريكي  ،) CPAو (المحاسب األمريكي  )CAحيث بمغت

نسبتيم ( )%3.2كل عمى حدة.

جدول رقم ( ) 8
التك اررات والنسب المئوية لمشيادات المينية لعينة الدراسة
الشهادات المهنية

التكرار

النسبة المئوية

المحاسب القانوني المعتمد األمريكي ()CPA

1

%1.1

المحاسب األمريكي ()CA

1

%1.1

المراجع الداخمي المعتمد األمريكي ()CIA

5

%24.2

الحاسب العربي المهني المعتمد ()ACPA

3

%24.2

أخرى

27

%42.1

المجموع

12

%200

ثالثا 8اختبار الفرضية 8

الفرضية األولى الصفرية:
 :H01ال .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات
إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي

u0 ≤ 3.39: H01
الفرضية البديمة
 :Ha1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات إدارة
المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي

u0 > 3.39: Ha1
والختبار صحة الفرضية تم تطبيق اختبار(  (One sample T-testبمستوى داللة

0.05   

ومن طرف واحد ،والجدول رقم (  )9يوضح نتائج ىذا االختبار والقرار اإلحصائي الخاص بالفرضية.
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الجدول رقم ( )9
نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بيا
 Tالمحسوبة
4.418

قيمة احتمال المعنوية  dfدرجات
Sig

الحرية

0.000

30

الداللة اإلحصائية لمفرق

المتوسط

القرار اإلحصائي

بين المتوسطين

3.787

ترفض الفرضية الصفرية

دال احصائياً

من الجدول رقم (  ) 9يتضح أن قيمة متوسط إجابات عينة الدراسة ىو ( )3.787وىو أكبر من المتوسط
0.05
)
االفتراضي لمجتمع الدراسة والذي تبمغ قيمتو ( )3.39وأن قيمة احتمال المعنوية  Sigأصغر من (
2
عميو فإن الفرق بين المتوسطات لو داللة إحصائية ،لذا ترفض الفرضية األولى الصفرية ،وتحل محميا
الفرضية األولى البديمة ،التي تنص عمى ما يمي:
 :Ha1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات إدارة
المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي

u0 > 3.39: Ha1
وىذا يعنى ان ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو فى تقييم وسائل واجراءات
إدارة المخاطرة المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي.
جدول رقم ( )10
إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص العالقة بين ممارسة المراجع الداخمي لميامو في تقييم وسائل واجراءات
إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وبين الحد من ظاىرة الفساد المالي
ت

المقياس

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

2

الحوكمة بيا عمى نحو سميم.

يتم وضع نظم واجراءات المراجعة الداخمية بناء

3

عمى دراسة لممخاطر التي تواجو المصرف.

يستعان في وضع نظم لدراسة المخاطر بآراء
4

وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات ومديري

المصرف ويتم تحديث متابعة وتقييم تمك المخاطر

بشكل دوري.

يتم فحص اإلجراءات من قبل المراجع الداخمي
5

لمتأكد من مطابقتيا لمسياسات والخطط والنظم

والقوانين والموائح ومدى مساىمتيا في تفعيل مبادئ

الحوكمة.

446

بشدة

إدارة المخاطر في المصرف لتطبيق مبادئ

غير موافق

النسبة %

16.1

29

29

19.4

6.5

يقوم المراجع الداخمي بوضع نظم إلجراءات

التكرار

5

18

3

4

1

النسبة %

16.1

58.1

9.7

12.9

3.2

التكرار

5

15

7

4

-

النسبة %

16.1

48.4

22.6

12.9

-

التكرار

9

19

2

1

-

النسبة %

29

61.3

6.5

3.2

-

المتوسط

1

أىداف الميمة ىذا التقييم.

