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 ممخص الدراسة

 ىدفت ىذه الدراسة لتحديد اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي تحد من انتشار الفساد المالي واإلداري في
المصارف التجارية الميبية من وجية نظر العاممين في ىذا القطاع، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى 
صحيفة استبيان تم تصميميا لتتناسب مع أغراض الدراسة، وزعت صحيفة االستبيان عمى عينة عشوائية بسيطة 

لتوالي(، وتم اختبار ثبات وصدق عمى ا 30، 41من العاممين بالمصارف التجارية العامة والخاصة بمغت )
أسئمة االستبيان باستخدام المقياس ألفا كرونباخ والجذر التربيعي أللفا كرونباخ والذين أظيرا أن االستبيان ذو 

لمفرق بين المتوسطات  t-testلممتوسطات و  t-testصدق وثبات، واستخدم التحميل االحصائي الوصفي و 
النتائج أن كل اآلليات المحاسبية لمحوكمة والمتمثمة في معايير المحاسبة لتحميل بيانات الدراسة، وأظيرت 

والمراجعة والقوانين والتشريعات، لجان المراجعة، المراجعة الداخمية، والمراجعة الخارجية تحد من الفساد المالي 
لنتائج أنو ال يوجد واإلداري بالمصارف التجارية الميبية حسب وجية نظر العاممين بيذا القطاع، كما أظيرت ا

فروقات ذات داللة إحصائية بين وجيات نظر العاممين بالمصارف التجارية العامة والخاصة في اآلليات 
 المحاسبية لمحوكمة والمتمثمة في لجان المراجعة، المراجعة الداخمية، المراجعة الخارجية.

 
 المقدمة 

اإلداري بمختمف صوره وأشكالو وفي مختمف و ي المال يشيد واقعنا الحالي تنامي وازدياد ظاىرة الفساد
المؤسسات سواء السياسة أو االقتصادية أو المالية بل وحتى االجتماعية، مما أدى إلى العديد من االضرار منيا 
إعاقة التنمية، إضعاف الدولة، إىدار الموارد المختمفة واالزمات المالية المتكررة، األمر الذي أوجد أسس 

سوء فساد و جديدة عرفت بمفيوم الحوكمة، والتي أصبحت الوسيمة التي تخمق ضمانات ضد ال ومعايير وآليات
في اولت العديد من الدراسات تن في السنوات األخيرةف( 260، ص 2018 ،)الدرباق والعبيدي والكاديكياإلدارة 

العالقة بين تطبيق مبادئ وقواعد ومعايير الحوكمة والحد من عدد من الدول العربية وفي قطاعات مختمفة 
 توصمت دراسة الشواورةالفساد المالي واإلداري وأثبتت ىذه الدراسات أن ىناك عالقة بينيما، فعمى سبيل المثال 

إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة سيؤدي إلى الحد من الفساد، وخمصت دراسة بروش  (119، ص 2009)
 ركات يعد حل فّعال لمكافحة الفساد المالي واإلداري، وأظيرتأن تطبيق حوكمة الش (18، ص2012)ودىيمي 
يق الحوكمة يساىم في الحد من الفساد المالي ( أن تطب87، ص2014دراسة زاىر وعمي وخضر )نتائج 
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إلى ضرورة إرساء قواعد سميمة لمفيوم حوكمة ( 82، ص2016)واإلداري، كما خمصت دراسة سايح وعبو 
الشركات من خالل االىتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات وآلياتيا لما ليا من دور ميم في الحد من ظاىرة 

إلى أن  (22، ص2016)الفساد المالي واإلداري والقضاء عمى تأثيراتو، بينما توصمت دراسة مشكور وعبد 
ثير بين نظام الحوكمة والحد من الفساد المالي واإلداري، كما أن دراسة جربو وبوفميح ىناك عالقة ارتباط وتأ

توصمت إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة من أفضل الوسائل التي تساىم في الكشف  (129، ص 2018)
( بأن تطبيق 146، ص 2018والقضاء عمى الفساد بمختمف أنواعو، وأظيرت نتائج دراسة فركاش والبدري )

ية وذلك من خالل وجود مبادئ الحوكمة يعمل عمى الحد من الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية الميب
 أثر معنوي بينيما.

ومن خالل استعراض ىذه الدراسات يتضح جميا تأكيد وجود عالقة وأثر لتطبيق حوكمة الشركات بمبادئيا 
 وقواعدىا وآلياتيا في الحد من انتشار الفساد بصفة عامة والفساد المالي واإلداري بصفة خاصة.

