الموافق  12-11نوفمبر 2019

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات كاشكاليات التنمية في الدكؿ النامية (ليبيا أنمكذجان)

INSD2019

أثر تطبيق المراجعة الداخلية كإحدى آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي في المصارف التجارية الواقعة
في منطقة الخمس
د .أبو بكر جمعة اعويطيل

د .الصديق سالم اقنيبر

قسـ المحاسبة /كمية االقتصاد كالتجارة /جامعة المرقب

قسـ المحاسبة /كمية االقتصاد كالتجارة /جامعة المرقب

Awaitil1966@yahoo.com

Sa1976.00@gmail.com

د .امحمد عمر ابوسيف

قسـ المحاسبة /كمية االقتصاد كالتجارة /جامعة المرقب
Emabusef2000@yahoo.com

المستخمص
تيدؼ ىذه الدراسة إلي التعرؼ عمي أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
كقد تكصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا  :كجكد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة لداخمية كإحدل
آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي  ،كجكد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة
الداخمية  ،يكجد أثر لمكضكعية كاستقاللية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
ىذا كقد أكصت الدراسة بتكصيات أىميا  :العمؿ عمي زيادة االىتماـ بأىمية المراجع الداخمي مف خالؿ
إقامة برامج تدريبية داخمية كخارجية بشكؿ مستمر لضماف رفع مستكم كفاءتيـ في مجاؿ الحككمة  ،ضركرة
االىتماـ باستقاللية المراجع الداخمي  ،زيادة االىتماـ بجكدة أداء عمؿ الم ارجع الداخمي مف خالؿ بذؿ المراجع
الداخمي العناية المينية الالزمة عند أداء مياـ عممو بالمصرؼ  ،تطكير القكانيف كالمكائح كالتشريعات التي تنظـ
مينة المراجعة الداخمية بالمصارؼ التجارية.
الكممات المفتاحية  :الفساد المالي  ،الحككمة  ،المراجع الداخمي
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 - 1المقدمة:
تعتبػػر ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي بصػػكرة خاصػػة ظػػاىرة عالميػػة منتش ػرة فػػي أ مػػب الػػدكؿ  ،إال أنيػػا أكثػػر فػػي

الػػدكؿ الناميػػة مػػف الػػدكؿ المتقدمػػة  ،كقػػد حظيػػت ىػػذه الظػػاىرة فػػي اةكنػػة األخي ػرة باىتمػػاـ البػػاحثيف فػػي مختمػػؼ
التخصصات كذلؾ لما لمفساد المالي مف آثار سمبية تعيؽ عجمة التنمية في المجتمعات.
كلقد أصدر مجمس إدارة مصرؼ ليبيا المركزم ق ار انر رقـ ( )02لسنة  0202باعتماد دليػؿ الحككمػة بالقطػاع

المصرفي  ،لمحد مػف الفسػاد المػالي فػي المصػارؼ  ،ففػي الػدكؿ العربيػة أصػبح الفسػاد منتشػ انر فػي نػكاحي الحيػاة

االقتصػادية كاالجتماعيػػة كالسياسػية فقػػد جػاء فػػي تقريػػر الشػػفافية الدكليػة أف الفسػػاد فػػي ليبيػػا يػزداد عامػػا بعػػد عػػاـ

حيػث احتمػت ليبيػا المرتبػة  072ضػمف مؤشػر مػدركات الفسػاد لمعػاـ  0208بحسػب التقريػر الصػادر عػف منظمػػة
الشفافية الدكلية كبيذا تككف ليبيا قد تقدمت نقطة كاحػدة عػف العػاـ الماضػي حيػث كػاف ترتيبيػا فػي المؤشػر 070
مف أصؿ  082دكلة شمميا التصنيؼ  ،كيعد ىذا مؤش ار خطي ار عمى أف البالد ما زالت تعػاني مػف الفسػاد بػالر ـ

مكشػػر التصػػنيؼ
مػػف جيػػكد األجي ػزة الرقابيػػة المحميػػة التػػي رصػػدت عمميػػات فسػػاد بمميػػارات الػػدكالرات  ،كيتػػكلى ر
ادا الػػى اراء الخبػراء كالمسػؤكليف فػػي مجػاؿ األعمػػاؿ ،
 082كفقػا لمػدركات انتشػػار الفسػاد فػي قطاعيػػا العػاـ اسػتن ن
ػادا فػي حػيف تمثػؿ
كذلؾ حسب مقياس يتراكح بيف  2ك  022نقطة  ،حيث تمثؿ النقطة الصفر البمداف األكثر فس ن
النقطة  022البمداف األكثر نزاىة( .ليبيا مف بيف أكثر الدكؿ فسادا )0208 ،

حيث أف المراجعة الداخمية أحدل اةليات حككمة الشركات كخط الدفاع األكؿ لمحد مف الفساد المالي

كاإلدارم  ،كأداة ميمة اإلدارة في تنظيـ سير العمؿ كضماف حسف اداء العمميات كاألنشطة المختمفة  ،كالحصكؿ

عمى قكائـ مالية عمى درجة عالية مف الشفافية كاإلفصاح الكامؿ كالمصداقية كاالستقاللية لخدمة ألصحاب
المصالح مف مساىميف كمقرضيف كمصارؼ.
 - 2الدراسات السابقة:
تناكلت العديد مف الدراسات مكضكع أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي  ،كفيما يمى أىـ الدراسات التي أستطاع الباحثكف الكصكؿ إلييا كسيتـ عرضيا حسب تاريخ

إعدادىا كىي:

أوالً  :الدراسات بالمغة العربية
دراسة (عبدالستار )0207 ،بعنكاف  " :آليات الحككمة كدكرىا في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم في الشركات
المممككة لمدكلة ".
تيدؼ الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى مفيكـ حككمة الشركات  ،نشأتيا كتطكرىا  ،أىميتيا كمبرراتيا  ،كمفيكـ
استعرض دكر آليات الحككمة في الحد
ا
الفساد المالي كاإلدارم كأسباب حدكثو كأبرز مظاىره كنتائجو  ،ككذلؾ
مف الفساد المالي كاإلدارم في الشركات المممككة لمدكلة  ،كاعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي

 ،حيث تـ االطالع عمى عدد مف البحكث كالدراسات كالدكريات كالمجالت العممية المتخصصة  ،باإلضافة إلى
االطالع عمى آليات كقكاعد الحككمة الصادرة عف المنظمات كالييئات العالمية كالمحمية  ،كأىـ النتائج التي
تكصمت إلييا الدراسة تتمثؿ في -)0( :إف حككمة الشركات كاحدة مف اةليات التي أصبح مف الضركرم تطبيقيا
في معظـ المؤسسات  ،سكاء أكانت حككمية أـ خاصة بيدؼ تحقيؽ إدارة رشيدة فعالة تحقؽ مصالح جميع
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المتعامميف مع المؤسسة -)0( ،ىنالؾ محدكدية في انتشار الفساد المالي كاإلدارم داخؿ القطاع المصرفي الخاص
في العراؽ كما أف القطاع المصرفي الخاص يعد مف أكثر القطاعات رقابة في العراؽ  ،كأىـ تكصيات الدراسة
تتمثؿ في ( :أ) -عمى الر ـ مف إصدار المصرؼ المركزم في العراؽ تعميمات بضركرة تطبيؽ حككمة الشركات
سكاء في المصارؼ التقميدية أك اإلسالمية إال أف تطبيقيا ما زاؿ محدكد  ،كمف ثـ يجب عمى الجيات الرقابية أف
تزيد مف إلزاميا لممصارؼ في تكسيع تطبيقيا لمحككمة ( ،ب) -تطبيؽ الحككمة االلكتركنية داخؿ القطاع

المصرفي الخاص في العراؽ  ،يساىـ بشكؿ كبير في الحد مف الفساد بکؿ اشکالو ( ،ج) -نشر ثقافة مكافحة
الفساد داخؿ المؤسسة المصرفية كتفعيؿ دكر الرقابة ير الرسمية داخؿ المؤسسات.
دراسة (عكض  )0207 ،بعنكاف  " :آليات الحككمة كأثرىا عمى األداء المتميز ،دراسة تحميمية في عينة مف

المصارؼ األىمية العرقية ".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة آليات الحككمة كأثرىا عمى األداء المتميز  ،كةجؿ تحقيؽ ذلؾ اعتمدت
المرجعة الداخمية)
الدراسة عمى آليات الحككمة الداخمية المتمثمة في ) مجمس اإلدارة  ،اإلفصاح كالشفافية  ،ك ا
المرجعة الخارجية  ،فاعمية المساىميف كأصحاب المصالح  ،كالتشريعات
كآليات الحككمة الخارجية المتمثمة في ) ا
المتغيرت أنعدت استمارة استبانو
ا
كالقكانيف ( كبياف أثرىما عمى األداء المتميز  ،كلغرض معرفة طبيعة العالقة بيف

كزعت عمى عينة الدراسة المككنة مف ( )6مصارؼ كحجـ العينة بمغ ) (60فرد يمثمكف أعضاء مجالس اإلدارات
مد ارء الفركع في تمؾ المصارؼ  ،كتكصؿ الدراسة إلى مجمكعة مف االستنتاجات أىميا كجكد عالقة معنكية
)مكجبة ( بيف تطبيؽ آليات الحككمة كتحقيؽ األداء المتميز في المصارؼ عينة الدراسة ،ككضعت عدد مف
بالتطكرت المعرفية كالمفاىيـ الحديثة كمكضكع
ا
التكصيات أىميا ضركرة االىتماـ مف قبؿ المصارؼ عينة الدراسة

اجرء البحكث كالدراسات مف اجؿ تعميؽ كفيـ اىميتيا في خمؽ التميز في االداء.
الحككمة بمختمؼ ابعادىا ك ا

دراسة (زاىر كآخركف  )0207 ،بعنكاف  " :الحككمة المؤسساتية كدكرىا في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم في
القطاع المصرفي الخاص في سكرية ".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيؽ الحككمة المؤسساتية كدكرىا في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم

في القطاع المصرفي الخاص في سكرية ،حيث استخدمت ىذه الدراسة المنيج التحميؿ الكصفي كأسمكب
االستسقاء الميداني ةراء عينة الدراسة  ،كما استخدمت البرنامج اإلحصائي  SPSSالختبار فرضيات الدراسة
كما أف مجتمع الدراسة يتككف مف المصارؼ الخاصة العاممة في البيئة السكرية  ،كعينة الدراسة تتككف مف
أعضاء مجالس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف كالمدراء المالييف كالمراجعيف الداخمييف  ،حيث أف أىـ نتائج الدراسة
المتكصؿ إلييا تتمثؿ في أف المصارؼ الخاصة السكرية تعتمد المبادئ األساسية لمحككمة  ،كما تكصمت الدراسة

إلى أف تطبيؽ مبادئ الحككمة لو عالقة معنكية جيد في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم في ىذه المصارؼ.

