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 الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز دور المراجع الداخمي كآلية رقابة داخمية لمواجية الفساد المالي في تفعيؿ حوكمة الشركات في     

الجياز المصرفي  المصارؼ التجارية الميبية محؿ الدراسة ، وذلؾ في ظؿ الجيود المبذولة لتطوير دور المراجع الداخمي في
الميبي وتـ في الجانب النظري استعراض المفاىيـ والمبادئ المتعمقة بالمراجعة الداخمية وحوكمة الشركات ، وأما في الجانب 
العممي فقد تـ تصميـ استمارة استبياف وتوزيعيا عمى الموظفيف بإدارات المراجعة الداخمية بالمصارؼ التجارية بمدينة الخمس 

يـ حوؿ موضوع الدراسة ، وبينت النتائج أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف تطبيؽ نظاـ محكـ لمعرفة آرائ
ألعماؿ المراجعة الداخمية، القياـ بعممية المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية، استقاللية إدارة المراجعة الداخمية، متابعة 

جراءات إدارة المخاط ر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية قيد الدراسة وبما يساىـ في مكافحة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 
 الفساد المالي داخؿ المؤسسة .

 الكممات المفتاحية : حوكمة الشركات ، المراجعة الداخمية ، الفساد المالي

 المقدمة : 1-1
ات الشيرة الجيدة في مجاؿ نشاطيا، والتي يقـو ذ أدى انييار العديد مف الشركات الكبرى في العشر سنوات األخيرة       

بمراجعة حساباتيا شركات المحاسبة الكبرى والتي أصدرت تقاريرىا بما يفيد عدالة قوائميا المالية في التعبير عف نتيجة نشاطيا 
لى ضرورة التركيز ، و  نيياراتومركزىا المالي دوف أي تحفظات، إلى لفت انتباه األطراؼ ذات العالقة لبحث أسباب ىذه اإل ا 

والحفاظ عمى تحقيؽ مصالح كافة األطراؼ ومكافحة حاالت الفساد المالي واإلداري عمى تحقيؽ رقابة فعالة عمى إدارة الشركات 
 المتعاممة مع ىذه الشركات.             

را ممحوظا في مياميا انعكس في ومف أدوات الرقابة التي زاد االىتماـ بيا وظيفة المراجعة الداخمية والتي شيدت تطو        
في  Institute of Internal Auditorsالتعريؼ الجيد لممراجعة الداخمية الذي صدرىا معيد المراجعيف الداخمييف األمريكي 

حيث عرفيا بأنيا "تأكيد موضوعي مستقؿ ونشاط استشاري مصمـ إلضافة قيمة وتحسيف عمميات الشركة وىي  ، 1999سنة 
في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تقديـ طريقة منيجية منظمة لتقييـ وتحسيف فعالية عمميات إدارة المخاطر والرقابة تساعد الشركة 

 والحوكمة ".
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وتبعْا لذلؾ أصبحت وظيفة المراجعة الداخمية تقـو بعممية تقييـ المخاطر والحوكمة والتأكد مف النظـ الرقابية وتساعد       
ونشاطْا استشارّيْا وذلؾ مف خالؿ قياميا بدور تأكيدي ىاـ في عممية الحوكمة بالشركة وفي ،  الشركة في تحسيف عممياتيا

 .دارة المخاطر والرقابةمجاؿ إ
وقد أكدت أغمب التقارير المينية الصادرة عف الييئات المينية التي تمثؿ المحاسبة والمراجعة وذلؾ بعد دراسة حاالت        

، وحاالت الغش والتالعب في التقارير المالية وتعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة في  ف الدوؿاالنييار لمشركات في العديد م
دارة المخاطرضرورة تواجد إدارات المراجعة الداخمية  الشركات عمى  والقياـ بدور فعاؿ في الحوكمة وتقييـ نظـ الرقابة وا 

 (17، ص2005)عويض،.
راجع الداخمي اتجاه إدارة ميحدد بشكؿ بواضح مياـ ومسؤوليات ال لـلداخمية غامض و إال أف ىذا الدور الحديث لممراجعة ا      

 تجاريةال مصارؼمف خالؿ ىذه الدراسة الكشؼ عف دور المراجعة الداخمية في ال وفالمخاطر والرقابة والحوكمة ويسعى الباحث
 في تفعيؿ سياسة الحوكمة.كآداة لمكافحة الفساد المالي الميبية 
 الدراسة:ة مشكم2-1 

لى إلمعديد مف الشركات في السنوات األخيرة المترتبة غمى الفساد المالي أدى ازدياد حاالت اإلفالس والفشؿ المالي         
لى الحاجة الممحة الى تفعيؿ ما يعرؼ بحوكمة الشركات.)عبدالمجيد،، ىتماـ بأنظمة الرقابة الداخمية في الشركات زيادة اإل  وا 
 ( 4،ص2007
وقد ظيرت األصوات التي تطالب بضرورة تطوير دور المراجع الداخمي والحاجة إلضافة مياـ جديدة لو تساعد لمنع        

الكشؼ  عفوخاصة بعد فشؿ المراجع الخارجي ، كآداة لمكافحة الفساد المالي حاالت اإلفالس واإلعسار والتجاوزات المالية 
صدار تقارير خالية  مف اإلشارة إلييا، و نظرا لوجود المراجع الداخمي طواؿ الوقت داخؿ الشركة مما المبكر لمخاطر النشاط وا 

، كما أنو يقـو بفحص  متصرفات وكؿ نواحي النشاط بيال معايشتو، و  يجعمو عمى دراية أكبر بطبيعة العمميات ومستوى األداء
 (5ص، 2008منتظـ عمى مدار العاـ بحيث يشمؿ كافة أنواع عمميات الشركة .)محمود،

وبالتالي تطورت الوظائؼ التي تقـو بيا المراجعة الداخمية بالشركة، فمـ تعد تمؾ الوظيفة التي تنحصر مياميا في فحص     
العمميات المالية والمحاسبية أو حتى جميع عمميات الشركة فحسب، بؿ أصبح ليا دور في فحص وتقييـ نظـ الرقابة، وتحديد 

والحد مف الفساد المالي  الشركة لممساىمة في تخفيض المخاطر المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ الشركةوتقييـ المخاطر المحيطة بنشاط 
، فيي الوظيفة التي تربط بيف باقي مكونات الحوكمة داخؿ  ، كما أصبحت إحدى مكونات أي عممية حوكمة داخؿ الشركة

ؼ المتنوعة جعمت مف المراجعة الداخمية نشاطْا الشركة )مجمس اإلدارة_ لجنة المراجعة_ المراجع الخارجي( ، وىذه الوظائ
 مضيفْا لمقيمة .

ولقد أكدت أغمب التقارير المينية التي تناولت ىذه التطورات عمى أىمية دور المراجعة الداخمية في كؿ مف فحص وتقييـ     
فة المراجعة الداخمية في ليبيا ، إال أف وظي (17،ص 2005نظـ الرقابة وتحديد وتقييـ التعامؿ مع المخاطر والحوكمة )عويض،
ضرورة دراسة ىذا الدور والكشؼ  وف، وبالتالي يرى الباحث ال زالت تركز عمى ممارسة الدور التقميدي ليا والقياـ بالدور الرقابي

لمكافحة باعتبارىا كآداة  الميبية لتوضيح مدى إمكانية مساىمة المراجعة الداخمية في دعـ الحوكمةالمصارؼ التجارية عنو في 
 . ويمكف صياغة المشكمة البحثية في التساؤؿ الرئيسي التالي :الفساد المالي داخؿ المؤسسات

في تفعيؿ كآداة لمكافحة الفساد المالي الميبية لمصارؼ التجارية ما الدور الذي يمكف أف تقـو بو إدارة المراجعة الداخمية با    
 ؟  الشركات وكمةحتطبيؽ 
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 الدراسة: أهداف 3-1
 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ اآلتي: 
 .في المؤسسات _ إبراز أىمية حوكمة الشركات1
 الميبيةمصارؼ التجارية _ بياف الدور الذي يمكف أف تمعبو وظيفة المراجعة الداخمية في دعـ تطبيؽ حوكمة الشركات في ال2

 .لمكافحة الفساد المالي
 أهمية الدراسة:4-1 

 ة كما يمي: تتضمف أىمية عممية وأىمية عممي
وذلؾ لتوضيح الدور الحيوي  ، وندرة الكتابات والبحوث العممية حولو في ليبيا ، : وتتمثؿ في حداثة الموضوعاألهمية العممية

 .كآداة مف أدوات مكافحة الفساد الماليالمبية  لمصارؼ التجاريةوالياـ لممراجعيف الداخمييف في تفعيؿ تطبيؽ الحوكمة با
الميبية بتنبيو مصارؼ التجارية مف خالؿ دراسة الدور الحديث لممراجعة الداخمية بال وف: يقـو الباحثيةأما األهمية العمم
إلى مدى فائدة ىذا الدور الذي يمكف لوظيفة المراجعة الداخمية القياـ بو في مواجية الصعوبات  مؤسساتالمسؤوليف بيذه ال

رتقاء وكذلؾ تفيد الدراسة المراجعيف الداخمييف لإل ، لتي قد تتعرض لياي اوالناتجة عف الفساد المالواألزمات وتقميؿ المخاطر 
وأف دور المراجعة الداخمية في تطبيؽ حوكمة الشركات  ، بنشاط المراجعة الداخمية لمستوى استراتيجي وزيادة فعالية أنشطتيا

لرقابة وتقييـ عممية إدارة المخاطر مع تكويف يؤدي إلى اىتماـ أكبر بتقديـ خدمات التأكيد والخدمات االستشارية بشأف نظـ ا
وتطوير ومكافحة الفساد المالي حكاـ الرقابة إالميبية في مصارؼ كما تفيد الدراسة ال ، عالقات جيدة مع باقي أطراؼ الحوكمة

نشيط االقتصاد ، وبالتالي تالحد مف الفساد المالي و  ىذه المؤسساتستثمار في مما ينعكس إيجابيا عمى اإل ، مصارؼداء الآ
 الميبي مستقباْل. 