3.29
1.5
2

1.4
6

2.2
4

المعياري

التكرار

5

9

9

6

2

العالقة بالنشاط محل الفحص ويجب أن تعكس

االنحراف

النسبة %

29

61.3

6.5

3.2

-

4

%

يقوم المراجع الداخمي بتقييم أولي لممخاطر ذات

التكرار

9

19

2

1

-

2.2

الوزن النسبي

عبارات المحور األول

الرأي
العام

0.688

61.1

موافقون

1.160

43.6

محايدون

2.004

52.1

موافقون

0.707

0.466

51.4

61.1

موافقون

موافقون
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6

يشتمل نشاط المراجع الداخمي تحديد طبيعة العمل
بشأن التقييم واإلسيام في تحسين إدارة المخاطر
والرقابة الداخمية وعمميات الحوكمة.

تستند خطة نشاط المراجع الداخمي عمى تقييم

7

المخاطر مرة كل سنة عمى األقل ،ويتولى نشاط

المراجعة الداخمية مراقبة وتقييم فعالية نظام إدارة

المخاطر بالمصرف.
8

9

1
0

متابعة األخطار المتعمقة بأداء البنوك ومدى

تعرض البيانات المالية لمغش أو األخطاء،
ومعالجة حاالت الغش المكتشفة .

تقييم كفاية الرقابة عمى المخاطر بما فييا المخاطر

الخارجية التي من الممكن أن 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.

التكرار

3

19

5

4

-

النسبة %

9.7

61.3

16.1

12.9

-

التكرار

8

12

6

4

1

النسبة %

25.8

38.7

19.4

12.9

3.2

التكرار

7

14

7

3

-

النسبة %

22.6

45.2

22.6

9.7

-

التكرار

8

15

5

3

-

النسبة %

25.8

48.4

16.1

9.7

-

التكرار

2

21

7

1

-

النسبة %

5.6

67.7

22.6

3.2

-

3.68

1.5
2

1.6
2

1.7
0

1.5
5

0.611

2.202

51.4

52.1

موافقون

موافقون

0.720

54.1

موافقون

0.706

56

موافقون

0.425

53.2

موافقون

الفرضية الثانية الصفرية:
 : H02ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع
الداخمي وبين فاعميتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي.
u0 ≤ 3.39: H02
الفرضية البديمة

 : Ha2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع
الداخمي وبين فاعميتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي.
u0 > 3.39: Ha2

والختبار صحة الفرضية تم تطبيق اختبار(  (One sample T-testبمستوى داللة  0.05   ومن

طرف واحد ،والجدول رقم (  )11يوضح نتائج ىذا االختبار والقرار اإلحصائي الخاص بالفرضية.
الجدول رقم ( ) 11
نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي الخاص بيا
 Tالمحسوبة
2.667

قيمة احتمال المعنوية  dfدرجات
Sig

الحرية

0.012

30

المتوسط
3.704

الداللة اإلحصائية

لمفرق بين المتوسطين
دال احصائياً

القرار اإلحصائي
ترفض الفرضية الصفرية

من الجدول رقم (  ) 11يتضح أن قيمة متوسط إجابات عينة الدراسة ىو ( )3.704وىو أكبر من المتوسط
0.05
)
االفتراضي لمجتمع الدراسة والذي تبمغ قيمتو ( )3.39وأن قيمة احتمال المعنوية  Sigأصغر من (
2
عميو فإن الفرق بين المتوسطات لو داللة إحصائية ،لذا ترفض الفرضية الثانية الصفرية ،وتحل محميا الفرضية
الثانية البديمة ،التي تنص عمى ما يمي:
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 : Ha2توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع
الداخمي وبين فاعميتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي.
u0 > 3.39: Ha2

وىذا يعني أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة

لممراجع الداخمي وبين فاعميتو في أداء ميامو لمواجية ظاىرة الفساد المالي.
جدول ()21

إحصاءات أراء عينة الدراسة بخصوص العالقة بين توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي
وبين فاعميته فى اداء مهامه لمواجهة ظاهرة الفساد المالي