دراسة (عبد المغيث  )0229 ،بعنكاف  " :دكر المراجعة الداخمية في الحد مف مخالفات التزكير كاالختالس فى
القطاع العاـ ".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى دكر المراجعة الداخمية في الحد مف مخالفات التزكير كاالختالس فى القطاع العاـ

مع أىمية كضركرة كجكد المراجعة الداخمية بالمؤسسات كالكحدات الحككمية ذات الكفاءة التي تمكنيـ مف الحد
كتقميؿ االختالسات كالتزكير التي ظيرت بصكرة كبيرة في اةكنة األخيرة  ،استخدمت الدراسة المنيج التاريخي
مف خالؿ عرض لمدراسات السابقة  ،المنيج االستنباطي لمتعرؼ عمي أبعاد المشكمة المرتبطة بمكضكع الدراسة
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المنيج االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة  ،كعمؿ استمارة االستبانو كتحمييا بالطرؽ اإلحصائية كالرياضية
باإلضافة إلى االطالع عمى المراجع كالمصادر العممية ذات العالقة المباشرة بمكضكع الدراسة  ،تكصمت
الدراسة إلي عدة نتائج أىميا  :تعتمد جيكد دعـ دكر مينة المراجعة الداخمية في مكاجية ظاىرة الفساد المالي
كاإلدارم عمي تطكير مبادئ التطبيؽ األمثؿ لمنظكمة الرقابة عمي تحقيؽ أكبر قدر مف االستقاللية لممراجعة

الداخمية  ،عدـ كجكد قانكف لممراجعة الداخمية كاعتمادىا عمي المكائح المنظمة لمعمؿ يؤدم إلي عدـ تطكر
المراجعػة الداخمية كحمايتيا كتحقيؽ استقالليتيا  ،الفجكة المتزايدة بفعؿ التضخـ بيف الدخكؿ النقدية لمعامميف في
الدكلة كاحتياجاتيـ المالية الحقيقية لمكاجية متطمبات الحياة أدت إلي تقكية الدافع الرتكاب صكر الفساد
لصعكبة سد الفجكة بأساليب مشركعة  ،عدـ تنفيذ اإلجراءات الجنائية مف كاقع تقارير المراجعة الداخمية كتأخيرىا
إلي سػنكات عديدة أك تسكيتيا يؤدم إلي زيادة االعتداء عمي المػاؿ العػاـ  ،تكصمت الدراسة إلي عػدة تكصيات

أىميا  :ألىمية دكر المراجعة الداخمية كالكفاء بمسئكلياتيا الممقاة عمي عاتقيا البد مف االىتماـ بكضعيا
التنظيمي كاستقالليتيا كتطبيقيا لممعايير المينية الدكليػة المنظمػة لممينة حتى تكاكب تعريفيا الحديث  ،ضركرة
كجكد قانكف لممراجعة الداخمية يحقؽ ليػا الحماية كاالستقاللية كالقكة كاالىتماـ بالدكر البناء كالتقكيمي لممراجعة
الداخمية لمكاجية الفساد المالي كاإلدارم  ،سد الثغرات بيف الدخكؿ النقدية لمعامػميف في الدكلة كاحتياجاتيـ

المالية الحقيقية لمكاجية متطمبات الحياة  ،ضركرة تنفيذ اإلج ارءات بػكاسطة األجيزة االمنية كفؽ تقارير المراجعة
الداخمية عند اكتشاؼ المخالفات المالية المدعػكمة باألدلػة كالمستندات.

دراسة (نسماف  )0229 ،بعنكاف  " :دكر إدارات المراجعة الداخمية في تفعيؿ مبادئ الحككمة (دراسة تطبيقية
عمى قطاع المصارؼ العاممة في فمسطيف) ".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ كمناقشة دكر إدارات المراجعة الداخمية في تفعيؿ مبادئ الحككمة في المصارؼ
العاممة في فمسطيف ،استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي في إجراء الدراسة مف خالؿ جمع البيانات مف
مصادرىا األكلية كالثانكية حيث تـ جمع البيانات مف خالؿ استبانو أعدت خصيصا ليذا الغرض  ،كتـ تكزيعيا
داخميا في المصارؼ في فمسطيف  ،كاستخدمت الدراسة برنامج
اجعا
ن
عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده ) )60مر ن
التحميؿ اإلحصائي ) (SPSSفي تحميؿ البيانات  ،كاختبار الفرضيات  ،كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف
النتائج أىميا  :أف ىناؾ تأثير كبير لمميثاؽ األخالقي لممراجعة الداخمية عمى حككمة المصارؼ  ،كأف تطكر
معايير المراجعة الداخمية يساىـ بشكؿ رئيسي في تحسيف الحككمة في المصارؼ إلنجاز العديد مف األىداؼ ،
كلضماف تنفيذ أعماؿ الحككمة يجب أف يتكاجد التنظيـ اإلدارم كالميني المتكامؿ كالذم يشمؿ عمى كجكد مجمس
اإلدارة كلجنة المراجعة كادارة المراجعة الداخمية  ،كلجنة إدارة المخاطر  ،كقد خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف
التكصيات كاف مف أىميا  :ضركرة تعميؽ المفاىيـ كالمبادئ التي قضت بيا المعايير الدكلية لممراجعة الداخمية
لدل كافة المراجعيف الداخمييف مف خالؿ عقد الدكرات التدريبية التأىيمية الالزمة كالعمؿ عمى متابعة تحديث
كتطكير التطبيقات السميمة لمعايير المراجعة الداخمية  ،كضركرة بذؿ العناية الكاممة مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية
في مجاؿ التزاـ المصارؼ بمبادئ كقكاعد الحككمة كالتعميمات الصادرة عنيا  ،كالعمؿ عمى نشر مفيكـ كثقافة
الحككمة لدل كافة األطراؼ ذات العالقة  ،كاصدار النشرات كالتعميمات التي تعكس دكر كأىمية الحككمة ،

كااللتزاـ بقكاعدىا كمبادئيا في المصارؼ العاممة بفمسطيف.
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ثانياً  :الدراسات بالمغة اإلنجميزية
د ارسػة (  )2018 , Bilal & Twafikبعنػكاف  " :تػأثير المراجعػة الداخميػة عمػى فعاليػة حككمػة الشػركات فػي
القطاع المصرفي في سمطنة عماف ".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير المراجعػة الداخميػة عمػى فعاليػة حككمػة الشػركات فػي البنػكؾ التجاريػة
المدرجة في سػكؽ مسػقط لػاكراؽ الماليػة ( )MSMفػي سػمطنة عمػاف  ،لقػد تػـ اسػتخداـ اسػتبياف لجمػع البيانػات
كتـ تكزيعو عمى ( )022مف رؤساء ككبار المكظفيف بػإدارات المراجعػة الداخميػة فػي البنػكؾ التجاريػة  ،كأيضػان تػـ
استخداـ نمكذج االنحدار احتكل عمى خمسة متغيرات مسػتقمة كىػي  :اسػتقاللية المراجعػة الداخميػة  ،بػذؿ الكفػاءة

كالعنايػة المينيػػة الكاجبػػة  ،طبيعػػة العمػؿ ،تحسػػيف برنػػامج ضػػماف الجػكدة  ،إدارة نشػػاط المراجعػػة الداخميػة  ،كأىػػـ
النتائج التي تكصمت إلييػا الد ارسػة  :أنػو يكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية إيجابيػة ميمػة بػيف المراجعػة الداخميػة
كفاعمية حككمة لمشركات لممتغيػرات المراجعػة الداخميػة المتمثمػة فػي  :اسػتقاللية المراجعػة الداخميػة  ،بػذؿ الكفػاءة
كالعنايػػة المينيػػة الكاجبػػة  ،طبيعػػة العمػػؿ حيػػث ارتبطػػت بشػػكؿ كبيػػر بحككمػػة الشػػركات  ،كفيمػػا يتعمػػؽ بتحسػػيف
برنػػامج ضػػماف الجػػكدة  ،كادارة نشػػاط المراجعػػة الداخمي ػة  ،فػػإف تأثيرىم ػا عمػػى حككمػػة الشػػركات لػػيس ذا داللػػة
إحصائية.
دراسة ( )2018 ، Rabrenovic, et, alبعنكاف  " :آليات حككمة الشركات كدكرىا في الحد مف الفساد المالي
كاإلدارم ".
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر آليات حككمة الشركات في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم،
كما ىدفت إلى تسميط الضكء عمى مفيكـ الفساد المالي كاإلدارم مف خالؿ مراجعة أسبابو كأثاره االقتصادية
كالسياسية كاالجتماعية  ،ككذلؾ معالجة القضايا التعريفية لمفيكـ حككمة الشركات كمبادئ منظمة التعاكف
االقتصادم كالتنمية كمختمؼ المزايا كاةليات المختمفة التي يمنحيا الحككمة مف اجؿ معالجة ظاىرة الفساد

المالي كاإلدارم  ،حيث أف أىـ نتائج التي تكصمت إلييا الدراسة اف تطبيؽ حككمة الشركات ىك الحؿ الفعاؿ
لمتصدم لمفساد المالي كاإلدارم  ،كما تكصمت أيضا إلى كجكد دكر مؤثر لحككمة الشركات في حماية مصالح
األفراد كالشركات في الجكانب االقتصادية كالقانكنية كاالجتماعية  ،كما أف الحككمة تساعد في جذب
االستثمارات المحمية كاألجنبية.
دراسة ( )0205 ،In'airatبعنكاف  " :دكر حككمة الشركات في الحد مف االحتياؿ كالغش مف كجية نظر بيئة

األعماؿ السعكدية ".