 فرضيات الدراسة:   5-1 
 الرئيسية التالية: اتتقـو الدراسة عمى الفرضي

 الفرضية األولى:
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ نظاـ محكـ ألعماؿ المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ   

 .ساد الماليلمحد مف الف الميبيةالتجارية 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ نظاـ محكـ ألعماؿ المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في  ال:   

 .لمحد مف الفساد الماليالميبية المصارؼ التجارية 
 الفرضية الثانية:

وفؽ المعايير المينية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في  : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القياـ بعممية المراجعة الداخمية  
 .لمحد مف الفساد الماليالميبية المصارؼ التجارية 

: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القياـ بعممية المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في    
 .لماليلمحد مف الفساد االميبية المصارؼ التجارية 

 الفرضية الثالثة:
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استقاللية إدارة المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية   

 .لمحد مف الفساد الماليالميبية 
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بادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استقاللية إدارة المراجعة الداخمية وتفعيؿ م   
 .لمحد مف الفساد المالي الميبية

 الفرضية الرابعة:
جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في    : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 

 .لمحد مف الفساد الماليالميبية المصارؼ التجارية 
جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في : ال توجد     عالقة ذات داللة إحصائية بيف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 

 لمحد مف الفساد المالي.الميبية المصارؼ التجارية 
 منهجية الدراسة:1- 6  

عتماد ألدب المحاسبي باإلستخداـ المنيج الوصفي في اإـ استعراض جوانب مشكمة الدراسة بتفي ىذا الجانب  الجانب النظري:
طالع عمى المراجع والمقاالت والدوريات واألبحاث المنشورة التي عمى بعض الدراسات السابقة التي تمت في ىذا المجاؿ، وباإل

، وذلؾ بغرض بناء إطار نظري لمدور الحديث لممراجعة الداخمية في دعـ تطبيؽ  تناولت تطور وظيفة المراجعة الداخمية
 .اة لمحد مف الفساد الماليكآد الحوكمة

الميبية لمتعرؼ عمى الدور الذي يمكف أف تؤديو مصارؼ التجارية الجانب إجراء دراسة عممية بال تـ في ىذا الجانب العممي:
باالعتماد عمى المنيج وكآداة مف أدوات مكافحة الفساد المالي داخؿ الموؤسسات ، وظيفة المراجعة الداخمية في دعـ الحوكمة 

ستبياف كوسيمة لتجميع البيانات الالزمة مف عينة الدراسة إلختبار الفرضيات ، وذلؾ مف خالؿ استخداـ اإل في التحميميالوص
 .وتحميؿ اإلجابات واستخالص النتائج المطموبة

نطاؽ مدينة الواقعة في المصارؼ التجارية الميبية، أما عينة الدراسة تتمثؿ في مصارؼ التجارية ويتكوف مجتمع الدراسة مف ال
 .الخمس
 حدود الدراسة: 7-1

 في تفعيؿ سياسة حوكمة الشركات.كآداة لمكافحة الفساد المالي الحدود الموضوعية: دور إدارة المراجعة الداخمية 
 بمنطقة الخمس. التجارية الداخمييف بالمصارؼالحدود البشرية: تتكوف مف مدراء مكاتب المراجعة الداخمية والمراجعيف 

 لمكانية: منطقة الخمس.الحدود ا
 .2019 /31/8إلى  2019 /1/5في الفترة مف الحدود الزمنية: تمتد 

 الدراسات السابقة: 9-1
 ":بعنوان "تقييم دور المراجع الداخمي في الشركات الصناعية الميبية ( ،1990عاشور )دراسة  1-9-1

الصناعية الميبية، إلى تقديـ أساس نظري لممراجعة الداخمية استيدفت ىذه الدراسة تقييـ دور المراجع الداخمي في الشركات     
عدـ توفر معظـ االستقاللية المطموب توفرىا في أقساـ عدة نتائج أىميا مف حيث تطورىا وعناصرىا األساسية. وتوصمت إلى 

فاءة وتأىؿ المراجعيف عدـ توفر أغمب المتطمبات األساسية لضماف كاخمية بالشركات الصناعية الميبية وأيضا المراجعة الد
عدـ قياـ المراجعيف الداخمييف بالشركات الصناعية الميبية راجعة بالشركات الصناعية الميبية وكذلؾ الداخمييف في معظـ أقساـ الم

 بتأدية نسبة كبيرة مف المياـ الواجب عمييـ القياـ بيا.
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مراجعة الداخمية في الشركات الصناعية بعنوان "مجال خدمات وظيفة ال ( ،22-2005/2/24) خالطدراسة  1-9-2
 ":الميبية
ـ وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ 22-2005/2/24الواقع واآلفاؽ في  –قدمت ىذه الدراسة في المؤتمر األوؿ حوؿ الرقابة الداخمية     

لى نتيجة التعرؼ عمى مجاؿ خدمات المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية الميبية التابعة لمقطاع العاـ. وقد توصمت إ
 مفادىا أف خدمات المراجعة الداخمية في الشركات محؿ الدراسة تتركز في تقديـ خدمات الحماية أو الوقاية.

بعنوان "دراسة العوامل التي تؤثر عمى كفاءة أداء المراجعين الداخميين في الشركات  ( ،2005عقرب )أبو دراسة  1-9-3
 :"الصناعية العامة الميبية

الدراسة العوامؿ التي تؤثر عمى أداء المراجعيف الداخمييف في الشركات الصناعية العامة الميبية، وتوصمت تناولت ىذه     
ال تتوفر لممراجعيف الداخمييف في الشركات الصناعية العامة الميبية االستقاللية راسة إلى مجموعة مف النتائج منيا أنو الد

ف المراجعيف الداخمييف ال يقوموف داء أعماليـ بالشكؿ المطموب ، كما أعمى أوالموضوعية األمر الذي يشكؾ في مقدرتيـ 
ة الميبية باتباع األسموب الصحيح باإلضافة بتأدية نسبة كبيرة مف المياـ الواجب عمييـ القياـ بيا في الشركات الصناعية العام

 ضعؼ إدارة أقساـ المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية العامة الميبية.ل
بعنوان "مدى اهتمام اإلدارة العميا بالشركات الميبية بوظيفة  ( ،22-2005/2/24) عاشور و خالطدراسة  1-9-4

 المراجعة الداخمية":
ـ وذلؾ لتحقيؽ ىدؼ 22-2005/2/24قدمت ىذه الدراسة في المؤتمر األوؿ حوؿ الرقابة الداخمية الواقع واآلفاؽ في    

بالشركات الميبية التي ال تيتـ بوظيفة المراجعة الداخمية، وقد استيدفت ىذه الدراسة الشركات  التعرؼ عمى نسبة اإلدارات العميا
الميبية التابعة لمقطاع العاـ، وتوصمت إلى نتيجة مفادىا أف أغمب اإلدارات العميا في الشركات محؿ الدراسة ال تيتـ بتوفير 

 المقومات األساسية لوظيفة المراجعة الداخمية.
 بعنوان "دور المراجعة الداخمية في تفعيل حوكمة الشركات": ( ،2015/5/25)عبدالنور راسة د 1-9-5

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز دور المراجعة الداخمية كآلية رقابة داخمية عمى حوكمة الشركات في ظؿ الجيود الرامية إلى     
أنو توجد عالقة بيف المراجعة مجموعة مف النتائج أىميا  راسة إلى، وتوصمت الد تطور وتحسيف تسيير الشركات محؿ الدراسة

أظيرت ىذه الدراسة عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف المراجعة الداخمية مية ومبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة كما الداخ
أصحاب المصالح( ح والشفافية، دور ومبدأ الحوكمة )ضماف حقوؽ المساىميف، المعاممة المتساوية لممساىميف، اإلفصا

 أظيرت الدراسة وجود عالقة ذات إحصائية بيف المراجعة الداخمية ومبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة.و 
، بعنوان "دور المراجعة الداخمية بالمؤسسات الصناعية الميبية في تفعيل مبادئ حوكمة (2017)دراسة الجبو  1-9-6

 :لمحديد والصمبعمى الشركة الميبية الداخمية ، دراسة تطبيقية  المؤسسات من خالل تطبيق المعايير الدولية لممراجعة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ مدى مساىمة المراجعة الداخمية بالمؤسسات الصناعية في تفعيؿ مبادئ حوكمة المؤسسات     

ة لمحديد والصمب ، وتوصمت مف خالؿ تطبيؽ المعايير الدولية لممراجعة الداخمية ، واجريت ىذه الدراسة عمى الشركة الميبي
الدراسة إلى أف إدارة المراجعة الداخمية بالشركة الميبية لمحديد والصمب تساىـ في تفعيؿ مبادئ حوكمة المؤسسات مف خالؿ 

بصورة التزاميا وبصورة جيدة بتطبيؽ معايير المراجعة الداخمية وىو ما يستدعي مف الشركة القياـ بدراسة وتطوير المعايير 
ة لدعـ وتطبيؽ قواعد ومبادئ الحوكمة ، وأوصت الدراسة بالعمؿ عمى تعميؽ المفاىيـ والمبادئ التي قضت بيا المعايير مستمر 
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الدولية لممراجعة الداخمية لدى كافة المراجعيف الداخمييف مف خالؿ إتاحة الفرصة ليـ لحضور الدورات التدريبية التأىيمية 
 الالزمة.