مسمسل
5

النسبة %

16.1

32.3

45.2

6.5

-

التكرار

9

11

5

6

-

مدى التزام المصرف بتطبيق مبادئ

النسبة %

29

35.5

16.1

19.4

-

يتم توفير كافة اإلمكانيات الالزمة

التكرار

8

10

6

7

-

النسبة %

25.8

32.3

19.4

22.6

-

التكرار

11

11

4

4

1

النسبة %

35.5

35.5

12.9

12.9

3.2

يتمكن المراجع الداخمي من الوصول إلى

التكرار

5

15

4

7

-

ذلك لما يمزم ألداء واجبو دون قيود لتفعيل

النسبة %

16.1

48.4

12.9

22.6

-

التكرار

8

17

2

4

-

النسبة %

25.8

54.8

6.5

12.9

-

التكرار

4

15

6

5

1

ال يوجد تعارض بين مصالح المراجع

ومصمحة المصرف في تطبيق مبادئ

الحوكمة.

يقدم المراجع الداخمي تقرير ربع سنوي
6

إلى مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة عن

وقواعد الحوكمة.
7

لممراجع الداخمي لكي يقوم بعممو بالشكل

المطموب.
يوجد استقالل تنظيمي إلدارة المراجعة
8

المقياس
التكرار

5

10

14

2

-

العالقة

الداخمية من حيث مقدرتيا لموصول إلى

مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة

العميا ،ليمكنيا من القيام بتفعيل مبادئ

بشدة

4

المجاالت االقتصادية واإلدارية ذات

موافق

موافق

محايد

النسبة %

19.4

41.9

35.5

3.2

-

يؤخذ بتوصيات المراجع الداخمي في

موافق

التكرار

6

13

11

1

-

العالقة.

بشدة
غير

3

النواحي المالية والمحاسبية والفنية ذات

غير

النسبة %

19.4

54.8

12.9

12.9

-

موافق

يؤخذ بتوصيات المراجع الداخمي في كافة

التكرار

6

17

4

4

-

المصرف.

المتوسط

2

وصالحيات المراجع الداخمي بشكل

3.74

المعياري

واضح ومفصل ومكتوب من مجمس إدارة

النسبة %

29

35.5

22.6

6.5

6.5

أكمل وجو.

يتم إصدار وتحديد أىداف وميام

االنحراف

التكرار

9

11

7

2

2
1.154

الوزن

النسبة %

45.2

22.6

16.1

12.9

3.2

يوجد لدى المراجع الداخمي الصالحيات

الكاممة التي تمكنو من القيام بعممو عمى

1.72

1.209

النسبي %

1

التكرار

14

7

5

4

1

عبارات المحور الثاني

56.6

52.6

الرأي العام

موافقون

موافقون

1.62

0.720

54.1

موافقون

1.55

0.603

53.2

موافقون

1.36

0.626

52.4

موافقون

3.74

1.42

1.65

2.072

2.224

2.225

52.6

51.1

55.2

موافقون

موافقون

موافقون

الحوكمة.

9

السجالت واألشخاص المناسبين وغير

مبادئ الحوكمة
10

يمكن لممراجع الداخمي أن يقوم باتخاذ

ق اررات بدون أي ضغوط أو انصياع لمن

تكون الق اررات ذات تأثير عمييم.
11
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ق اررات بدون أي ضغوط أو انصياع لمن

تكون الق اررات ذات تأثير عمييم.

يعمل المراجع الداخمي عمى اإلفصاح في
الوقت المناسب عن الوضع المالي

12

لممؤسسة وأدائيا.

النسبة %

12.9

48.4

19.4

16.1

3.2

التكرار

6

12

5

3

5

النسبة %

19.4

38.7

16.1

9.7

16.

3.35

1.355
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موافقون

1

ثالثا 8النتائج والتوصيات8
اوال 8النتائج8

من خالل دراستنا تمكنا من الوصول إلى النتائج التالية:
 .1يساىم المراجع الداخمي بدرجة كبيرة في مواجية الفساد المالي في المصارف ،من خالل القيام بميامو
ومسؤولياتو ،في تقييم وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،ومن ثم الحد
من التالعب والممارسات غير األخالقية ،ومواجية ظاىرة الفساد المالي.
 .2توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي لتفعيميا في ممارسة ميامو عمى اكمل وجو
،ومن أىميا االستقاللية ،الخبرة المالية والمحاسبية ،باإلضافة إلى تمتع بالصالحيات الالزمة التى