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة دكر حككمة الشركات في الحد مف مستكل االحتياؿ  ،كذلؾ بفحص ثالثة
عناصر رئيسية لحككمة الشركات كىي (المراجعة الداخمية  ،الرقابة الداخمية  ،المراجعة الخارجية)  ،حيث تـ
تكزيع ( )062استباف عمى المدراء التنفيذييف ككانت نسبة الردكد االستمارات الصالحة لمتحميؿ  ،%7338كأىـ
النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف المراجعة الداخمية باعتبارىا أحد آليات الحككمة ىي األكثر أىمية في الحد

مف مستكل االحتياؿ.
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ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :
تعتبر ىذه الدراسة امتداد لمدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع  ،إال أف ىذه الدراسة تعتبر مف

القالئؿ حسب عمـ الباحثيف في البيئة المحمية  ،كبعد اإلطالع عمي الدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع كمع
استقراء كعرض أىـ نتائج الدراسات السابقة المتعمقة بآليات الحككمة كأثرىا في الحد مف الفساد المالي  ،كأف
ىذه الدراسة تناكلت أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في
المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
 - 3مشكمة الدراسة:
لقد شيدت العديد مف دكؿ العالـ المتقدـ كالنامي األزمات االقتصادية كالمالية  ،كلقد كاف مف أبرز

دكاعييا ضعؼ اإلدارة كآليات الرقابة الداخمية كعدـ كفاية اإلفصاح المحاسبي كانعداـ الشفافية كالمصداقية

كاألمانة ك ياب المساءلة في شركات القطاع العاـ كالخاص  ،األمر الذم دعا إلى ضركرة استخداـ آليات جديدة
الستعادة كفاءة كفاعمية اإلدارة كنظـ الرقابة الداخمية مما دفع باتجاه تطبيؽ الحككمة المؤسساتية كأحد المفاىيـ
الحديثة الممحة كالضركرية بكصفيا أحد الحمكؿ المقترحة إلزالة التشكىات التي اكتنفت النظـ اإلدارية كالمحاسبية
في القطاع العاـ كمحاربة الفساد اإلدارم كالمالي كالذم يعتبر استغالؿ السمطة أحد أبرز كجكىو في الدكؿ

النامية  ،حيث تكاجو اقتصاديات العديد مف الدكؿ كخاصة تمؾ التي تمر بمرحمة انتقالية سكاء كانت سياسية أك
اقتصادية  ،مثؿ التحكؿ مف األنظمة الشمكلية إلي الديمقراطية تحدل كبير يتمثؿ بزيادة فرص ممارسة الفساد
المالي بسبب ضعؼ األجيزة الرقابية كالقضائية في مكاجية ىذا الفساد.
كبذلؾ تسعى ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى معرفة أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في

الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.

كاستنادا لما تقدـ تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ التالي:
ما ىك أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية
الكاقعة في منطقة الخمس؟
كإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ كضع تساؤالت فرعية اةتية:
 - 0ىؿ يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس؟
 - 0ىؿ يكجد أثر الستقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس؟
 - 3ىؿ يكجد أثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس؟
 - 4أهمية الدراسة:
تأتي أىمية الدراسة مف أىمية المكضكع نفسو كذلؾ مف خالؿ معرفة أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل
آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس  ،الذم يعيؽ تحقيؽ
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التنمية االقتصادية لعقكد كربما لقركف ،حيث أف األىمية مف الناحية النظرية تتمثؿ في إثراء المكتبات العممية
حكؿ أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية،
كأف األىمية مف الناحية التطبيقية تتمثؿ في أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي ،حيث أف عمؿ المراجعة الداخمية يرتكز عمى ثالثة عناصر أساسية عمى أساسيا يتحدد درجة

تأثيرىا في حككمة المؤسسات كالمتمثمة أىمية كاستقاللية كمكضكعية كجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي  ،حيث إف
بتطبيقيا يحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
 - 5أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اةتية:
 - 0معرفة أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في مكافحة الفساد المالي في المصارؼ
التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
 - 0استعراض اإلطار النظرم لممراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة كيتمثؿ في مفيكميا كتطكرىا كأىميتيا
كالمعايير الدكلية لممراجعة الداخمية كدكرىا في محاربة الفساد.
 - 3تقديـ بعض المقترحات كالتكصيات لتكضيح أثر تطبيؽ المراجعة الداخمية في الحد مف الفساد المالي في
المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
 - 6فرضيات الدراسة:
مف خالؿ مشكمة الدراسة تـ استنتاج الفرضية الرئيسية التالية:
 : H0ال يكجد أثر لتطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ
التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.

لمكصكؿ إلى قبكؿ أك رفض ىذه الفرضية تـ كضع الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولي:
 : H01ال يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
الفرضية الفرعية الثانية:
 : H02ال يكجد أثر الستقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
الفرضية الفرعية الثالثة:
 : H03ال يكجد أثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
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 - 7حدود الدراسة :كتتحدد الدراسة بالحدكد التالية:
أ  -حدكد مكانية  :جميع المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
ب  -حدكد بشرية  :رؤساء أقساـ المراجعة الداخمية كجميع المكظفيف بأقساـ المراجعة الداخمية في المصارؼ
التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.
ج  -حدكد زمنية  :خالؿ الفترة الكاقعة ما بيف شير يناير إلى شير ديسمبر لسنة .0209
 - 8منهجية الدراسة:
تُعتبر مرحمة منيجية الدراسة مف أىـ المراحؿ في البحث العممي  ،لما ليا مف أثر كبير عمى صحة كفاعمية
االستنتاجات كالتكصيات التي سيتـ التكصؿ إلييا ،حيث تـ استخداـ المنيج الكصفي بالنسبة لإلطار النظرم مف
خالؿ الدكريات كالمجالت العممية كالدراسات السابقة ذات العالقة بالمكضكع ككذلؾ ما ىك متكفر عمى شبكة

االنترنت  ،كتـ استخداـ المنيج التحميمي مف خالؿ تصميـ استبياف يحتكم عمى مجمكعة مف االسئمة تـ تكزعييا
عمى عينة الدراسة كذلؾ باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي ( )SPSSالختبار فرضيات الدراسة.
 : 1-8مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف جميع المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس  ،حيث أف المصارؼ
التجارية الكاقعة في منطقة الخمس تتمثؿ في اةتي :
 - 0مصرؼ التجارم فرع الخمس.

 - 0مصرؼ الكحدة فرع الخمس.

 - 3مصرؼ الصحارم فرع الخمس.

 - 7مصرؼ الصحارم فرع سكؽ الخميس.

 - 5مصرؼ الجميكرية فرع الخمس.
 - 7مصرؼ الجميكرية فرع سكؽ الخميس.

 - 6مصرؼ الجميكرية فرع الميناء.
 - 8مصرؼ شماؿ إفريقيا فرع الخمس.

كتتككف عينة الدراسة مف رئيس قسـ المراجعة الداخمية كجميع المكظفيف بقسـ المراجعة الداخمية في المصارؼ
التجارية الكاقعة في منطقة الخمس  ،كنظ انر لصغر حجـ العينة فقد تـ استخداـ طريقة الحصر الشامؿ الستخراج

عينة الدراسة.

 : 2-8أسموب جمع البيانات:
 - 1المصادر الثانوية :
كىي مصادر المعمكمات الجاىزة المتكفرة في المكتبات مف كتب كدكريات كمراجع كمقاالت حكؿ مكضكع
الدراسة ككذلؾ البحكث كالدراسات المنشكرة في المجالت العممية.
 - 2المصادر األولية :
حيث أنيا تغطي الجزء الميداني عف طريؽ جمع البيانات مف االستبيانات المكزعة عمي رؤساء أقساـ
المراجعة الداخمية كجميع المكظفيف التابعيف لاقساـ ،كسيتـ تفريغ ىذه البيانات في جداكؿ إلدخاليا في برنامج
اإلحصائي ) (SPSSكقد اعتمد مستكم الداللة  % 5الذم يقابمو مستكم ثقة  % 95لتفسير النتائج.
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 - 9اإلطار النظري لمدراسة:
لقد حظيت الحككمة بالعديد مف االىتماـ في األكنو األخيرة نتيجة لعدد مف حاالت الفشؿ المالي كاإلدارم

التي اىتمت بيا العديد مف الشركات الكبرل في الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ شرؽ أسيا عمي سبيؿ المثاؿ ،
كمف خالؿ دراسة األسباب التي أدت إلى حدكت ىذا الفشؿ المالي كاإلدارم تبيف أف انعداـ أسمكب الحككمة
يمكف القائميف عمي الشركة أك المؤسسة مف الداخؿ سكاء كاف مجمس اإلدارة أك المديريف أك المكظفيف
العمكمييف مف تفضيؿ مصمحتيـ الشخصية عمي حساب مصمحة المساىميف كالدائنيف كأصحاب المصمحة

اةخريف مثؿ العمالء كعمكـ الجميكر ( .المميحى ) 0228 ،
 - 0/9مفيكـ حككمة الشركات :
الحككمة لغة  :مف حكـ الشيء كأحكمو أم منعو مف الفساد.

كاصطالحا  :ىي القكاعد كاإلجراءات التي تتبع لضبط كتنظيـ العالقات بيف مالؾ الشركة كادارتيا كأصحاب
المصالح فييا مف اجؿ تحقيؽ األداء كالفعالية كحفظ حقكؽ كؿ منيـ كتمكينيـ مف الرقابة كتقييـ األداء ( .عبد

الحميـ محمد ) 0228 ،
يعد مصطمح الحككمة الترجمة المختصرة التي راجت لممصطمح CORPORATE GOVERNANCEأما
الترجمة العممية كالتي اتفؽ عمييا فيي  (( :أسمكب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة )) .
كقد تعددت التعريفات المقدم ة ليذا المصطمح  ،بحيث يدؿ كؿ مصطمح عف كجية النظر التي يتبناىا مقدـ

ىذا التعريؼ :

فتعرؼ مؤسسة التمكيؿ الدكلية  IFCالحككمة بأنيا (( ىي النظاـ الذم يتـ مف خاللو إدارة الشركات كالتحكـ
في أعماليا ))  ( .الخالؽ ) 0229 ،
كما تعرفيا منضمة التعاكف االقتصادم كالتنمية  OFCDبأنيا (( ذلؾ النظاـ الذم يتـ مف خاللو تكجيو كادارة
شركات األعماؿ )) ( الصياـ ) 0229،

كىناؾ مف يعرفيا بأنيا  (( :مجمكعة مف العمميات كاإلجراءات كالسياسات كالقكانيف كالمؤسسات التي تؤثر عمي
طريقة تكجيو أك أدارة مؤسسة ( شركة ) أك السيطرة عمييا  ( .ضحاكل ) 0202 ،
كمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف لمباحثيف استنتاج التعريؼ التالي :
الحككمة ىي عبارة عف تمؾ القكاعد كاألنظمة التي تستخدـ كتطبؽ في المؤسسة بغرض تقميؿ حاالت الغش

كتجنب الصراعات بيف أطراؼ الشركة كمساعدة كتكجيو مجمس اإلدارة.
 - 2/9أهداف حوكمة الشركات :
مف أىـ أىداؼ حككمة الشركات ما يمي  ( :مطير ) 0207 ،
 - 0محاربة الفساد بكؿ صكرة سكاء كاف فسادا ماليا أـ أداريا.