 ، بعنوان" دور المراجعة الداخمية وأثرها في تطبيق حوكمة الشركات":( 2017 )دراسة الشيخ ومحمد  1-9-7
ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوؼ عمى فاعمية المراجعة الداخمية في دراسة وتقييـ الرقاية الداخمية حيث اتضح أف لممراجعة     

ثبات الدور الة الداخمية فعاؿ في إعادة ىيكمة نطاـ الرقاب الداخمية دور ذي تمعبو المراجعة الداخمية في ظؿ تطبيؽ مفيـو وا 
حوكمة الشركات ، واعنمدت الدراسة عمى المنيج العممي القائـ عمى المزج بيف المنيج اإلستقرائي واإلستنباطي ، وخمصت إلى 

براز الذي حدث لمفيـو المراجعة  الداخمية في ظؿ حوكمة إثبات دور المراجعة الداخمية الفعاؿ في تقويـ نظاـ الرقابة الداخمية وا 
في تقويـ الرقاية الداخمية وضرورة الشركات ، وأوصت بضرورة تطوير دور المراجعة الداخمية بالشكؿ الذي يوضح مدى تأثيرىا 

 إصدار معايير خاصة بحوكمة الشركات .
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

والدراسات التي تمت داخؿ البيئة الميبية أنيا ، ذه الدراسة مف خالؿ سرد الدراسات السابقة نجد أف اإلختالؼ بيف ى       
أما ىذه الدراسة في الشركات الصناعية الميبية ، المراجعة الداخمية  دورتناولت دور ومياـ المراجع الداخمي بصفة عامة وتقييـ 

التي لـ تتطرؽ لو الدراسات السابقة  في المصارؼ التجارية الميبيةفقد تناولت دور المراجع الداخمي في تفعيؿ سياسة الحوكمة 
 في البيئة الميبية.

فإف الفرؽ ، أما اإلختالؼ بيف ىذه الدراسة والدراسات التي تمت خارج ليبيا وتناولت دور المراجع الداخمي في تفعيؿ الحوكمة 
 يتمثؿ في أنيا طبقت في بيئات أخرى غير البيئة الميبية.

 :المراجعة الداخمية   2
 ة :مقدمال 2-1

األزمات  وتوالي ونة االخيرة سواء كانت الداخمية منيا أوالخارجية بعد تعددلقد تضاعؼ اإلىتماـ بمينة المراجعة في اآل    
المالية التي مست كبرى الشركات العالمية ، بسبب فشؿ فرض ضوابط صارمة عمى مينة المراجعة الداخمية كالية لحوكمة 

ـ في ىذه األزمات إلى المراجعيف ومراقبي الحسابات وذلؾ عمى خمفية تأكيدىـ عمى الشركات ، حيث وجيت أصابع اإلتيا
وما تحتويو مف معمومات وبيانات ال تعكس جوانب عدة أىميا حقيقة الوضع المالي ، لذلؾ أصبح صدؽ وصحة القوائـ المالية 

ف طريؽ تطويردورالمراجع الداخمي والخارحي بما علمراحعيف لبذؿ العناية المينية الكافية مف الالـز تطوير مسؤوليات ومياـ ا
  (2ص ، 2016،شيباف) يسمح بمنع واكتشاؼ وتصحيح وتفادي مثؿ ىذه األزمات .

 مفهوم المراجعة الداخمية : 2-2
ويمكف دارة لغرض التحقؽ مف فاعمية الرقابة الداخمية ، تستخدميا اإلتعتبر المراجعة الداخمية مف أىـ الوسائؿ والطرؽ التي     

تعريؼ المراجعة الداخمية يأنيا " نشاط تقييمي مستقؿ تقـو بو إدارة أو قسـ داخؿ الشركة وميمتو فحص األعماؿ المختمفة في 
كأساس لخدمة اإلدارة العميا وكما أنيا  وذلؾ، ارات واالقساـ في ىذه الشركة المجاالت المجاسبية والمالية والتشغيمية وتقييـ االد

 (24،ص 2010زي ،ؤدى عف طريؽ قياس وتقييـ فاعمية الوسائؿ الرقابية االخرى". )حجارقابة ادارية ت
وعرفت بأنيا "نشاط تقييمي داخؿ الشركة لخدمة إدارتيا ،وتقـو بيا إدارة داخؿ الشركة تسمى إدارة المراجع الداخمي ومجاليا 

 ( 27،ص  2013عمميات ونظـ معمومات وأنشطة وأقساـ المشروع ككؿ " )شحاتو واخروف ،
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كما تعرؼ المراجعة الداخمية بأنيا "مجموعة مف االجراءات التي تنشػػأ داخؿ الشركة لغرض التجقؽ مف تطبيؽ السياسات المالية 
واالدارية المرسومة " ومف خالؿ ىذا التعريؼ يتضح أف وظيفة المراجعة الداخمية ال تقتصر عمى االمورالمالية فقط بؿ ببعداىا 

 (86ص ، 2013اشتيوي ،دارية االخرى "التشغمية " وبالتالي فيى تيتـ باالتي :)إلى االمور اال
التقييـ الدوري لمسياسات االدارية واالجراءات التنفيدية المتعمقة بيا وابداء الرأى حياليا وذلؾ بغرض تحسينيا وتطويرىا  -1

 لتحقيؽ أعمى كفاءة إدارية .
 .والتأكد مف أنيا تسير دوف انحراؼحاسبية وكؿ االجراءات المتعمقة بيا التقييـ الدوري لمسياسات المالية والم -2
 أهداف المراجعة الداخمية : 2-3

ويمكف تمخيص األىداؼ  دارة فحسب ،إف ىدؼ المراجعة الداخمية ىو خدمة الشركة ككؿ ولـ يعد مقتصرا عمى خدمة اإل    
 (234، ص2007تي: )نور ،االساسية لممراجع الداخمي في اآل

اإلدارية إلي اخالء مسؤولياتيـ مف خالؿ التقارير المتعمقة بفحص وتحميؿ نتيجة أعماليـ بشكؿ دات حمساعدة جميع الو  -1
 وتقديـ التوصيات في حالة وجود ثغرات أو نقاط ضعؼ في النظاـ . واقعي بعيدا عف التحيز ،

حسيف عمميات إدارة الخطر تعف طريؽ تقييـ و ، ا إضافة قيمة لمشركة وتحسيف عممياتيا ومساعدتيا في تحقيؽ أىدافي -2
وتحسيف كفاءة وفعالية نظاـ الرقاية الداخمية لية ضبط وتقييـ آوبناء عمى ذلؾ يشمؿ نطاؽ المراجع الداخمي ، والرقابة والتوجيو 

. 
مدى مطابقتيا لمقوانيف  ار دقة العمميات المثبتة في الدفاتر والسجالت لتقريربالتأكد مف صحة سير األمور المالية واخت -3

 والتعميمات واألنظمة .
 د مف أف كافة القوانيف واألنظمة والتعميمات والقرارات السارية مطبقة مف قبؿ العامميف في الشركة.التأك -4
 ياع .اية موجودات الشركة مف سوء االستخداـ أو التمؼ أو الضإلى حم تدقيؽ القرارات اإلدارية ومتابعة اإلجراءات اليادفة -5
 تحديد كفاءة وفعالية نظاـ الرقاية الداخمية في الشركة وتحديد مدى قابمية اإلعتماد عمى المعمومات . -6
  .مف وجود ىذه األصوؿ واإللتزاـ بالسياسات واإلجراءات الموضوعة ة وسائؿ حماية األصوؿ والتحقؽجعمرا -7
وفيما إذا كانت العمميات أو البرامج ، تائج تنسجـ مع األىداؼ المرجوة مراجعة العمميات أو البرامج لمتأكد فيما إذا كانت الن -8

 قد تـ تنفيذىا كما ىو مخطط ليا .
  الوصوؿ لألىداؼ والغايات وتحديد مواطف الخطر . -9
 