تجعمو قادر عمى الوفاء بمسؤولياتو ،مما يساعد عمى مواجية الفساد المالي في المؤسسات المالية.
 .3إن لمتطبيق السميم لحوكمة المؤسسات مجموعة من اآلليات أبرزىا وأىميا المراجع الداخمي كونو يتسم
بالشمولية في التطبيق عمى كافة وحدات المؤسسة.
 .4أصبح المراجع الداخمي عنصر رئيسي في المؤسسات ال يمكن االستغناء عنو ،إذ يمعب دو ار بالغ
األىمية في دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية ،وتصحيح االنحرافات وتقديم النصائح والحمول في

الوقت المناسب.

 .5ىناك دور جديد وىام لممراجع الداخمي يتعمق بإدارة المخاطر وذلك من خالل قيامو
بفحص ومراقبة تمك المخاطر الداخمية و الخارجية منيا والتي من الممكن أن تؤثر عمى
أعمال المصرف.
ثانيا 8التوصيات8

من خالل التحميل و النتائج السابقة ،فإن نوصي بما يمي:

 .1العمل عمى زيادة االىتمام بوظيفة المراجعة الداخمية وتفعيل دورىا لما ليا من أثر إيجابي

في دعم تطبيقات الحوكمة واحكام الرقابة عمى مختمف جوانب األداء المصرفي.
 .2ضرورة التدريب المستمر ووضع البرامج الالزمة من قبل الجمعيات المينية التخصصية
لتأىيل المراجعين الداخميين لمقيام بأدوارىم في ظل اإلطار الجديد لممارسة المينة لدعم

الحوكمة في المصارف.

 .3العمل عمى تدعيم أركان ومقومات استقاللية المراجع الداخمي لكي يتمكن من القيام بأداء ميامو عمى
أكمل وجو ،لضمان تطبيق وتفعيل مبادئ الحوكمة داخل المصرف.
 .4العمل عمى نشر مفيوم وثقافة الحوكمة لدى كافة األطراف ذات العالقة بالمصرف بشكل
أوسع ،من خالل إصدار النشرات والتعميمات المنظمة ألسس وقواعد التطبيق السميم وآليات التنفيذ والمتابعة

والكشف عن المخالفات ومواطن الضعف أو القصور في مراحل العمميات واألداء داخل المصرف.
 .5إلزام المؤسسات الميبية بتبني القواعد األساسية لمحوكمة والعمل بيا.
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أ .أسماء ميالد أبوحميقة  ،د .سمير مفتاح ميميل
ممخص الدراسة8

تيدف ىذه الدارسة إلى تعميق المعرفة بالدور الذى يقوم بو المراجع الداخمي كأحد آليات حوكمة المؤسسات ،في

تحسين فاعمية نظم الرقابة الداخمية ،وتفعيل وتقييم إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،وانعكاس ذلك
عمى الحد من ومواجية الفساد المالي في منشآت األعمال والمصارف ،وقد استخدم الباحثان المنيج الوصفي
التحميمي في إجراء الدراسة من خالل جمع البيانات من مصادرىا األولية والثانوية حيث تم جمع البيانات من

داخميا في
اجعا
ً
خالل استبانة أعدت خصيصا ليذا الغرض ،وتم توزيعيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىا  40مر ً
المصارف التجارية العاممة في ليبيا ،وقام الباحثان باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي( )SPSSفي تحميل
البيانات ،واختبار الفرضيات ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أىميا :أن يساىم المراجع
الداخمي بدرجة كبيرة في مواجية الفساد المالي في المصارف ،من خالل القيام بميامو ومسؤولياتو ،وتقييم
وسائل واجراءات إدارة المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية ،ومن ثم الحد من التالعب والممارسات غير
األخالقية ،ومواجية ظاىرة الفساد المالي ،توفر المقومات والصالحيات الالزمة لممراجع الداخمي لتفعيميا في
ممارسة ميامو عمى اكمل وجو ،ومن أىميا االستقاللية ،الخبرة المالية والمحاسبية ،باإلضافة إلى تمتع
بالصالحيات الالزمة التى تجعمو قادر عمى الوفاء بمسؤولياتو ،مما يساعد عمى مواجية الفساد المالي في
المؤسسات المالية.

وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أىميا :ضرورة تعميق المفاىيم والمبادئ التي قضت
بيا المعايير الدولية لممراجعة الداخمية لدى كافة المراجعين الداخميين من خالل عقد الدورات التدريبية التأىيمية

الالزمة والعمل عمى متابعة تحديث وتطوير التطبيقات السميمة لمعايير المراجعة الداخمية ،وضرورة بذل العناية
الكاممة من قبل سمطات الميبية في مجال التزام المصارف بمبادئ وقواعد الحوكمة والتعميمات الصادرة عنيا،

والعمل عمى نشر مفيوم وثقافة الحوكمة لدى كافة األطراف ذات العالقة ،واصدار النشرات والتعميمات التي
تعكس دور وأىمية الحوكمة ،وااللتزام بقواعدىا ومبادئيا في المصارف العاممة بميبيا.
الكممات الدالة :المراجع الداخمي ،آليات الحوكمة ،الفساد المالي.
قائمة المراجع8

اوال 8المراجع العربية8

 .1أحمد حممي جمعة ،التدقيق الداخمي والحكومي ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. 2011،
 .2أحمد عمى خضر ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات ،دار الفكر الجامعي،
الطبعة االولى االسكندرية ،مصر . 2012 ،

 .3أشرف حنا ميخائيل ،تدقيق الحسابات وأطرافو في إطار منظومة حوكمة الشركات ،مداخمة ضمن
المؤتمر العربي األول ،فندق شيراتون ،القاىرة ،مصر 26 -24،سبتمبر .2005
 .4الوردات ،خمف عبد اهلل ،التدقيق الداخمي في إطار حوكمة الشركات ،بحث مقدم إلي المؤتمر العربي
األول حول التدقيق الداخمي في إطار حوكمة الشركات ،جميورية مصر العربية.2005 ،

 .5السيد أحمد السقا ،الربط بين األزمات المالية العالمية وحوكمة الشركات وآليات المراجعة ،ورقة عمل،
المؤتمر العالمي األول لحوكمة الشركات بعنوان" حوكمة الشركات  -الممارسة الحالية واآلفاق
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المستقبمية " ،كمية العموم اإلدارية والمالية ،جامعة الممك خالد ،السعودية 31 ،أكتوبر  1-نوفمبر
.2009
 .6آمقران مكي ،دور المراجعة الداخمية في تفعيل نظام الرقابة الداخمية ،رسالة ماجستير ،كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،تخصص محاسبة ومالية ،جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي،

الجزائر.2013/2012 ،

 .7خالد راغب الخطيب ،التأمين من الناحية المحاسبية والتدقيق ،دار الكنوز ،عمان ،األردن. 2009 ،
 .8ازھرة توفيق سواد ،مراجعة الحسابات والتدقيق ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2009 ،
 .9سامح محمد رضا ،رياض أحمد ،دور حوكمة الشركات في تحسين التقارير المالية لمحد من األزمات
المالية ،المنظمة العربية لمتنمية لمنشر ،مصر.2013 ،

. 10عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون ،الرقابة والمراجعة الداخمية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،اإلسكندرية،
مصر. 2001 ،
.11عالء فرحان طالب وآخرون ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي لممصارف ،دار وائل لمنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.2011 ،

. 12عمر شريفي ،التدقيق الداخمي كأحد أىم اآلليات في نظام الحوكمة ودوره في الرفع من جودة االداء في
المؤسسة ،مجمة أداء المؤسسات الجزائرية ،العدد  ، 07جامعة سطيف.2015 ،
 .13عمر اقبال توفيق المشيداني ،مجمة اداء المؤسسات الجزائرية ،تدقيق التحكم المؤسسي (حوكمة الشركات)
في ظل معايير التدقيق المتعارف عمييا (إطار مقترح) ،العدد  ،2جامعة قاصدي مرباح ،ورقمة.2012 ،