 - 0جدب االستثمارات سكاء األجنبية أك المحمية كالحد مف ىركب رؤكس األمكاؿ.
 - 3تحقيؽ االستقرار كالمصداقية لمقطاعات المالية عمي المستكل المحمي كالدكلي.
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 - 7تدعيـ عنصر الشفافية في كافة معامالت كعمميات الشركات كاجراءات المحاسبة كالمراجعة المالية بالشكؿ
الذم يمكف مف ضبط عناصر الفساد في أم مرحمة.
 - 5تحسيف كتطكير إدارة الشركات كمساعدة المديريف كمجمس اإلدارة عمي بناء إستراتيجية سميمة كضماف
اتخاذ ق اررات الناجحة.
 - 6تحقيؽ أمكانية المنافسة في اةجؿ الطكيؿ.
 - 7زيادة الثقة في االقتصاد القكمي كتعميؽ دكر سكؽ الماؿ كزيادة قدرتو عمي تنمية المدخرات كرفع معدالت
االستثمار.
 - 8ضماف مراجعة األداء المالي كحسف استخداـ أمكاؿ الشركة كمدل االلتزاـ بالقانكف كاإلشراؼ عمي
المسؤكلية االجتماعية.

 - 9تعميؽ ثقافة االلتزاـ بالمبادئ كالمعايير المتفؽ عمييا كخمؽ أنظمة لمرقابة الذاتية.
 - 3/9مبادئ حوكمة الشركات :
مف أجؿ بناء نظاـ سميـ لمحككمة أك إصالح نظاـ حككمة قائـ قامت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية
 OECDبكضع ىيكؿ متكامؿ لنظاـ الحككمة مشتمال عمي مبادئ حككمة الشركات كاعتبرت ىذه المبادئ
بمثابة مرجعيات لالستعانة كاالسترشاد بيا كالتي يمكف تمخيصيا كما يمي  ( :مطير ) 0207 ،
 - 0ضماف كجكد أساس إلطار فعاؿ لحككمة الشركات يشجع عمي شفافية ككفاءة األسكاؽ كأف يككف متكافقا
مع حكـ القانكف كأف يحدد بكضكح تكزيع المسؤكليات بيف مختمؼ الجيات اإلشرافية كالتنظيمية كالتنفيذية.

 - 0حقكؽ المساىميف  :ينبغي أف يككف إطار أساليب ممارسة الحككمة في الشركات حماية حقكؽ المساىميف
كيجب أف يككف المساىمكف عمي معرفة كاممة بما يحدث داخؿ الشركة.
 - 3المعاممة المتساكية لممساىميف.
 - 7دكر أصحاب المصالح في حككمة الشركات  :يجب أف تتضمف مبادئ حككمة الشركات تحديد دكر
أصحاب المصالح مف مكرديف كمقرضيف كمكظفيف كمستيمكيف ك يرىـ كما يحددىا القانكف كاحتراـ الحقكؽ
القانكنية ألصحاب المصالح كاتاحة التعكيض عف أم انتياؾ لتمؾ الحقكؽ كتشجيع التعاكف الفعاؿ بيف الشركات
كأصحاب المصالح.
 - 5اإلفصاح كالشفافية :يجب اإلفصاح الصحيح في الكقت المناسب عف كافة المكضكعات اليامة المتعمقة

بالشركة بما في ذلؾ المركز المالي كتطكر األداء كبيانات حقكؽ الممكية.

 - 6مسئكلية مجمس اإلدارة  :يجب أف تتضمف مبادئ الحككمة مسئكليات مجمس اإلدارة كبحيث أف تككف
كاضحة كمحددة كسكاء مف حيث الصالحيات كالمسئكليات كالحقكؽ كالكاجبات كالمزايا كاألجكر  ....الخ.
 - 4/9دليل الحوكمة في القطاع المصرفي :
بتاريخ  0202/27/05أصدر مجمس إدارة مصرؼ ليبيا المركزم ق ار انر رقـ ( )02لسنة ( )0202بشأف

اعتماد دليؿ الحككمة بالقطاع المصرفي  ،يحتكم عمى ستة فصكؿ كما يمي ( :دليؿ الحككمة )0202 ،
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الفصؿ األكؿ يحتكم عمى تعريفات عامة كيتضمف اةتي -:
أكالن  :أعض ػ ػػاء مج ػ ػػاس اإلدارة  -ثانيػ ػ ػان  :األعض ػ ػػاء المس ػ ػػتقمكف  -ثالثػ ػ ػان  :المؤسس ػ ػػات التابع ػ ػػة  -رابعػ ػ ػان :

المؤسسات الزميمة  -خامسان  :المؤسسػات الشػقيقة  -سادسػان  :المؤسسػات المرتبطػة  -سػابعان  :اإلدارة التنفيذيػة

أك اإلدارة العميا  -ثامنان  :المدراء الرئيسيكف  -تاسعان  :تضارب المصالح  -عاش انر  :األطراؼ ذات العالقة.
الفصؿ الثاني يحتكم عمى حقكؽ المساىميف كيتضمف اةتي - :
المعاممة المتكازية كالمتكافئة.
المشاركة في الجمعية العمكمية  -ثالثان ُ :
أكالن  :ممكية األسيـ  -ثانيان ُ :
الفصؿ الثالث يحتكم عمى مجمس اإلدارة كيتضمف اةتي - :

أكالن  :تمييػػد  -ثاني ػان  :تكػػكيف المجمػػس كحجمػػو  -ثالث ػان  :شػػركط عضػػكية المجمػػس  -رابع ػان  :الم ازيػػا الماليػػة

كالعينيػػة ل ػرئيس كأعضػػاء المجمػػس  -خامسػان  :دكر المجمػػس كيشػػمؿ  :أ -تعزيػػز القػػيـ األخالقيػػة ب – اإلش ػراؼ
عمى أعماؿ المصرؼ ج – تقييـ إجراءات الحككمة د  -متابعة أعماؿ اإلدارة ىػ – تعييف المدير العػاـ كالمػدراء

الرئيسػػييف ك– تعزيػػز البيئػػة الرقابيػػة كتشػػمؿ( إدارة المراجعػػة الداخميػػة – المراجعػػاف الخارجيػػاف – كحػػدة االمتثػػاؿ)
ز– اإلشراؼ عمى المؤسسات التابعة  -سادسان  :اجتماعات المجمس  -سابعان  :أحكاـ عامة.
الفصؿ الرابع يحتكم عمى المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة كيتضمف - :
أكالن  :تمييػػد كأحكػػاـ عامػػة  -ثانيػان  :لجنػػة المراجعػػة كتشػػمؿ اةتػػي  :أ  -أىػػداؼ لجنػػة المراجعػػة ب  -تكػػكيف

لجنػػة المراجعػػة ج – اجتماعػػات لجنػػة المراجعػػة د – ميػػاـ لجنػػة المراجعػػة كتشػػمؿ ( :الم ػراجعيف الخػػارجييف –
إدارة المراجع ػػة الداخمي ػػة – كح ػػدة االمتث ػػاؿ – كح ػػدة المعمكم ػػات المالي ػػة – مي ػػاـ أخ ػػرل)  -ثالثػ ػان  :لجن ػػة إدارة

المخػ ػػاطر كتتمثػ ػػؿ فيم ػ ػػا يمػ ػػي  ( :أ  -ى ػ ػػدؼ لجنػ ػػة إدارة المخػ ػػاطر ب  -تك ػ ػػكيف لجن ػ ػػة إدارة المخ ػ ػػاطر ج –
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر د – ميػاـ لجنػة إدارة المخػاطر)  -رابعػان  :لجنػة التعيينػات كالمكافػآت كتشػمؿ ( أ

– ى ػػدؼ لجن ػػة التعيين ػػات كالمكاف ػػآت ب – تك ػػكبف لجن ػػة التعيين ػػات كالمكاف ػػآت ج – اجتماع ػػات لجن ػػة التعيين ػػات
كالمكافآت د  -مياـ لجنػة التعيينػات كالمكافػآت)  -خامسػان  :لجنػة الحككمػة كتشػمؿ مػا يمػي  ( :أ – ىػدؼ لجنػة
الحككمة ب – تككيف لجنة الحككمة ج – اجتماعات لجنة الحككمة د – مياـ لجنة الحككمة) .
الفصؿ الخامس يحتكم عمى اإلفصاح كيتضمف - :
أكالن  :تمييػػد  -ثانيػان  :اإلفصػػاح لممسػػاىميف كيشػػمؿ ( أ  -عػػف النتػػائج التشػػغيمية كالماليػػة ب  -عػػف األىػػداؼ

االستراتيجية ج  -عف ىيكػؿ المس ػػاىمات د  -عػف المعمكمػات المتعمقػة بمجم ػ ػػس اإلدارة كاإلدارة العميػا ق – عػف
ممارسػ ػػات الحككمة ك – عف التعامؿ مع األطراؼ ذات العالقة ز – عف المكارد البشػرية)  -ثالثػا  :اإلفصػاح
لممتعامميف كالجميكر كيشمؿ ( أ – التقارير المالية ب – المعمكمات اإلداريػة)  -رابعػان  :اإلفصػاح لمصػرؼ ليبيػا

المركزم  -خامسان  :اإلفصاح لسكؽ األكراؽ المالية.

الفصؿ السادس يحتكم عمى متطمبات أخرل كيتضمف - :
أكالن  :التزامات المساىميف مف القطاع العاـ  -ثانيان  :التقيد بااللتزامات المقرره قانكنان.
حيث أف الفصؿ الثالث يحتكم عمى مجمس اإلدارة كيتضمف في الفقرة الخامسة  :دكر المجمس كيشمؿ في الفقػرة
 :ك– تعزيز البيئة الرقابية كتشمؿ( إدارة المراجعة الداخمية).
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فيما يخص إدارة المراجعة الداخمية تتضمف اةتي:
إعطاء األىمية الالزمة لكظائؼ المراجعة الداخمية كأنظمة الضبط الداخمي كتكعيػة جميػع دكائػر كأقسػاـ

-

كمكظفي المصرؼ بأىمية ىذه الكظائؼ.
-

مناقشػػة جميػػع التقػػارير كالمػػذكرات المرفكعػػة مػػف إدارة المراجعػػة الداخميػػة فػػي الكقػػت المناسػػب كتكميػػؼ

-

الحرص عمى استقاللية إدارة المراجعة الداخمية مػف خػالؿ قيػاـ المجمػس بتعيػيف مػدير اإلدارة بنػاء عمػى

اإلدارة العميا باتخاذ االجراءات المناسبة كالسريعة لمعالجة ما يرد في التقارير كالمذك ارت مف مالحظات.