 تفعيل مبادئ الحوكمة :ل المصارف مهام ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخمية في 2-4

طار تفعيؿ دور أصحاب المصالح إحور أساسي لتجسيد الفعالية المنشودة لمحوكمة وذلؾ في تأتي المراجعة الداخمية كم     
عمى قوائـ مالية عمى درجة عالية مف الشفافية واإلفصاح  فيتعيف عمى الشركات مف أجؿ الحصوؿ لضماف فعالية الحوكمة ،

الداخمية داخؿ الشركة ولضماف تنفيذ ىذه أف تقـو بتفعيؿ دور المراجعة ، وتتسـ بالمصداقية مف قبؿ أصحاب المصالح 
ويشتمؿ عمى مجمس اإلدارة والمراجعيف  ، األعماؿ في منظومة الحوكمة البد مف وجود التنظيـ اإلداري والميني المتكامؿ

دارة المراجعة الداخمية  ( www.ir.egytrans.com 2/9/2019األمر الذي يفرض عمى اإلدارة مراعاة األتي :)  الداخمييف وا 
إدارة المراجعة  وضعو مع المدراء وأف يتولى تنفيذهأف يكوف لدى المصرؼ نظاـ محكـ لممراجعة الداخمية وأف يتعاوف في  -1

 الداخمية .
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يتولى إدارة المراجعة الداخمية مسؤوؿ متفرغ بالمصرؼ ويكوف مف القيادات اإلدارية بيا ويكوف بو اإلتصاؿ مباشرة والتشاور  -2
 دارة ويقـو بحضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة .مع رئيس مجمس اإل

موافقة لجنة وببقرار مف العضو المنتذب ، يكوف تعييف وتجديد وعزؿ مدير إدارة المراجعة الداخمية وتحديد معاممتو المالية  -3
 المراجعة .

 ممو عمى أكمؿ وجو .يجب أف يكوف لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات الالزمة التي تمكنو مف القياـ بع -4
لى لجنة المراجعة عف مدى إلتزاـ المصرؼ بأحكاـ  -5 يقدـ مدير إدارة المراجعة الداخمية تقرير ربع سنوى إلى مجمس اإلدارة وا 

 وكذلؾ عف مدى التزاميا بقواعد الحوكمة .، والقواعد المنظمة لنشاطيا القوانيف 
لداخمية واسـ مديرىا ومف يعاونو قرار واضح ومفصؿ ومكتوب مف يصدر بتحديد أىداؼ وصالحيات إدارة المراجعة ا -6

 دارة.اإلمجمس 
 سميـ. بشكؿلتطبيؽ قواعد الحوكمة بيا ة المخاطر جراءات إدار تيدؼ المراجعة الداخمية إلى وضع نظـ لتقييـ وسائؿ ونظـ وا   -7
التي تواجو المصرؼ ، عمى أف يستعاف في نظـ واجراءات المراجعة الداخمية بناء عمى تصور ودراسة لممخاطر يتـ وضع  -8

 ذلؾ بػآراء وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات ومديري المصرؼ وأف يتـ تحديث متابعة وتقييـ تمؾ المخاطر بشكؿ دوري 
  حوكمة الشركات :  3
 مقدمة:ال 3-1

يد مف العوامؿ اإلقتصادية واإلجتماعية والتنظيمية ظير مفيـو حوكمة الشركات بقوة في السنوات القميمة الماضية نتيجة لمعد    
والسيطرة والحكـ ، والحوكمة لغة مستمدة مف الحكـ وىو ما يعني اإلنضباط آداء الشركات  التي دفعت تجاه تمؾ المفيـو لتعزيز

 ( . 9، ص 2009بكؿ ما تعنيو ىذه الكممات مف معنى )حماد، 
 مفهوم الحوكمة : 3-2

، أما اصطالحا فيى القواعد واإلجراءات التي تتبع لضبط  وأحكمو أى منعو مف الفساد غة مف حكـ الشيءالحوكمة في الم    
دارتيا وأصحاب المصالح فييا  مف أجؿ تحقيؽ كفاءة اآلداء والفعالية وحفظ حقوؽ كؿ ، وتنظيـ العالقات بيف مالؾ الشركة وا 

 ( 3، ص 2008منيـ وتمكينيـ مف الرقابة وتقييـ اآلداء.) عمر، 
فيى أما الترجمة العممية ليذا المصطمح ،  Corporate Governance  أما الترجمة المختصرة لمصطمح الحوكمة    

 "أسموب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة" .
دارة وتعددت التعريفات المقدمة ليذا المصطمح فقد عرفت بأنيا " مجموعة مف القوانيف والموائح واإلجراءات التي تمكف إ    

مويؿ ( .أما مؤسسة الت9، ص 2007الشركة مف تعظيـ ربحيتيا وقيمتيا في المدى البعيد لصالح المساىميف ".) آؿ خميفة ، 
كما عرفتيا ،  (IFC, 2007, p7).شركات والتحكـ في أعماليا فقد عرفتيا بأنيا " النظاـ الذى تتـ مف خاللو إدارة ال ،الدولية  

ائميف عمى إدارة الشركة ومجمس اإلدارة وحممة مجموعة مف العالقات فيما بيف الق والتنمية بأنيا "منظمة التعاوف اإلقتصادي 
 (OECD,2007,p8األسيـ وغيرىـ مف المساىميف ". )

 أهداف حوكمة الشركات : 3-3
 (OECD,1999,p3 :)ما يمي إلى تحقيقيا مف األىداؼ التي تسعى الحوكمة 

 كة لتحقيقيا .داخؿ الشر متعمقة بسير العمؿ وضع القواعد واإلجراءات ال -1
 تحسيف آداء الشركات . -2
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 فيما بيف مجمس اإلدارة والمساىميف .، وضع أنظمة إلدارة الشركة وفقا لييكؿ يحدد توزيع جميع الحقوؽ والمسؤوليات  -3
 عضاء مجمس إدارتيا .أوضع أنظمة اإلدارة عمى إدارة الشركة و  -4
 ة بمعالجة الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا وأخالقيا .وضع األنظمة الكفيم -5
 مبادئ الحوكمة في الشركات : 3-4

العمود الفقري لحوكمة الشركات ، فقد حازت عمى اىتماـ مختمؼ الييئات والتنظيمات ذات الصمة مبادئ الحوكمة تمثؿ     
حيث تيدؼ ، ( وغيرىا OECDومنظمة التعاوف اإلقتصادي والتنمية )، ( BISبتطبيؽ الحوكمة مثؿ بنؾ التسويات الدولي )

ىذه المبادئ إلى عرض معايير لمممارسات المثمى الشائعة بحيث تكوف مفيدة لجميع الدوؿ دوف استثناء مف حيث الثقافة لتمؾ 
لتدور حوؿ ستة مبادئ أساسية وىي : ) البمداف أو القوانيف والموائح أو مدرجة في البورصة وغيرىا ، وقد تـ ترتيب ىذه المبادئ 

 (  26-24، ص 2010،  أوصيؼ
ينبغي عمى إطار الحوكمة أف يشجع عمى شفافية وكفاءة األسواؽ /  المبدأ األول : ضمان وجود أساس فعال إلطار الحوكمة 

 رافية والتنظيمية والتنفيذية .وأف يكوف متوافقا مع أحكاـ القانوف وأف يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بيف مختمؼ الجيات اإلش
ينبغي عمى إطار الحوكمة أف يوفر /  المبدأ الثاني : ضمان حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الممكية

 الحماية لممساىميف وأف يسيؿ ليـ ممارسة حقوقيـ .
يضمف معاممة متساوية لكافة المساىميف مما  ينبغي عمى إطار الحوكمة أف/  المبدأ الثالث : المعاممة المتساوية لممساهمين

في ذلؾ المساىميف لألقمية والمساىميف األجانب وينبغي أف تتاح الفرصة لكافة المساىميف لمحصوؿ عمى تعويض فعاؿ عف 
 انتياؾ حقوقيـ .

ينشأىا القانوف ،  ينبغي عمى إطار الحوكمة أف يعترؼ بحقوؽ أصحاب المصالح التي/  المبدأ الرابع : دور أصحاب المصالح
كأف ينشأ نتيجة إلتفاقيات متبادلة ، وأف يعمؿ عمى تشجيع التعاوف والنشاط بيف الشركات وأصحاب المصالح في خمؽ الثروة 

 وفرص العمؿ واستدامة الشركات السميمة ماليا .
السميـ والصحيح في الوقت ينبغي عمى إطار الحوكمة أف يضمف القياـ باإلفصاح /  المبدأ الخامس : اإلفصاح والشفافية

 بما في ذلؾ المركز المالي واآلداء وحقوؽ الممكية وحوكمة الشركات ف عف كافة الموضوعات اليامة المتعمقة بالشركة المناسب 
ينبغي عمى إطار الحوكمة أف يضمف التوجيو واإلرشاد اإلستراتيجي لمشركة /  المبدأ السادس : مسؤوليات مجمس اإلدارة

    جمس اإلدارة عف مسؤوليتو أماـ الشركة والمساىميف .ومحاسبة م
 األطراف المؤثرة في حوكمة المصارف : 3-5

ىناؾ أربعة أطراؼ رئيسية تؤثر وتتأثرفي التطبيؽ السميـ لمفيـو وقواعد حوكمة المصارؼ فيى تحدد مدى نجاحيا أو     
 ( 20، ص 2007فشميا وىى كما يمي : ) عمي وشحاتو ، 

وذلؾ في سبيؿ الحصوؿ عمى ،  في المصرؼلألسيـ وىـ مف يقوـ بتقديـ رأس الماؿ عف طريؽ ممكيتيـ همون : المسا -1
 أرباح مناسبة إلستثمارىـ وأيضا تعظيـ قيمة المصرؼ عمى المدى الطويؿ ، وىـ مف ليـ الحؽ في اختيار مجمس اإلدارة .