. 14عطا اهلل وراد خميل  ،الدور المتوقع لممدقق الداخمي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية
في ظل الحاكمية المؤسسية ،بحث مقدم إلي المؤتمر العربي األول حول التدقيق الداخمي في إطار حوكمة
الشركات ،جميورية مصر العربية.2005،
 . 15طارق عبد العال حماد ،حوكمة الشركات (المفاىيم ،المبادئ ،التجارب ،تطبيقات الحوكمة في المصارف)،

ط  ،2الدار الجامعية ،القاىرة ،مصر.2007،

 .16محمد السيد سرايا ،اصول وقواعد المراجعة والتدقيق –اإلطار النظري –المعايير والقواعد_ مشاكل التطبيق
العممي ،مصر ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،مصر. 2002،
 .17مسعود دراوسي ،ضيف اهلل محمد اليادي ،فعالية وأداء المراجعة الداخمية في ظل حوكمة الشركات كآلية
لمحد من الفساد المالي واإلداري ،الممتقى الدولي حول حوكمة الشركات كألية لمحد من الفساد المالي واإلداري ،

كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير ،جامعة محمد خيضر بسكره .جامعة بسكرة  7-6،مايو
.2012

 .18مسعود عبد ا لحفيظ البدري ،المعايير التي تحكم أداء المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية بمدينة
بنغازي ،مجمة دراسات في االقتصاد والتجارة ،مجمد  ،23-22جامعة قاريونس ،بنغازي ،ليبيا.2005 ،

 .19موسى سالمة السويطي  " ،تطوير نموذج لدور لجان المراجعة في الشركات المساىمة العامة األردنية
وتأثيرىا في فاعمية واستقاللية التدقيق الخارجي "  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية الدارسات المالية واإلدارية،
جامعة عمان العربية لمدارسات العميا. 2002 ،
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 سمير مفتاح ميميل. د،  أسماء ميالد أبوحميقة.أ
8 المراجع االجنبية8ثانيا

1. Audit manuel, Internal audit division, office of Internal ove right services 2009.
2. www.ir.egytrans.com15\66\6602.
3. Braiotta, j.l.,R.Gazzaway , P.Colson , S.Ramamaoti '' Audit Committee Handbook'',
Fifth Edition, New jersey, John wily & Sons, Inc,2010.

Abstract:
This study has aimed to deepen the knowledge about the role of internal auditor as
one means of governance of institutions in enhancing the effectiveness of systems
of internal control and activating as well as evaluating risks management
associated with preparing financial reports and reflecting this on lessening and
fighting the financial corruption in work institutions and banks. The two
researchers have used the descriptive analytical methodology to perform the study
via collecting data from its primary and secondary resources. Data was collected
via a questionnaire prepared bespoke for this purpose. The questionnaire was sent
to the study's sample which consisted of 40 internal auditors in the commercial
banks working in Libya. The two researchers have used the statistical software
SPSS to analyze the data and test the hypotheses. The study has found several
results, most important of which are: the internal auditor significantly participate
in fighting financial corruption in banks via performing his tasks and
responsibilities, evaluating means and procedures of risks management in
preparing the financial reports; thus, eliminating immoral practices and activities,
fighting the financial corruption phenomenon, providing the required resources
and powers for the internal auditor to practice them in his/her work efficiently.
Most important of these resources are: Independence, financial and accountancy
experience in addition to gaining the required powers which can attain him/her
fulfill his/her responsibilities so as to can fight the financial corruption in the
financial institutions. The study has recommended several recommendations such
as: it is necessary to deepen the concepts and principles included in the
international standards of internal auditing for all internal auditors by performing
the required training rehabilitation courses and working to further develop proper
application of standards of internal auditing. It is also necessary to pay full
attention via the Libyan authorities in the field of commitment of banks by the
principles and roles of governance as well as its instructions. Working to spread
the concept and culture of governance among all concerned parties, issuing the
brochures and instructions that reflect the role and importance of governance and
abidance to its role and principles in the working banks in Libya.
Keywords: Internal auditor, means of governance, financial corruption.
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