اقتراح لجنة المراجعة كلجنة التعيينات كالمكافآت المنبثقيف عنو كحصػر خطػكط اإلبػالغ الخاصػة بػإدارة المراجعػة
الداخمية في مجمس اإلدارة مجتمعان أك لجنة المراجعة المنبثقة عنو.
تكميؼ إدارة المراجعة الداخمية بمراجعة أنظمة كاجػراءات الضػبط الػداخمي كد ارسػة مػدل كفايتيػا كاقتػراح

-

السبؿ الالزمة لتطكيرىا كتحديثيا.
كأف الفصػػؿ ال اربػػع يحتػػكم عمػػى المجػػاف المنبثقػػة عػػف مجمػػس اإلدارة كيتضػػمف فػػي الفق ػرة الثانيػػة  :لجنػػة المراجعػػة
كتشمؿ في الفقرة  :د – مياـ لجنة المراجعة كتشمؿ ( :إدارة المراجعة الداخمية)
فيما يخص إدارة المراجعة الداخمية تتضمف اةتي:
تقػػديـ التكصػػية حػػكؿ ترشػػيح مػػدبر إدارة المراجعػػة الداخميػػة قبػػؿ تعيينػػو مػػف قبػػؿ مجمػػس اإلدارة كتحديػػد

-

شركط التعييف بما في ذلؾ األتعاب كالمكافآت الممنكحة لو.
-

تقديـ التكصية حكؿ إقالة مدبر إدارة المراجعة الداخمية.

-

إبداء الػرأم كتقػديـ التكصػية لمجمػس اإلدارة حػكؿ أيػة عمميػة تعاقػد ير ػب المصػرؼ بالقيػاـ بيػا مػع أيػة

-

المكافقػػة عمػػى دليػػؿ إج ػراءات المراجعػػة الداخميػػة كاقت ػراح تعديمػػو عنػػد الحاجػػة كالتأكػػد مػػف تػػكفير الم ػكارد

مؤسسة متخصصة إلسناد كافة ميمات المراجعة الداخمية إلييا.
البشرية كالمالية المطمكبة لتنفيذه.
-

دراسة كمناقشة برنامج العمؿ الذم تنكم إدارة المراجعة الداخمية في المصرؼ القباف بو.

-

التأكد مف كجكد تنسيؽ ٍ
كاؼ بيف إدارة المراجعة الداخمية كالمراجعيف الخارجييف.

-

د ارسػػة كمناقش ػ ة تقػػارير إدارة المراجعػػة الداخميػػة كالتأكػػد مػػف قيػػاـ اإلدارة العميػػا فػػي المصػػرؼ بمعالجػػة

المالحظات.
 - 6/9دور المراجعة الداخمية في تطبيق مبادئ الحوكمة :
أف الدكر الذم يمعبو المراجع الداخمي كلجاف المراجعة في إنجاح تطبيؽ الحككمة كفي إعداد تقارير مالية
تتضمف بيانات كمعمكمات مالية تتميز بالدقة كالتماثؿ كالمالئمة ذلؾ في الكقت المناسب ما يكسبيا ثقة
مستخدمييا الخارجييف  ،خاصة المستثمريف  ،كلمعرفة كيؼ يمكف التأكد مف عالقة الربط بيف نجاح المراجعة
الداخمية في التطبيؽ السميـ لمحككمة يستدعي التعرؼ عمي بعض الجكانب المحاسبية لحككمة الشركات  ،كالتي

مصدرىا بالدرجة األكلي المراجع الداخمي  ،الذم يعتبر احد أىـ ركائز الحككمة  ،كيقدـ رؤية مكضكعية
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لكضعية الشركة  ،كذلؾ مف خال ؿ تأكيد دقة الحسابات أك تقديـ تقارير عف الكضعية المالية لمشركة  ،كمف ىذه
األبعاد نذكر  ( :عبد الحميـ عمر ) 0228 ،
 - 1المساءلة والرقابة المحاسبية :
يعني ىذا ضركرة قياـ المساىميف بمساءلة أعضاء مجمس اإلدارة  ،كالذيف يتعيف عمييـ تكفير البيانات
كالمعمكمات الالزمة  ،الف المساىميف لدييـ المسؤكلية كالحؽ باعتبارىـ مالكا  ،كقد أشارت المعايير المكضكعة
مف قبؿ بكرصة نيكيكرؾ لاكراؽ المالية عاـ  ، 0223كالخاصة بحككمة الشركات  ،إلي ضركرة تفعيؿ الدكر
الرقابي لممساىميف مف خالؿ المشاركة في جميع الق اررات األساسية لمشركة .

 - 2المراجعة الداخمية :
تساعد المراجعة الداخمية في نجاح الحككمة كبالتالي تحقيؽ أىداؼ الشركة مف خالؿ الرقابة الداخمية  ،كالتي
تعمؿ عمي تقييـ األداء مف الجانب المحاسبي كالمالي لمشركة  ،خاصة فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر كالرقابة عمييا
 ،فالمراجعة الداخمية تساعد في حماية أمكاؿ الشركة كالخطط اإلدارية المكضكعة  ،مف خالؿ ضمانو دقة
البيانات التي تستخدميا اإلدارة في تكجيو السياسة العامة لمشركة  ،كالمساىمة في إدخاؿ تحسينات عمي
األساليب اإلدارية كالرقابية المعتمدة .
 - 3المراجعة الخارجية :
لممراجعة الخارجية دكر ميـ كفعاؿ في إنجاح حككمة الشركات ألنو يقمص أك يقضي عمي التعارض بيف

المساىميف كاإلدارة كما انو يقضي عمي عدـ تماثؿ المعمكمات المحاسبية المحتكاة بالقكائـ المالية  ،فالمراجع
الخارجي يضفي ثقة كمصداقية عمي المعمكمات المحاسبية مف خالؿ المصادقة عمي القكائـ المالية التي تعدىا
الشركة  ،كذلؾ بعد مراجعتيا كالتأكد مف صحة البيانات كالمعمكمات الكاردة بيا  ،بحيث يقكـ بإعداد تقارير
مفصمة ترفؽ بالقكائـ المالية .
 - 4لجان المراجعة :
تتمثؿ ميمة لجاف المراجعة في تأكيد صحة البيانات كالمعمكمات المحاسبية الكاردة بالتقارير كالقكائـ المالية ،

كذلؾ مف خالؿ المراجعة الداخمية كالخارجية  ،كقد أكدت جؿ الدراسات المنجزة بخصكص حككمة الشركات
ضركرة كجكد مراجعة داخؿ الشركة  ،فيي التي تسير عمي تطبيؽ الحككمة كتضمف جكدة التقارير المالية
كتحقيؽ الثقة في المعمكمات المحاسبية بما يضمف جكدتيا كبالتالي االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات المناسبة .
 - 5تحقيق اإلفصاح والشفافية :
أف اإلفصاح ىك احد المبادئ األساسية التي تقكـ عمييا حككمة الشركات  ،حيث أف اإلفصاح األمثؿ
كالشفافية في عرض المعمكمات المتعمقة باألداء العاـ لمشركة  ،كخاصة المالي كالمحاسبي  ،يعد مف الدعائـ
األساسية لنجاح تطبيؽ الحككمة كانتاج المعمكمات ذات الجكدة العالية  ،كبالتالي الساىمة في تحقيؽ مصالح
األطراؼ ذات العالقة بالشركة.

 - 11اإلطار العممي لمدراسة:
 : 0/02التحميؿ اإلحصائي لالستبياف كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة :
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لقد تـ تقسيـ االستبياف إلى ثالثة أجزاء كالتالي:
 الجزء األكؿ  :كتمثمو البيانات الشخصية لعينة الدراسة :
(المؤىؿ العممي – التخصص العممي -سنكات الخبرة).
 الجزء الثاني  :ينقسـ إلى ثالثة محاكر ىي:
المحكر األكؿ  :أثر أىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
المحكر الثاني  :أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
المحكر الثالث  :أثر جكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
لقد تـ صيا ة االستبياف باالعتماد عمى:
مقياس ليكرت الخماسي  ،كالجدكؿ رقـ ( )0يكضح الدرجات كالمتكسطات المرجحة كاألكزاف النسبية كالرأم العاـ
لعينة الدراسة.
جدول رقم ()1
الدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية ودرجة التأثير إلجابات مقياس ليكارت الخماسي
الرأم

الدرجة

المتكسط المرجح

الكزف النسبي %

درجة التأثير

ال يؤثر إطالقان

0

()0379 – 0

()3538 –02

ير مؤثر بالمطمؽ

ال يؤثر

0

()0359 – 038

()5038 – 36

ير مؤثر

يؤثر نسبيان

3

()3339 – 036

()6738 -50

متكسط

يؤثر

7

()7309 – 337

()8338 -68

مؤثر

يؤثر بشدة

5

()5 – 7302

()022 -87

مؤثر بشدة

مقياس ليكرت الثنائي  ،كالجدكؿ رقـ ( )0يكضح رأم العينة كما يقابميا مف درجات المساىمة:
جدول رقم ()2

درجات إجابات مقياس ليكارت الثنائي
الرأم

الدرجة

ال

0

نعـ

0

كالجدكؿ رقـ ( )3يكضح عدد االستبيانات التي تـ تكزيعيا كالتي تـ استالميا مف عينة الدراسة.
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جدول رقم ()3
عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة
االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

االستبيانات

المكزعة

المفقكدة

المستممة

الغير صالحة

العدد

35

3

32

2

30

النسبة

%100

% 8.6

% 91.4

% 5.7

% 85.7

القياس

الصالحة
لمتحميؿ

مف الجدكؿ رقـ ( )3يتضح أف نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميؿ ىي  % 8537مف العدد الكمي لالستبيانات
كىي نسبة مقبكلة.
 : 2/11أساليب التحميل اإلحصائي:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالختبار فرضياتيا تـ استخداـ برنامج ()IBM SPSS Statistics 20

لتطبيؽ األساليب اإلحصائية التالية:
أوالً  :االحصاء الوصفي

لإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة تـ القياـ بما يمي:
-0

حساب التك اررات كالنسب المئكية لممعمكمات الشخصية لعينة الدراسة.