ختيار المديريف التنفيذييف الذيف إ، ويقـو مجمس اإلدارة ب حوىـ مف يمثؿ المساىميف وأصحاب المصالمجمس اإلدارة :  -2
باإلضافة إلى الرقابة عمى آدائيـ كذلؾ رسـ السياسات العامة لممصرؼ ، توكؿ إلييـ سمطة اإلدارة اليومية ألعماؿ المصرؼ 

  .والحفاظ عمى حقوؽ المساىميف
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التقارير الخاصة باآلداء إلى مجمس اإلدارة ، كما تعتبر  وىى المسؤولة عف اإلدارة الفعمية لممصرؼ وتقديـاإلدارة :  -3
باإلضافة إلى مسؤوليتيا تجاه اإلفصاح والشفافية في المعمومات التي تنشر ، المسؤولة عف تعظيـ أرباح المصرؼ وزيادة قيمتيا 

 لممساىميف .
الدائنيف والمورديف والعمالء وىـ مجموعة مف االطراؼ الذيف تربطيـ مصالح مع المصرؼ مثؿ أصحاب المصالح :  -4

والموظفيف ، ويجب مالحظة أف ىؤالء األطراؼ يكوف لدييـ مصالح قد تكوف متعارضة ومختمفة في بعض األحياف ، فالدائنوف 
 قدرة المصرؼ عمى السداد، في حيف ييتـ العماؿ والموظفيف بمقدرة المصرؼ عمى اإلستمرار .مييتموف ب

ادلة العالقة بالمصرؼ أو الشركة ، فيـ مف يقـو بآداء المياـ التي تساعد الشركة عمى اإلنتاج وىذه األطراؼ ميمة في مع    
وتقديـ السمع والخدمات ، أما العمالء ىـ الطرؼ الذي يشتري السمعة أو الخدمة وبدونيـ ال داع لوجود الشركة ، ولذلؾ يجب 

رضائو ، أما الموردوف فيـ مف ا  حسف إدارة الشركة لخدمة العميؿ و أف يكوف مجمس اإلدارة مدركا ليذه الحقائؽ ، وأف يتأكد مف 
وبذلؾ تعتمد عمييـ الشركة في التوريد بالوقت والجودة المناسبة ، أما فيما ، يبيع الشركة المواد الخاـ والبضائع والمواد األولية 

الت اإلئتمانية فينبغي التعامؿ معيـ يتسييتعمؽ بالمموليف كالمؤسسات المالية والمصارؼ أو األطراؼ التي تمنح الشركة ال
بمنتيى الحرص والدقة ، فالمعمومات المضممة لممموليف والمصارؼ قد تقطع مستقبال خطوط التمويؿ مما يؤثر سمبا عمى أعماؿ 

ادئ مبيتضح أف ىذه األطراؼ تتأثر بالعالقات فيما بينيا في مجاؿ تفعيؿ أطر و الشركة وخططيا المستقبمية ، وبشكؿ عاـ 
  ( 43، ص 2008جة ، الحوكمة في المصارؼ .) قبا

 : الدراسة اتالتحميل اإلحصائي لالستبيان واختبار فرضي 4-0
 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة: 4-1
كوف صادقة حيث يعتبر الصدؽ مف المقومات الميمة التي ينبغي أف يتسـ تمف الشروط الواجب توفرىا في أداة البحث أف    

، أي أف الصدؽ ىو أف تؤدي أداة البحث إلي الكشؼ عف الظواىر  ستبياف ويعد صادقا عندما يقيس ما وضع لقياسوبيا اإل
ستبياف بصورتو األولية تـ استخداـ الصدؽ الظاىري جميا البحث، وبناء عمى ذلؾ وبعد إعداد اإلأوالسمات التي يجرى مف 

 عمى مجموعة مف المحكميف. فاإلستبياف  لمتأكد مف صالحية الفقرات بعرض ىذا ا
ولمقياـ بأي تحميؿ ، ختبارات اإلحصائية الميمة لتحميؿ بيانات االستبياف ( لمصدؽ والثبات مف اإل  واختبار ألفا كرونباخ ) 

( وىو اختبار يبيف مدى مصداقية إجابات مفردات العينة عمى أسئمة   يجب إجراء اختبار ألفا كرونباخ )  اإلستبيافلبيانات 
 ستبياف.اإل

  
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

 ستبياف.عدد األسئمة في اإل  
∑  

 مجموعة تباينات العناصر.  
  
  تبايف الدرجة الكمية.  

( فذلؾ  0ما تكوف قيمة ألفا ) ، عند ( ويبيف مدى االرتباط بيف إجابات مفردات العينة1إلى  0ومعامؿ ألفا تكوف قيمتو مف )
يدؿ عمى عدـ وجود ارتباط مطمؽ ما بيف إجابات مفردات العينة ، أما إذا كانت قيمة معامؿ ألفا واحد صحيح فإف ذلؾ يدؿ 

وأفضؿ  0.60عمى عدـ وجود ارتباط تاـ بيف إجابات مفردات العينة، ومف المعروؼ أف اصغر قيمة مقبولة لمعامؿ ألفا ىي 
كاف ذلؾ أفضؿ ، وفي حيف ما إذا كانت قيمة معامؿ ألفا  0.80( وكمما زادت القيمة عف  0.80إلى  0.70وح بيف ) قيمة تترا
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فيتـ حذؼ األسئمة ذات  SPSSفيتـ إجراء حذؼ اإلجابات األقؿ ارتباطا وذلؾ باستخداـ برنامج  0.60كرونباخ أقؿ مف 
 أو أكثر.  0.60ألفا كرونباخ إلى العالقة والتي تؤثر في الدراسة حيث تصؿ قيمة معامؿ 

 وعند تطبيؽ ألفا كرونباخ عمى األسئمة المتعمقة بمتغيرات الدراسة  كانت النتائج كما موضحة بالجدوؿ التالي:
 ( قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور االستبيان1-4جدول رقم )

حيث كانت ، ( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ جيده جدا لجميع عبارات االستبياف 1-4يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ )    
ستبياف وصالحيتو يـ عمى ثقة بصحة اإلمف صدؽ وثبات استبياف الدراسة مما يجعم واقد تأكد وف(، وبذلؾ يكوف الباحث0.81)

 .بار فرضياتوواخت سئمةاأللتحميؿ النتائج واإلجابة عمى 
 خطوات تصميم و بناء أداة الدراسة: 4-2
ستقصاء آراء العامميف بإدارات المراجعة الداخمية في مجموعة مف المصارؼ العاممة بمنطقة ستبياف إلإ بإعداد الباحثوف قاـ

داخمية في تفعيؿ طالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة لمتعرؼ عمى دور إدارة المراجعة الاإلالخمس، وذلؾ مف خالؿ 
 لإلجابة عمى أسئمة اإلستبياف . (  Likert Scaleالخماسي ) مقياس ليكرت مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية، واستخدـ

 خصائص مجتمع الدراسة: 4-3
 المؤهل العممي: 4-3-1

 ( يبين المؤهل العممي ألفراد العينة2-4جدول رقم )
Percentالنسبة Frequency ىؿ العمميالمؤ  التكرار  

 دبمـو 1 5.26
 بكالوريوس 11 57.89
 ماجستير 6 31.58
 دكتوراه  1 5.26
 أخرى  00 00

 المجموع 19 100.00
%، مف إجمالي عينة الدراسة يحمموف 57.89( أف أفراد عينة الدراسة يمثموف ما نسبتو 2-4نالحظ مف قيـ الجدوؿ )    

جة % يحمموف در 5.26% يحمموف درجة الماجستير. وأف ما نسبتو  31.58المؤىؿ العممي بكالوريوس، وأف ما نسبتو 
% يحمموف المؤىؿ العممي دبمـو ، وىذا يدؿ عمى تنوع في المستوى التعميمي ألفراد العينة 5.26الدكتوراه، وأف ما نسبتو 

 بخمفيتيـ العممية، مما  قد يعطى مصداقية أكبر لنتائج الدراسة.
 التخصص: 4-3-2

 ( يبين التخصص ألفراد العينة 3-4جدول رقم )
Percentا النسبةFrequency التخصص التكرار 

 محاسبة 15 78.95
 تمويؿ ومصارؼ 2 10.53

 معامؿ ألفا كرونباخ القسـ ت
 0.81 جميع عبارات االستبياف 1
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 إدارة أعماؿ 2 10.53
 اقتصاد 00 00
 أخرى 00 00

 المجموع 19 100.00
محاسبة، بينما ما نسبتو % مف أفراد العينة متخصصيف في ال78.95( نالحظ أف ما نسبتو 3-4مف قيـ الجدوؿ )    

% مف أفراد العينة متخصصيف في تمويؿ ومصارؼ، وأيضا في إدارة أعماؿ وىي نسبة مشتركة، وىذا مؤشر عمى أف 10.53
 افراد عينة الدراسة لدييـ تخصص  فعاؿ في مجاؿ عمميـ.