-0

حساب المتكسط المرجح كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لكؿ عبارة مف عبارات االستبياف.

ثانيان  :اإلحصاء االستداللي  :الختبار فرضيات الدراسة تـ ما يمي:


حساب معامؿ ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلحساب معاممي الثبات كالصدؽ الداخمييف.



اختبار ( )One – Sample statistics( )T – Testالختبار صحة فرضيات الدراسة.

 : 3/02تحميؿ إجابات العينة عمى فقرات االستبانو كاختبار فرضياتيا :
باالعتماد عمى أىداؼ الدراسة كفرضياتيا تـ تحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا مف االستبياف كالتكصؿ إلى ما
يمي:
أوالً  :ثبات وصدق االستبيان

Reliability and Validity

تـ إجراء اختبارم الثبات لبيانات االستبياف لمتأكد مف إمكانية االعتماد عمى نتائج الدراسة الميدانية في

تعميـ النتائج  ،كذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ الثبات ألفا كركنباخ.

كما تـ إجراء اختبار الصدؽ لمتأكد مف أف أداة الدراسة كالمتمثمة في االستبياف تقيس ما أعدت مف أجمو كتـ
حسابو عف طريؽ إيجاد الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات  ،ككانت جميعيا قيـ مقبكلة  ،كبالتالي يمكف االعتماد
عمى االستبياف كأداة لقياس ما أعدت مف أجمو.
الجدكؿ رقـ ( )7يكضح معامؿ الثبات كالصدؽ لبيانات االستبياف.
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جدول رقم ()4
معامالت الثبات والصدق لبيانات االستبيان
معامل الثبات الداخمي
االستبيان
المحكر
األكؿ

Cronbach's Alpha

معامل الصدق

أثر أىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة
الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف

0.776

0.603

الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في

المحكر
الثاني

تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ

0.838

0.703

التجارية.
المحكر
الثالث

أثر جكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ
المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في

0.908

0.825

الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
االستبياف ككؿ

0.964

0.930

مف الجدكؿ رقـ ( )7يتضح أف أداة الدراسة المتمثمة في االستبياف تتمتع بما يمي:
 .0بصفة الثبات الداخمي ككنو حصؿ عمى معامؿ ثبات قدره ( ،)23932-23805-23723-23623كىذا يعني
أف نتائجيا ثابتة إف أعيد استخداميا مرات أخرل عمى نفس العينة كفي نفس الظركؼ.
 .0بصفة الصدؽ الداخمي ككنو حصؿ عمى معامؿ صدؽ قدره ( )23967-23928-23838-23776فيي بذلؾ
صالحة لقياس ما صممت فعميان لقياسو.
ثانيان المعمكمات الشخصية لعينة الدراسة:
لمتعرؼ عمى خصائص المعمكمات الشخصية لعينة الدراسة كالتي تـ الحصكؿ عمييا مف استجابات عينة
الدراسة عمى المحكر األكؿ مف االستبياف  ،تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:
 - 1المؤهل العممي:
جدول رقم ()5

التك اررات والنسب المئوية لممؤهل العممي لعينة الدراسة
انُغجخ انًئٕٚخ
انتكشاس
انًؤْم انعهًٙ
%32
9
دثهٕو
%72
00
ثكبنٕسٕٚط
%0637
8
يبجغتٛش
%333
0
دكتٕساِ
انًجًٕع
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5أف ذكم المؤىؿ العممي (بكالكريكس) ىـ األعمى نسبة فقد بمغت نسبتيـ (72
 ، )%يمييـ ذكم المؤىؿ العممي (دبمكـ) حيث بمغت نسبتيـ ( ، )% 32يمييـ ذكم المؤىؿ العممي (ماجستير)
حيث بمغت نسبتيـ ( ، )% 0637يمييـ ذكم المؤىؿ العممي (دكتكراه) حيث بمغت نسبتيـ ( ، )% 333أم أف
( )% 72مف عينة الدراسة مف ذكم المؤىالت الجامعية كفكؽ الجامعية مما يعطي انطباع بالثقة كاألىمية في
أراء عينة الدراسة باالستناد عمى مؤىالتيـ العممية.

 - 0التخصص العممي :
جدول رقم ()6

التك اررات والنسب المئوية لمتخصصات العممية لعينة الدراسة
التخصص العممي

التكرار

النسبة المئكية

محاسبة

24

%80

أخرل

6

%20

المجمكع

30

%100

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أف المحاسبيف ىـ األ مبية فقد بمغت نسبتيـ ( )% 82مف عينة الدراسة
كىذا يؤىميـ لإلجابة عمى االستبياف  ،باالستناد عمى تخصصاتيـ العممية.
 - 3سنكات الخبرة :
جدول رقم ()7

التك اررات والنسب المئوية لفئات سنوات الخبرة
سنكات الخبرة

التكرار

النسبة المئكية

أقؿ مف  5سنكات

1

%3.3

مف  5إلى  10سنكات

6

%20

مف  11إلى  15سنة

8

%26.7

أكثر مف  15سنة

15

%50

المجمكع

30

%100

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )7أف أعمى فئة ذكم خبرة ىي فئة (أكثر مف  05سنة) حيث بمغت نسبتيـ ()% 52

مف عينة الدراسة  ،تمييـ فئة ذكم خبرة (مف  – 00إلى  05سنة) حيث بمغت نسبتيـ ( ،)% 0637تمييـ فئة
ذكم خبرة (مف  – 5إلى  02سنكات) حيث بمغت نسبتيـ ( ،)% 02تمييـ فئة ذكم خبرة (أقؿ مف  5سنكات)
حيث بمغت نسبتيـ ( ،)% 333كىذا يشير إلى أف ( )% 9637مف عينة الدراسة مف فئة ذكم خبرة (مف 5
سنكات فأكثر) كىذا يؤىميـ لإلجابة عمى أسئمة االستبياف بمكضكعية كثقة  ،باالعتماد عمى خبرتيـ المينية.
ثالثاً  :االجابة عن السؤال الرئيسي لمدراسة:
السؤاؿ الرئيسي لمدراسة  :ىؿ يكجد أثر لتطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد
المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس؟
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اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي لمدراسة تكمف في اختبار صحة الفرضيات التالية:
الفرضية األكلى الصفرية:
 : H01ال يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس.

u0 ≤ 3.39: H01

الفرضية األكلى البديمة:
 :Ha1يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف
الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس.

u0 > 3.39: Ha1
بمستكل داللة

كالختبار صحة الفرضية الصفرية األكلى تـ تطبيؽ اختبار( (One sample T-test

 0.05   كمف طرؼ كاحد ،كالجدكؿ رقـ ( )8يكضح نتائج ىذا االختبار كالقرار اإلحصائي الخاص

بالفرضية.
الجدول رقم ()8

نتاج اختبار صحة الفرضية األولى والقرار اإلحصائي الخاص بها
T

المحسكبة
15.326

قيمة احتماؿ
المعنكية Sig
0.000

 dfدرجات
الحرية
29

المتكسط

4.47

االنحراؼ
المعيارم
0.386

الداللة

اإلحصائية
داؿ احصائيان

القرار اإلحصائي
ترفض الفرضية
الصفرية

مف الجدكؿ رقـ ( )8يتضح أف قيمة متكسط إجابات عينة الدراسة ىك ( )7377كىك أكبر مف المتكسط
االفتراضي لمجتمع الدراسة كالذم تبمغ قيمتو ( )3339كأف قيمة احتماؿ المعنكية  Sigأصغر مف ( )2325كىذا
يعني أف الفرؽ بيف المتكسطيف دؿ إحصائيان  ،عميو ترفض الفرضية األكلى الصفرية كتحؿ محميا الفرضية
البديمة األكلى كالتي تنص عمى ما يمي:

 : Ha1يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد
المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس.

u0 > 3.39: Ha1

كىذا يعني أف رأم عينة الدراسة يشير إلى كجكد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية

كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس.
كتـ اجراء بعض عمميات االحصاء الكصفي الستجابات عينة الدراسة عمى عبارات االستبياف،
كالجدكؿ ( )9يكضح أف الرأم العاـ لعينة الدراسة:
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INSD2019

جدكؿ رقـ ()9
إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصكص أثر أىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات
الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس

يغهغم

انًمٛبط

ٚؤثش ثشذح

ٚؤثش

ٚؤثش َغجٛب

6

ال ٚؤثش

5

ًٚتهك انًشاجع
انذاخه ٙانًعشفخ
انكبفٛخ ثبنًعبٛٚش
انذٔنٛخ نهًشاجعخ
انذاخهٛخ3
انتأْٛم انفُٙ
ٔانعًه ٙنذٖ
انًشاجع انذاخهٙ
نتفعٛم يجبدا
انحٕكًخ3

ال ٚؤثش إطاللب

7

انتذسٚت انًغتًش
نهًشاجع انذاخه3ٙ

انتكشاس

08

00

-

0

-

انُغجخ
%

62

3637

-

333

-

07

00

0

0

-

5637

3637

333

333

-

00

09

-

-

-

3637

6333

-

-

-

02

05

5

-

-

انُغجخ
%

3333

52

0637

-

-

انتكشاس

02

9

0

-

-

انتكشاس
انُغجخ
%
انتكشاس
انُغجخ
%
انتكشاس

انًتٕعظ

3

انُغجخ
%

82

0333

-

637

-

7367

7357

االَحشاف انًعٛبس٘

0

انتكشاس

07

7

-

0

23820

23680

انٕصٌ انُغج% ٙ

0

أثش أْهٛخ انًشاجع
انذاخه ٙف ٙتطجٛك
انًشاجعخ انذاخهٛخ
كئحذٖ آنٛبد
انحٕكًخ ف ٙانحذ
يٍ انفغبد انًبنٙ
ف ٙانًصبسف
انتجبسٚخ3
ٔجٕد يغتٕٖ
تعه ًٙٛعبنٙ
نهًشاجع انذاخهٙ
ثبنًصشف3
انخجشح انًُٓٛخ
ٔانًعشفخ ثعًهٛبد
ٔإجشاءاد
انًؤعغخ
انًصشفٛخ3
انشٓبدح انًُٓٛخ انتٙ
ٚحصم عهٓٛب
انًشاجع انذاخه3ٙ

9337

9238

يؤثش
ثشذح

7377

23732

8937

7337

23792

8737

يؤثش
ثشذح

7307

23699

8337

يؤثش

7363

23556

9036

يؤثش
ثشذح

ىؿ تساىـ أىمية المراجع الداخمي في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية؟
انًمٛبط

َعى

ال

انتكشاس

30

0

انُغجخ %

100

0

مف الجدكؿ ( )02يتبيف أف  %100مف عينة الدراسة ترل أف أىمية المراجع الداخمي تسيـ في الحد مف الفساد
المالي في المصارؼ التجارية.

751

يؤثش
ثشذح

يؤثش
ثشذح

كالجدكؿ ( )02يبيف إجابة عينة الدراسة عمى السؤاؿ التالي:

ْم تغبْى أْهٛخ انًشاجع انذاخه ٙف ٙانحذ يٍ انفغبد انًبن ٙف ٙانًصبسف
انتجبسٚخ؟

دسجخ
انتأثٛش
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أثر تطبيق المراجعة الداخمية كإحدى آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي في المصارف التجارية ........
جامعة المرقب

د .أبك بكر اعكيطيؿ ؛ د .الصديؽ اقنيبر ؛ د .امحمد أبك سيؼ

الفرضية الثانية الصفرية:
 : H02ال يكجد أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.

u0 ≤ 3.39: H02

الفرضية الثانية البديمة:
 :Ha2يكجد أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس.

u0 > 3.39: Ha2

كالختبار صحة الفرضية الصفرية الثانية تـ تطبيؽ اختبار ((One sample T-test

بمستكل داللة

 0.05   كمف طرؼ كاحد ،كالجدكؿ رقـ ( )00يكضح نتائج ىذا االختبار كالقرار اإلحصائي الخاص

بالفرضية.

الجدول رقم ()11

نتاج اختبار صحة الفرضية الثانية والقرار اإلحصائي الخاص بها
T
المحسوبة

قيمة احتمال
المعنوية
Sig

 dfدرجات
الحرية

المتوسط

53779

434879

69

739.6

االنحراف
المعياري
439.8

الداللة
اإلحصائية

القرار
اإلحصائي

ترفض الفرضية
دال احصائيا
الصفرية

مف الجدكؿ رقـ ( )00يتضح أف قيمة متكسط إجابات عينة الدراسة ىك ( )33590كىك أكبر مف المتكسط
االفتراضي لمجتمع الدراسة كالذم تبمغ قيمتو ( )3339كأف قيمة احتماؿ المعنكية  Sigأصغر مف ( )2325كىذا

يعني أف الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان  ،عميو ترفض الفرضية الثانية الصفرية كتحؿ محميا الفرضية
البديمة الثانية التي تنص عمى ما يمي:

 :Ha2يكجد أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بمدينة الخمس.

u0 > 3.39: Ha2

كىذا يعني أف رأم عينة الدراسة يشير إلى كجكد أثر الستقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ

المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة بالخمس.

تػػـ اجػراء بعػػض عمميػػات االحصػػاء الكصػػفي السػػتجابات عينػػة الد ارسػػة عمػػى عبػػارات االسػػتبياف ،كالجػػدكؿ ()00
يكضح أف الرأم العاـ لعينة الدراسة:
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جدكؿ رقـ ()00
إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصكص أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية
كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس

يغهغم

انًمٛبط

ٚؤثش ثشذح

ٚؤثش

6

ٚؤثش َغجٛب

5

تذعٛى اعتمالل انًشاجع
انذاخهٔ ٙتحذٚذ يغؤٔنٛبتّ
ٔتمٛٛى كفبءتّ3
لٛبو انًشاجع انذاخه ٙثأداء
عًهّ انًُٓ ٙثكم يٕضٕعٛخ
َٔضاْخ دٌٔ انخضٕع أل٘
تأثٛشاد3

ال ٚؤثش

7

تع ٍٛٛانًشاجع انذاخهٙ
ٔتحذٚذ أتعبثّ ٔتشلٛتّ
ٔاالعتغُبء عُٓى يٍ لجم
اإلداسح انعهٛب ٔنجُخ
انًشاجعخ3

ال ٚؤثش إطاللب

3

عذو تحٛض انًشاجع انذاخهٙ
ٔتجُ ّٛنتضبسة انًصبنح3

انتكشاس
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06

-

0

-

انُغجخ %
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5333

-
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-

انتكشاس
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00

-

-

-

انُغجخ %
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-

-

-

انتكشاس

09

00

-

-

-

انُغجخ %

6333

3637

-

-

-

انتكشاس

07

05

-

0

-

انُغجخ %

7637

52

-

333

-

انتكشاس

09

02

-

0

-

انًتٕعظ

0

اعتمالنٛخ انًشاجع انذاخهٙ
يٍ انُبحٛت ٍٛانفعهٛخ ٔانزُْٛخ
ف ٙأداء عًهّ ٔتحذٚذ َطبق
تذخهّ ٔتًك ُّٛيٍ انٕصٕل
إنٗ انغجالد ٔغٛش رنك3

انُغجخ %

6637

0637

-

637

-

7353

االَحشاف انًعٛبس٘

0

استجبط انًشاجع انذاخهٙ
ثهجُخ انًشاجعخ ٔيجهظ
اإلداسح ٔانتفبعم انًجبشش
يعٓى يع إٚصبل انتمبسٚش نٓى
ثشكم دٔس٘3

انتكشاس

02

8

-

0

23809

انٕصٌ انُغج% ٙ

أثش اعتمالنٛخ ٔيٕضٕعٛخ
انًشاجع انذاخه ٙف ٙتطجٛك
انًشاجعخ انذاخهٛخ كئحذٖ
آنٛبد انحٕكًخ ف ٙانحذ يٍ
انفغبد انًبن ٙف ٙانًصبسف
انتجبسٚخ3

9236

7337

23669

8737

7362

23798

90

يؤثش
ثشذح

7363

23792

9036

753

يؤثش
ثشذح

7372

23675

88

يؤثش
ثشذح

7359

23679

9038

يؤثش
ثشذح

ىؿ تساىـ استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية ؟

في المصارؼ التجارية ؟

يؤثش
ثشذح

يؤثش
ثشذح

كالجدكؿ ( )03يبيف إجابة عينة الدراسة عمى السؤاؿ التالي:

ىؿ تساىـ استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في الحد مف الفساد المالي

دسجخ
انتأثٛش

المقياس

نعـ

ال

التكرار

32

2

النسبة %

022

2
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أثر تطبيق المراجعة الداخمية كإحدى آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي في المصارف التجارية ........
جامعة المرقب

د .أبك بكر اعكيطيؿ ؛ د .الصديؽ اقنيبر ؛ د .امحمد أبك سيؼ

مف الجدكؿ ( )03يتبيف أف  % 022مف عينة الدراسة ترل أف استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي تسيـ في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.
السؤاؿ الفرعي الثالث:
ما ىك دكر لممراجعة الداخمية في التفاعؿ الجيد مع باقي أطراؼ الحككمة لتطبيؽ حككمة المؤسسات في
المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس؟

لإلجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة تـ اختبار صحة الفرضية الثالثة التي تنص عمى ما يمي:
الفرضية الثالثة الصفرية:
 : H03ال يكجد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد ـ الفساد المالي في المصارؼ التجارية.

u0 ≤ 3.39: H03

الفرضية الثالثة البديمة:
 : Ha3يكجد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد
ـ الفساد المالي في المصارؼ التجارية.

u0 > 3.39: Ha3

كالختبار صحة الفرضية الصفرية الثالثة تـ تطبيؽ اختبار( (One sample T-test

بمستكل داللة

 0.05   كمف طرؼ كاحد ،كالجدكؿ رقـ ( )07يكضح نتائج ىذا االختبار كالقرار اإلحصائي الخاص

بالفرضية.
الجدول رقم ()14
نتاج اختبار صحة الفرضية الثالثة والقرار اإلحصائي الخاص بها
T
المحسوبة

.93.9

قيمة احتمال
المعنوية

 dfدرجات
الحرية

المتوسط

االنحراف
المعياري

الداللة
اإلحصائية

القرار اإلحصائي

Sig
09000

9.

693.4

09560

دال احصائيا

ترفض الفرضية
الصفرية

مف الجدكؿ رقـ ( )07يتضح أف قيمة متكسط إجابات عينة الدراسة ىك ( )73306كىك أكبر مف المتكسط
االفتراضي لمجتمع الدراسة كالذم تبمغ قيمتو ( )3339كأف قيمة احتماؿ المعنكية  Sigأصغر مف ( )2325كىذا
يعني أف الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان  ،عميو ترفض الفرضية الثالثة الصفرية كيتحؿ محميا الفرضية
البديمة الثالثة كالتي تنص عمى ما يمي:

 : Ha3يكجد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد
ـ الفساد المالي في المصارؼ التجارية.

u0 > 3.39: Ha3

كىذا يعني أف رأم عينة الدراسة يشير إلى كجكد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة
الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية
757
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INSD2019

تـ إجراء بعض عمميات اإلحصاء الكصفي الستجابات عينة الدراسة عمى عبارات االستبياف ،كالجدكؿ ()05
يكضح أف الرأم العاـ لعينة الدراسة:
جدول رقم ()15
إحصاءات آراء عينة الدراسة بخصوص وجود اثر لجودة أداء عمل المراجع الداخمي في تطبيق المراجعة
الداخمية كإحدى آليات الحوكمة في الحد م الفساد المالي في المصارف التجارية

6333
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-

637

-

انتكشاس

07

00
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-

7352

انُغجخ %
انتكشاس
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00
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-
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333

-

انتكشاس

9
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-
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-

انُغجخ %
انتكشاس
انُغجخ %
انتكشاس
انُغجخ %

32
02
3333
07
7637

6333
08
62
02
3333

0
333
5
0637

637
0
333
0
333

-

انتكشاس
انُغجخ %

02
6637

5
0637

0
637

0
637

0
333

انًمٛبط

3

دعى اإلداسح انعهٛب نٕظٛفخ انًشاجع
انذاخه3ٙ

7

دلخ ٔكفبٚخ ثشَبيج انًشاجعخ
انذاخهٛخ ثبنًصشف3

5

يشاجعخ كفبءح ٔفعبنٛخ ٔظبئف
انًؤعغخ انًصشفٛخ3

6

تمذٚى انخذيبد االعتشبسٚخ
نهًؤعغخ انًصشفٛخ3

7

انًشالجخ ٔانًتبثعخ ثعذ انمٛبو ثعًهٛخ
انًشاجعخ نهتأكذ يٍ يذٖ االنتضاو
ثبنتٕصٛبد انًمذيخ نهًؤعغخ
انًصشفٛخ3