   سنوات الخبرة: 4-3-3
 ( يبين سنوات الخبرة4-4جدول رقم )

Percentا النسبةFrequency العمر بالسنوات التكرار 
سنوات  5أقؿ مف  00 00  

سنوات 10إلى أقؿ مف   5مف  14 73.68  
سنوات 10أكثر مف  5 26.32  
 المجموع 19 100.00

سنوات  10إلى أقؿ مف  5% مف أفراد العينة يتمتعوف بخبرة مف 73.68( نالحظ أف ما نسبتو 4-4مف قيـ الجدوؿ )   
%، مما يوضح أف معظـ العامميف بإدارة المراجعة 26.32سنوات فأكثر بمرتبة ثانية بنسبة بمغت  10بمرتبة أولى، وبخبرة مف 

 الداخمية بالمصارؼ العاممة بمنطقة الخمس لدييـ خبرات جيدة في مجاؿ عمميـ.
 التحميل اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة: 4-4

ؿ إلى قرار بشأف رفض أو عدـ رفض لمفرضيات الصفرية )فرضيات بتجميعيا لموصو  وفتـ استخداـ البيانات التي قاـ الباحث .1
(، فإذا كانت قيمة مستوى الداللة ) T (T – Testالعدـ( التي وضعت لتفسيرالظاىرة موضوع البحث باستخداـ اختبار 

Significance Level ا إذا كانت قيمة ، أم  ، فيكوف القرار قبوؿ الفرض الصفري 0.05( أكبر مف مستوى الداللة المعتمد
(Sig أصغر مف مستوى الداللة المعتمد )وىذا  .  وقبوؿ الفرض البديؿ    ، فيكوف القرار رفض الفرض الصفري 0.05

القوؿ يعني أف المتوسط االفتراضي ال يساوي الحقيقي، مما يضعنا بيف أمريف إما أف يكوف المتوسط الحقيقي أكبر مف المتوسط 
ني أف إجابات المشاركيف في البحث تتجو نحو الموافقة، أو العكس إذا كاف المتوسط الحقيقي أقؿ مف االفتراضي وىذا يع

أما حوؿ نتائج الدراسة عف تطبيؽ لبحث تتجو نحو عدـ الموافقة ، المتوسط االفتراضي وىذا يعني أف إجابات المشاركيف في ا
دئ الحوكمة في المصارؼ التجارية، فكانت النتائج كما ىي مبينو نظاـ محكـ ألعماؿ المراجعة الداخمية يؤدي إلى تفعيؿ مبا

  في الجدوؿ التالي:
 ( يبين متوسط اإلجابات حول تطبيق نظام محكم ألعمال المراجعة الداخمية5-4جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

 االتجاه

يساىـ في تفعيؿ مبادئ الحوكمة.وجود نظاـ محكـ إلدارة المراجعة الداخمية في المصرؼ  -1  موافؽ 0.87 1.89 
نظاـ الرقابة الداخمية لدى المصرؼ. تحدد كفاءة وفعاليةإدارة المراجعة الداخمية ىي التي  -2  موافؽ 0.31 2.10 
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( أعاله يتبيف أف متوسط اإلجابات لكؿ مف األسئمة كانت تقػع ضػمف اإلجابػة موافػؽ، مػا عػدا السػؤاؿ 5-4مف الجدوؿ رقـ )    
ة موافػؽ، وىػذه الثالث والخامس كاف يقع ضمف اإلجابة محايػد، فػي حػيف أف المتوسػط العػاـ لكػؿ االسػئمة كػاف يقػع ضػمف اإلجابػ

النتػػائج تشػػير إلػػى أنػػو يوجػػد نظػػاـ محكػػـ إلدارة المراجعػػة الداخميػػة فػػي المصػػرؼ يسػػاىـ فػػي تفعيػػؿ مبػػادئ الحوكمػػة، وأف إدارة 
المراجعة الداخمية ىي التي تتولى تنفيذ نظػاـ الرقابػة الداخميػة لػدى المصػرؼ، ويػتـ فحػص اإلجػراءات مػف قبػؿ المراجػع الػداخمي 

فػي حػيف أف ىنػاؾ حيػاد حػوؿ ما يساىـ في تفعيػؿ مبػادئ الحوكمػة ، ا لمسياسات والخطط والقوانيف والموائح وبلمتأكد مف مطابقتي
أنو يوجد في نظاـ المراجعة الداخمية إجراءات معينة لمتأكد مف القياـ بتطبيػؽ مبػادئ الحوكمػة، وأف إدارة المراجعػة الداخميػة تقػـو 

أمػا حػوؿ نتػائج الدراسػة عػف القيػاـ بعمميػة ة نظػاـ الرقابػة الداخميػة بالمصػرؼ ، ناسػببالتشاور مع المراجع الخػارجي حػوؿ دقػة وم
المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية يؤدي إلى تفعيؿ مبادئ الحوكمة فػي المصػارؼ التجاريػة، فكانػت النتػائج كمػا ىػي مبينػو 

  في الجدوؿ التالي:
 ام بعممية المراجعة الداخمية وفق المعايير المهنية( يبين متوسط اإلجابات حول القي6-4جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

 االتجاه

يمتمؾ المراجع الداخمي معرفة كافية بالمعايير المينية لتفعيؿ مبادئ الحوكمة. -1  موافؽ 1.07 2.42 
ؿ مبادئ يتمقى المراجع الداخمي تدريب وتعميـ مستمر حوؿ المعايير المينية لتفعي -2

 الحوكمة.
 محايد 0.80 3.10

يتوفر لدى المراجع الداخمي تأىيؿ عممي وميني لتفعيؿ مبادئ الحوكمة. -3  موافؽ 0.93 2.26 
يمتـز المراجع الداخمي ببذؿ العناية المينية الكافية عند قيامو باإلجراءات المتعمقة  -4

 بتطبيؽ مبادئ الحوكمة.
 محايد 0.67 3.31

كتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة المراجعة الداخمية.يوجد دليؿ م -5  1.78 0.41 
موافؽ 
 بشدة

المعرفة لدييـ يتوفر فريؽ عمؿ متخصص مف المراجعيف الداخمييف ممف تتوفر  -6
 التي تمكنيـ مف أداء مياميـ بصورة صحيحة ومرضية.

 محايد 1.01 2.84

 محايد 0.34 2.62 المتوسط العام
( أعاله يتبيف أف متوسط اإلجابة لسؤاؿ الخامس كاف يقع ضمف اإلجابة موافؽ بشده، بينما السؤاؿ 6-4الجدوؿ رقـ )مف     

األوؿ، والثالث كاف يقع ضمف اإلجابة موافؽ، والسؤاؿ الثاني والرابع والسادس كانت إيجابتيما تقع ضمف اإلجابة محايد، في 
قع ضمف اإلجابة محايد، ومف خالؿ النتائج يتبيف لنا أف يوجد دليؿ مكتوب حيف أف المتوسط العاـ لكؿ االسئمة كاف ي

لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة المراجعة الداخمية، ويتوفر لدى المراجع الداخمي تأىيؿ عممي وميني لتفعيؿ مبادئ 

تقـو إدارة المراجعة الداخمية بالتشاور مع المراجع الخارجي حوؿ دقة ومناسبة نظاـ الرقابة الداخمية  -3
ؼ.بالمصر   محايد 0.87 3.73 

يتـ فحص اإلجراءات مف قبؿ المراجع الداخمي لمتأكد مف مطابقتيا لمسياسات والخطط والقوانيف  -4
 والموائح وبما يساىـ في تفعيؿ مبادئ الحوكمة.