8

فحص جٕدح األداء عٍ طشٚك
أطشاف يٍ خبسج انًصشف3

ٚؤثش

يغهغم

7352

ٚؤثش ثشذح
3637
09

5637
9

-

637
0

-

ٚؤثش َغجٛب

ال ٚؤثش

ال ٚؤثش إطاللب

انًتٕعظ

االَحشاف
انًعٛبس٘

0

00

07

-

0

-

7303

23777

انٕصٌ انُغج% ٙ

0

ٔجٕد اثش نجٕدح أداء عًم انًشاجع
انذاخه ٙف ٙتطجٛك انًشاجعخ
انذاخهٛخ كئحذٖ آنٛبد انحٕكًخ فٙ
انحذ يٍ انفغبد انًبن ٙفٙ
انًصبسف انتجبسٚخ3
ثزل انًشاجع انذاخه ٙانعُبٚخ انًُٓٛخ انتكشاس
انالصيخ عُذ أداء يٓبو عًهّ
انُغجخ %
ثبنًصشف3
انتكشاس
كفبٚخ يذٖ َٔطبق عًم انًشاجع
انذاخه3ٙ
انُغجخ %

8736

7307

23802

23680
23720
23777

92

92

يؤثش
ثشذح

86

يؤثش
ثشذح
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المصارؼ التجارية؟

المقياس

نعـ

ال

التكرار

32

2

النسبة %

022

2

مف الجدكؿ ( )06يتبيف أف  % 022مف عينة الدراسة ترل أف جكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي تسيـ في الحد
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جامعة المرقب

 - 11النتائج :
مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة عمى أسئمة االستبياف  ،كمف خالؿ اختبار

فرضيات الدراسة تـ التكصؿ إلى النتائج اةتية :

 - 0يكجد أثر ألىمية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد مف الفساد
المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس  ،حيث أف األكثر تأثي انر يتمثؿ في كجكد مستكل تعميمي
عالي لممراجع الداخمي بالمصرؼ  ،كأف ( )% 022مف عينة الدراسة ترل أف أىمية المراجع الداخمي تسيـ في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.

 - 0يكجد أثر استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في
الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس ،حيث أف األكثر تأثي انر يتمثؿ في تعييف
المراجع الداخمي كتحديد أتعابو كترقيتو كاالستغناء عنيـ مف قبؿ اإلدارة العميا كلجنة المراجعة ،كاف ()% 022
مف عينة الدراسة ترل أف استقاللية كمكضكعية المراجع الداخمي تسيـ في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ

التجارية.
 - 3يكجد اثر لجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي في تطبيؽ المراجعة الداخمية كإحدل آليات الحككمة في الحد
مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية الكاقعة في منطقة الخمس ،حيث أف األكثر تأثي انر يتمثؿ في كفاية مدل
كنطاؽ عمؿ المراجع الداخمي ،كاف ( )% 022مف عينة الدراسة ترل أف جكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي تسيـ
في الحد مف الفساد المالي في المصارؼ التجارية.

 - 7إف نتائج الد ارسة تتفؽ مع الدراسات السابقة كالتي ثـ اإلشارة إلييا في ىذه الدراسة مف أف تطبيؽ مبادئ
كقكاعد آليات حككمة الشركات ليا اثر في مكافحة الفساد المالي .
 - 12التوصيات :
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يكصي الباحثكف باةتي :
 - 0زيادة االىتماـ بأىمية المراجع الداخمي مف خالؿ أقامة برامج تدريبية داخمية كخارجية بشكؿ مستمر لضماف
رفع مستكل كفاءتيـ في مجاؿ الحككمة لمحد مف الفساد المالي بالمصارؼ التجارية  ،كأيضان المعرفة الكافية

بالمعايير الدكلية لممراجعة الداخمية ،كمكاكبتيـ بالتقنيات الحديثة كاالستعانة بالخبراء في مجاؿ التخصص.

 - 0زيادة االىتماـ باستقاللية المراجع الداخمي مف الناحيتيف الفعمية كالذىنية في أداء عممو كتحديد نطاؽ تدخمو
كتمكينو مف الكصكؿ إلى السجالت المطمكبة  ،كقيامة بأداء عممو الميني بكؿ مكضكعية كنزاىة دكف الخضكع
ألم تأثيرات ،لمحد مف الفساد المالي بالمصارؼ التجارية.
 - 3زيادة االىتماـ بجكدة أداء عمؿ المراجع الداخمي مف خالؿ بذؿ المراجع الداخمي العناية المينية الالزمة
عند أداء مياـ عممو بالمصرؼ كذلؾ لمحد مف الفساد المالي بالمصارؼ التجارية.
 - 7تطكير القكانيف كالمكائح كالتشريعات التي تنظـ مينة المراجعة الداخمية بالمصارؼ التجارية لتطبيؽ مبادئ
الحككمة لمحد مف الفساد المالي بالمصارؼ التجارية.
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المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات كاشكاليات التنمية في الدكؿ النامية (ليبيا أنمكذجان)

الموافق  12-11نوفمبر 2019
INSD2019

بالخبرت كالمعرفة الالزمة لتطبيؽ السميـ
ا
 - 5التكاصؿ مع المؤسسات المصرفية في العالـ الخارجي لمتزكد
لمحككمة المؤسسات لمحد مف الفساد المالي بالمصارؼ التجارية.
 - 6زيادة الكعي ألىمية المراجعة الداخمية كدكرىا في تطبيؽ حككمة المؤسسات لمحد مف الفساد المالي
بالمصارؼ التجارية مف خالؿ عقد االشتراؾ في المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ المتخصصة.
 - 14المرجع :
اوالً  :المراجع بالمغة العربية:
أ – الدكريات كالمجالت :
-0

إبراىيـ السيد المميحي  ،دراسة كاختبار تأثير آليات حككمة الشركات عمي فجكة التكقعات في بيئة

-0

احمد زكريا الصياـ  ،دكر الحاكمية في الحد مف تداعيات األزمة المالية عمي بكرصة عماف  ،مجمة

الممارسة المينية في مصر  ،الككيت . 0228 ،

العمكـ اإلنسانية  ،العدد . 0229 ، 70
-3

تيسير زاىر ك دكاف عمي كأحمد خضر  ،الحككمة المؤسساتية كدكرىا في الحد مف الفساد المالي

كاإلدارم في القطاع المصرفي الخاص في سكرية  ،مجمة جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات العممية  ،العدد ، 7
المجمد  ، 36سكرية . 0207 ،

-7

رأفت حسيف مطير  ،آليات تدعيـ دكر المراجعة الخارجية في حككمة الشركات  ،الجامعة اإلسالمية ،

. 0207
-5

عكض قسمة صابر  ،آليات الحككمة كأثرىا عمي األداء المتميز  ،دراسة تحميمية في عينة مف

المصارؼ األىمية العراقية  ،مجمة اإلدارة كاالقتصاد  ،جامعة القادسية  ،العدد  ، 03المجمد  ، 6العراؽ ،

. 0207
-6

محمد عبد الحميـ عمر  ،محاضرة الجكانب المحاسبية لمحككمة  ،دكرة حككمة الشركات  ،جامعة

األزىر  ،مركز صالح كامؿ لالقتصاد اإلسالمي . 0228 ،
ب – المؤتمرات العممية :
-0

خالد ضحاكل  ،قياس ممارسات المسئكلية االجتماعية كاإلفصاح عنيا ( نحك بيئة تنافسية مستدامة )

 ،المؤتمر السنكم الثالث لممسؤكلية االجتماعية لمشركات  ،مارس . 0202 ،
-0

سناء عبد الكريـ الخالؽ  ،حككمة المؤسسات المالية كدكرىا في التصدم لالزمات المالية ( التجربة

الماليزية )  ،مؤتمر السابع لكمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية  ،األردف . 0229 ،
ج – الرسائؿ العممية :
-0

إبراىيـ اسحؽ ن سماف  ،دكر أدارت المراجعة الداخمية في تفعيؿ مبادئ الحككمة ( دراسة تطبيقية عمي

قطاع المصارؼ العاممة في فمسطيف )  ،رسالة ماجستير  ،كمية التجارة  ،الجامعة اإلسالمية  ،زة فمسطيف
. 0229،
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جامعة المرقب

 امحمد أبك سيؼ. الصديؽ اقنيبر ؛ د. أبك بكر اعكيطيؿ ؛ د.د

 آليات الحككمة كدكرىا في الحد مف الفساد المالي كاإلدارم في الشركات، أنس ناظـ عبد الستار

-0

. 0207 ،  جامعة القادسية،  كمية اإلدارة االقتصاد،  مشركع تخرج بكالكريكس، المممككة لمدكلة
 دكر المراجعة الداخمية في الحد مف مخالفات التزكير كاالختالس في، سناء كامؿ عبد المغيت

-3

، جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا،  كمية الدراسات العميا،  رسالة ماجستير، ) القطاع العاـ ( دراسة ميدانية

. 0229

: د – مكاقع عمى االنترنت
(1)- https://www.218tv.net/ليبيا مف بيف أكثر الدكؿ فسادا
(2)- https://cbl.gov.ly الحككمة-دليؿ
:  المراجع بالمغة االنجميزية: ثانيان
(1) - Bila, Zaroug, O, & Twafik, Omar I, (2018), The Influence of Internal Auditing
effectiveness Corporate Governance in the Banking Sector in Oman, European
Scientific Journal, March 2018 edition Vol.14, No.7, PP, 257-271.
(2) - In'airat, M, (2015), The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A
Percepti Study Fraud Reduction - in the Saudi Arabia Business Environment,
Journal of Accounting and Finanon ce, Ibn Rushd College for Management Sciences,
Vol, 15 (2) 2015, PP, 119-128.
(3) - Rabrenovic, M, Sherif, H & Reeh, K, (2018), The corporate governance
mechanism and its role in the reduction of financial and administrative corruption,
International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 8, Issue 4,
April 2018, PP, 120-138.
Summary
This study aims to identify the impact of the application of internal audit as one of
the governance mechanism in reducing financial corruption commercial banks of
Alkumes cityk, The study concludes the impact of the internal auditors eligibility in
applying the internal audit as one of the governance mechanism in reducing financial
corruption, existence of the quality of performance of the internal auditor work in the
application of internal audit , there is an impact of the objectivity and independence
of the internal auditor in the application of internal audit as one of the governance
mechanism in reducing financial corruption in commercial banks, The study
recommends increasing the attention to the internal auditor eligibility through the
establishment of internal and external training programs on an ongoing basis to
ensure their level of competence in the field of governance, the need to pay attention
to the independence of develop laws , regulations and legislations that regulate the
profession of internal auditing in commercial banks.
Key words: financial corruption, governance, internal audit.
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