 موافؽ 0.76 2.15

يوجد في نظاـ المراجعة الداخمية إجراءات معينة لمتأكد مف القياـ بتطبيؽ مبادئ الحوكمة. -5  محايد 1.20 3.00 
 موافؽ 0.50 2.57 المتوسط العام
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وفي المقابؿ يوجد حياد حوؿ دئ الحوكمة ، ير المينية لتفعيؿ مباالحوكمة، كما يمتمؾ المراجع الداخمي معرفة كافية بالمعاي
توفر فريؽ عمؿ متخصص مف المراجعيف الداخمييف ممف تتوفر فييـ الميارة والمعرفة والتخصص والتي تمكنيـ مف أداء 
مياميـ بصورة صحيحة ومرضية، وأف المراجع الداخمي يتمقى تدريب وتعميـ مستمر حوؿ المعايير المينية لتفعيؿ مبادئ 

أما حوؿ نتائج الدراسة ت المتعمقة بتطبيؽ مبادئ الحوكمة ، ، ويمتـز ببذؿ العناية المينية الكافية عند قيامو باإلجراءاالحوكمة
عف استقاللية إدارة المراجعة الداخمية تؤدي إلى تفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية، فكانت النتائج كما ىي مبينو في 

 الجدوؿ التالي:
 ( يبين متوسط اإلجابات حول استقاللية إدارة المراجعة الداخمية7-4جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

 االتجاه

يتوفر لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات الكاممة التي تمكنو مف القياـ بعممو عمى  -1
 أكمؿ وجو.

1.63 0.68 
موافؽ 
 بشدة

ارة المراجعة الداخمية بشكؿ واضح ومكتوب مف يتـ تحديد أىداؼ ومياـ وصالحيات إد -2
 قبؿ مجمس اإلدارة بالمصرؼ.

 موافؽ 0.56 1.89

تؤخذ بعيف االعتبار توصيات المراجع الداخمي في كافة النواحي المالية والمحاسبية  -3
 واإلدارية ذات العالقة.

 محايد 0.88 2.68

لمصرؼ في تطبيؽ مبادئ ال يوجد تعارض بيف مصمحة المراجع الداخمي ومصمحة ا -4
 الحوكمة.

 محايد 1.10 3.00

يقدـ المراجع الداخمي تقرير ربع سنوي إلى مجمس اإلدارة عف مدى التزاـ المصرؼ  -5
 بتطبيؽ مبادئ الحوكمة.

 موافؽ 0.87 2.26

يوجد إلدارة المراجعة الداخمية استقالؿ تنظيمي مف حيث مقدرتيا لموصوؿ لمجمس  -6
العميا ليمكنيا مف تفعيؿ مبادئ الحوكمة.اإلدارة واإلدارة   

 موافؽ 0.93 2.10

يتمكف المراجع الداخمي مف الوصوؿ إلى السجالت واألشخاص المناسبيف وغير ذلؾ  -7
 دوف قيود لتفعيؿ مبادئ الحوكمة.

 موافؽ 0.90 2.52

يوجد لممراجع الداخمي استقالؿ عف األنشطة التي يقـو بمراجعتيا. -8 يدمحا 0.74 3.00   
يمكف لممراجع الداخمي أف يقـو باتخاذ قرارات دوف أي ضغوطات لمف تكوف القرارات  -9

 موافؽ 0.59 2.36 ذات تأثير عمييـ.

 موافؽ 0.47 2.38 المتوسط العام
ؿ ( أعاله يتبيف أف متوسط اإلجابات لكؿ مف األسئمة كانت تقع ضمف اإلجابة موافؽ، ما عدا السؤا7-4مف الجدوؿ رقـ )    

الثالث والرابع والثامف ، كانت تقع ضمف اإلجابة محايد، في حيف أف المتوسط العاـ لكؿ االسئمة كاف يقع ضمف اإلجابة موافؽ، 
ومف خالؿ النتائج يتبيف لنا أف يتوفر لمدير المراجعة الداخمية الصالحيات الكاممة التي تمكنو مف القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو، 

ومياـ وصالحيات إدارة المراجعة الداخمية بشكؿ واضح ومكتوب مف قبؿ مجمس اإلدارة بالمصرؼ، كما  كما يتـ تحديد أىداؼ
اف  المراجع الداخمي يقدـ تقرير ربع سنوي إلى مجمس اإلدارة عف مدى التزاـ المصرؼ بتطبيؽ مبادئ الحوكمة، ويوجد إلدارة 
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ؿ لمجمس اإلدارة واإلدارة العميا ليمكنيا مف تفعيؿ مبادئ الحوكمة، المراجعة الداخمية استقالؿ تنظيمي مف حيث مقدرتيا لموصو 
كما بينت النتائج أف المراجع الداخمي يتمكف مف الوصوؿ إلى السجالت واألشخاص المناسبيف وغير ذلؾ دوف قيود لتفعيؿ 

ف القرارات ذات تأثير عمييـ ، ف تكو مبادئ الحوكمة وايضا يمكف لممراجع الداخمي أف يقـو باتخاذ قرارات دوف أي ضغوطات لم
جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية،  أما حوؿ نتائج الدراسة عف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 

 فكانت النتائج كما ىي مبينو في الجدوؿ التالي:
جرا8-4جدول رقم )  ءات إدارة المخاطر( يبين متوسط اإلجابات حول متابعة تطبيق وتقييم نظم وا 

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

 االتجاه

يقـو المراجع الداخمي بتقييـ أولي لممخاطر ذات العالقة بالنشاط محؿ  -1
 الفحص بحيث تعكس أىداؼ الميمة ىذا التقييـ.

 موافؽ 0.69 2.52

جراءات المراجعة الداخمية بناًء عمى دراسة لممخاطر ال -2 تي يتـ وضع نظـ وا 
 محايد 0.93 2.73 تواجو المصرؼ.

جراءات إدارة المخاطر في  -3 تقـو إدارة المراجعة الداخمية بوضع نظـ وا 
 المصرؼ لتطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى نحو سميـ.

3.63 0.68 
غير 
 موافؽ

تقـو إدارة المراجعة الداخمية بتحديد طبيعة العمؿ بشأف التقييـ واإلسياـ في  -4
اطر والرقابة فيما يتعمؽ بالحوكمة.تحسيف إدارة المخ  

3.36 0.59 
غير 
 موافؽ

يتـ االستعانة بآراء وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات في المصرؼ  -5
 عند وضع نظـ لدراسة المخاطر ومف تـ تحديثيا ومتابعتيا بشكؿ دوري.

 محايد 0.88 3.31

ية نظاـ إدارة المخاطر يتولى نشاط المراجعة الداخمية مراقبة وتقييـ فعال -6
 بالمصرؼ مف خالؿ خطة إلدارة المراجعة الداخمية.

 محايد 0.99 2.89

 محايد 0.51 3.07 المتوسط العام
( أعاله يتبيف أف متوسط اإلجابات لكؿ مف األسئمة كانت تقع ضمف اإلجابة محايد ، ما عدا السؤاؿ 8-4مف الجدوؿ رقـ )    

غرار اخر فإف السؤاؿ الثالث والرابع وقعت ضمف غير موافؽ، في حيف أف المتوسط العاـ لكؿ االوؿ وقع ضمف الموافؽ، وعمى 
االسئمة كاف يقع ضمف اإلجابة محايد، ومف خالؿ النتائج يتبيف لنا بأف ىناؾ موافقة عمى أف المراجع الداخمي يقـو بتقييـ أولي 

لميمة ىذا التقييـ. بينما ىناؾ حياد حوؿ أنو يتـ وضع نظـ لممخاطر ذات العالقة بالنشاط محؿ الفحص بحيث تعكس أىداؼ ا
جراءات المراجعة الداخمية بناء عمى دراسة لممخاطر التي تواجو المصرؼ، وأيضا حوؿ أف نشاط المراجعة الداخمية يتولى  وا 

د حوؿ أنو يتـ االستعانة بآراء مراقبة وتقييـ فعالية نظاـ إدارة المخاطر بالمصرؼ مف خالؿ خطة إلدارة المراجعة الداخمية، وحيا
يثيا ومتابعتيا بشكؿ دوري وتقارير مجمس اإلدارة ومراقبي الحسابات في المصرؼ عند وضع نظـ لدراسة المخاطر ومف تـ تحد

وفي المقابؿ يوجد عدـ موافقة عمى أف إدارة المراجعة الداخمية تقـو بتحديد طبيعة العمؿ بشأف التقييـ واإلسياـ في تحسيف ، 
جراءات إدارة المخاطر  إدارة المخاطر والرقابة فيما يتعمؽ بالحوكمة، وأيضا حوؿ أف إدارة المراجعة الداخمية تقـو بوضع نظـ وا 

أما حوؿ نتائج الدراسة عف تفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ طبيؽ مبادئ الحوكمة عمى نحو سميـ ، في المصرؼ لت
 في الجدوؿ التالي: التجارية، فكانت النتائج كما ىي مبينو
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 ( يبين متوسط اإلجابات حول تفعيل مبادئ الحوكمة في المصارف التجارية9-4جدول رقم )

( أعاله يتبيف أف متوسط اإلجابات لكؿ مف األسئمة كانت تقع ضمف اإلجابة موافؽ بشدة، ما عدا 9-4مف الجدوؿ رقـ )   
في حيف أف المتوسط العاـ لكؿ االسئمة كاف يقع ضمف اإلجابة موافؽ، ومف  السؤاؿ الثالث والرابع وقع ضمف اإلجابة موافؽ،

خالؿ النتائج يتبيف لنا بأف ىناؾ موافقة بشدة عمى أف المراجعة الداخمية تعمؿ عمى ضماف المعاممة المتكاممة بيف حممة األسيـ 
عمؿ عمى ضماف حقوؽ أصحاب المصالح، وعمى فيما يتعمؽ باالطالع عمى التقارير، كما أف المراجعة الداخمية تساىـ في ال

ضماف حقوؽ المساىميف، فحيف ىناؾ موافؽ فقط عمى أف المراجعة الداخمية تعمؿ عمى ضماف مستوى كؿ مف اإلفصاح 
 والشفافية، وعمى مساعدة وتوجيو مجمس اإلدارة.

 اإلجابة عمى فرضيات الدراسة: 4-5
 د، وذلكTقاـ الباحث باستخداـ اختبار 

 ار الفرضيات التالية:الختب 
 -الفرضية األولى:

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ نظاـ محكـ ألعماؿ المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ   
 .الميبية لمحد مف الفساد الماليالتجارية 

ؿ المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ نظاـ محكـ ألعما   
 و قد كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي: .الميبية لمحد مف الفساد الماليالمصارؼ التجارية 

 T(  يبين اختبار10-4جدول رقم )
 T P,Valueاختبار  ت
1 5.18 0,000 

وىي قيمو اصغر مف قيمة مستوى المعنوية  0.00( تساوي P.Value( أعاله يتضح أف قيمو )10-4مف الجدوؿ )      
مما يدؿ عمى رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف تطبيؽ نظاـ  0.05

 .لمحد مف الفساد المالي محكـ ألعماؿ المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية قيد الدراسة
 
 

االنحراف  المتوسط العبارة
 المعياري

 االتجاه

 موافؽ بشدة 0.62 1.94 المراجعة الداخمية تعمؿ عمى ضماف حقوؽ المساىميف. -1
ة المتكاممة بيف حممة األسيـ فيما يتعمؽ المراجعة الداخمية تعمؿ عمى ضماف المعامم -2

 باالطالع عمى التقارير.
 موافؽ بشدة 0.41 1.78

 موافؽ 0.81 2.00 المراجعة الداخمية تعمؿ عمى ضماف مستوى كؿ مف اإلفصاح والشفافية. -3
 موافؽ 0.74 2.00 المراجعة الداخمية تعمؿ عمى مساعدة وتوجيو مجمس اإلدارة. -4
 موافؽ بشدة 0.53 1.78 داخمية تساىـ في العمؿ عمى ضماف حقوؽ أصحاب المصالح.المراجعة ال -5

 موافؽ 0.25 1.90 المتوسط العام
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 -ضية الثانية:الفر 
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القياـ بعممية المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في   

 .الميبية لمحد مف الفساد الماليالمصارؼ التجارية 
فؽ المعايير المينية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف القياـ بعممية المراجعة الداخمية و    

 و قد كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي: .الميبية لمحد مف الفساد الماليالمصارؼ التجارية 
 T(  يبين اختبار11-4جدول رقم )

 T P,Valueاختبار  ت
1 7.30 0,000 

 0.05وىي قيمو أصغر مف قيمة مستوى المعنوية  0.00( تساوي P.Value( أعاله أف قيمو )11-4يتضح مف الجدوؿ )    
مما يدؿ عمى رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف بيف القياـ بعممية 

 .المالي لمحد مف الفساد المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية قيد الدراسة
 -الفرضية الثالثة:

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استقاللية إدارة المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية   
 .الميبية لمحد مف الفساد المالي

ؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استقاللية إدارة المراجعة الداخمية وتفعي   
 و قد كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:  .الميبية لمحد مف الفساد المالي

 T(  يبين اختبار12-4جدول رقم )
 T P,Valueاختبار  ت
1 3,89 0,001 

مستوى المعنوية  وىي قيمو أصغر مف قيمة 0.001( تساوي P.Value( أعاله أف قيمو )12-4يتضح مف الجدوؿ )    
مما يدؿ عمى رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استقاللية إدارة  0.05

 .لمحد مف الفساد المالي المراجعة الداخمية وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية قيد الدراسة
 -الفرضية الرابعة:

جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في : توجد عالقة    ذات داللة إحصائية بيف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 
 .الميبية لمحد مف الفساد الماليالمصارؼ التجارية 

جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في     : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ وا 
 و قد كانت النتائج كما في الجدوؿ التالي:  .الميبية لمحد مف الفساد الماليالمصارؼ التجارية 

 T(  يبين اختبار13-4جدول رقم )
 T P,Valueاختبار  ت
1 8,86 0,000 
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 0.05وىي قيمو أصغر مف قيمة مستوى المعنوية   0.00( تساوي P.Value( أعاله أف قيمو )13-4يتضح مف الجدوؿ )
يدؿ عمى رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ القائؿ أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متابعة تطبيؽ وتقييـ نظـ  مما

جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية قيد الدراسة  .لمحد مف الفساد المالي وا 
 : نتائج الدراسة 4-6

 :والتي تمثمت في اآلتي النتائج التي توصمت الدراسة إلييا،  وفئمة الدراسة وتفسيرىا يقدـ الباحثبعد إتماـ تحميؿ ومناقشة أس
كشفت الدراسة عمى أنو يوجد توافؽ في وجود نظاـ محكـ إلدارة المراجعة الداخمية في المصرؼ يساىـ في تفعيؿ مبادئ  -1

لرقابة الداخمية لدى المصرؼ، وتفحص اإلجراءات لمتأكد مف مطابقتيا الحوكمة، وأف إدارة المراجعة الداخمية تتولى تنفيذ نظاـ ا
 .والحد مف الفساد المالي لمسياسات والخطط والقوانيف والموائح وبما يساىـ في تفعيؿ مبادئ الحوكمة

راجع الداخمي أوضحت الدراسة عمى وجود دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة المراجعة الداخمية، وأف الم -2
 يمتمؾ معرفة كافية بالمعايير المينية لتفعيؿ مبادئ الحوكمة.كذلؾ ،  لديو تأىيؿ عممي وميني لتفعيؿ مبادئ الحوكمة

بينت الدراسة عمى أف المراجع الداخمي يقـو باتخاذ قرارات دوف أي ضغوطات لمف تكوف القرارات ذات تأثير عمييـ، وتتوفر  -3
 ة التي تمكنو مف القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو.لديو الصالحيات الكامم

كشفت الدراسة عمى أنو اليوجد توافؽ في أف إدارة المراجعة الداخمية تقـو بتحديد طبيعة العمؿ بشأف التقييـ واإلسياـ في  -4
 تحسيف إدارة المخاطر والرقابة فيما يتعمؽ بالحوكمة.

وجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف تطبيؽ نظاـ محكـ ألعماؿ أما عف فرضيات الدراسة فقد بينت النتائج أنو ت -5
يـ المراجعة الداخمية، القياـ بعممية المراجعة الداخمية وفؽ المعايير المينية، استقاللية إدارة المراجعة الداخمية، متابعة تطبيؽ وتقي

جراءات إدارة المخاطر وتفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية وبما يساىـ في مكافحة الفساد المالي  قيد الدراسة نظـ وا 
 .داخؿ المؤسسة

 : التوصيات 4-7
 -في ضوء بعض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا يوصي الباحث بالتالي:

ضرورة المحافظة عمى وجود نظاـ محكـ إلدارة المراجعة الداخمية في المصارؼ العاممة بمنطقة الخمس لكي يساىـ في  -1
 .والحد مف الفساد المالي ئ الحوكمة بياتفعيؿ مباد

ضرورة اىتماـ إدارة المراجعة الداخمية بفحص اإلجراءات لمتأكد مف مطابقتيا لمسياسات والخطط والقوانيف والموائح  -2
 لمساىمتيا في تفعيؿ مبادئ الحوكمة في المصارؼ التجارية.

الدولية لممراجعة الداخمية لدى كافة المراجعيف الداخمييف مف ضرورة تعميؽ المفاىيـ والمبادئ التي قضت بيا المعايير  -3
 خالؿ عقد الدورات التدريبية النأىيمية الالزمة .

تأىيؿ عممي وميني  ـمعرفة كافية بالمعايير المينية، وأف يكوف لديي امتالؾ يف بالمصارؼالداخمي يفعمى المراجع يجب -4
 لتفعيؿ مبادئ الحوكمة.كاؼ 

مف  والصالحيات الكاممة التي تمكن منحو، و ةاتخاذ القرارات دوف أي ضغوطات تأثيريلية المراجع الداخمي و توفير استقال -5
 القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو.
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Abstract 

    This study aims at highlighting the role of the internal auditor as an internal control tool to 

face financial corruption in activating the corporate governance in the Libyan commercial banks 

under study. In the practical part, a questionnaire was designed and distributed to the employees 

of the internal audit departments of commercial banks in the city of Alkhoms. The purpose of 

this step is to find out the views of employees on the subject of the study, and the results showed 

that there is a statistically significant relationship between application of an elaborate system of 

internal audit work, carrying out internal audit in accordance with professional standards, the 

independence of the internal audit management, follow-up and evaluation of the application of 

systems and procedures for risk management and activation of the principles of corporate 

governance in commercial banks under study and thus, contributing to the fight against financial 

corruption within the institution. 
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http://www.ir.egytrans.com/