 مشكمة الدراسة
ير األساسية ومحور اىتمام الييئات والسمطات الرقابية الدولية وفي أصبحت الحوكمة من المعاي

 2010( لسنة 20مقدمتيا لجنة بازل لمرقابة المصرفية، ومحميًا أصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم )
لزام المصارف التجارية العاممة في ليبيا بو والذي  يتضمن والقاضي باعتماد دليل لمحوكمة بالقطاع المصرفي وا 

الحد األدنى من المبادئ والمعايير واآلليات المتعمقة بالحوكمة، وبناًء عميو فقد قامت المصارف التجارية الميبية 
أن المصارف بتطبيق معايير وآليات الحوكمة الواردة بيذا الدليل وأن لم يكن بشكل كامل، فقد أثبتت الدراسات 

كمة بشكل جزئي أو دون المتوسط وما يزال ُيعد قاصرًا عن مواكبة التجارية الميبية تعمل عمى تطبيق مبادئ الحو 
; المنظمة الميبية 118، ص 2012; الجياني، 232، ص 2018)الجازوي والبرعصي، المبادئ الدولية 

; فركاش 322، ص 2014; شريعة والبركي، 2014; جبريل، 17، ص 2016لمسياسات واالستراتيجيات، 
عمى  2018و 2017يبي عن السنوات ، كما أكدت أيضًا تقارير ديوان المحاسبة الم(147، ص2018والبدري، 

، ص ص 2017، وجود قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة في مصرف ليبيا المركزي )ديوان المحاسبة الميبي
لى أن المصارف التجارية العاممة في ليبيا تط266-262، ص ص 2018، 125-127 بق مبادئ ( وا 

الحوكمة بشكل متفاوت، وأيضًا أكدت نفس تقارير الديوان عمى استشراء الفساد المالي واإلداري بشكل متزايد من 
سنة ألخرى في مؤسسات الدولة ومنيا المصارف التجارية، وىذا يدل عمى أن ىناك خمل ما ويعطي االنطباع 

افي بالشكل الذي يحد من انتشار الفساد المالي بأن ما يتم تطبيقو من آليات الحوكمة بصورة عامة غير ك
باإلضافة إلى ما ىو  -األمر الذي يدعونا لمتساؤل عن ما إذا كانت ىناك آليات محاسبية لمحوكمة واإلداري، 

 تساعد في الحد من الفساد المالي واإلداري.  - 2010لسنة  20وارد في قرار مصرف ليبيا المركزي رقم 
 تسعى لإلجابة عمى السؤال الرئيسي التالي: لذلك فإن ىذه الدراسة

ما ىي اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي تحد من انتشار الفساد المالي واإلداري في المصارف التجارية الميبية  -
 من وجية نظر العاممين في القطاع المصرفي؟

 أهداف الدراسة
حد من الفساد المالي واإلداري في تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي ت

 المصارف التجارية الميبية من وجية نظر العاممين في المصارف التجارية العاممة في ليبيا.
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 أهمية الدراسة
إن من أىم أسباب نموء وتطور االقتصاد الوطني ىو محاربة الفساد بكل اشكالو ومحاولة التقميل من مظاىره 

مصرفي من أىم القطاعات التي يجب مقاومة مظاىر الفساد فييا ومن ىذا بقدر اإلمكان، وُيعد القطاع ال
المنطمق فإن أىمية الدارسة تكمن في أىمية الموضوع نفسو وأىمية القطاع المستيدف بالدراسة أال وىو القطاع 
ة المصرفي ىذا من جانب، ومن جانب آخر تبرز أىمية الدراسة في الدور الذي يمكن أن تؤديو الحوكمة بصف
 عامة واآلليات المحاسبية لمحوكمة بصفة خاصة في الحد من الفساد المالي واإلرادي بالقطاع المصرفي الميبي.

 فرضيات الدراسة
توجد داللة إحصائية عمى وجود آليات محاسبية لمحوكمة تحد من الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية  -

 وجية نظر العاممين فييا.الميبية من 
 األليات د فروقات ذات داللة إحصائية بين أراء العاممين في القطاع المصرفي العام والخاص في تحديدال توج -

 اإلداري بالمصارف التجارية الميبية.المالي و المحاسبية لمحوكمة التي تحد من الفساد 
 والختبار فرضية الدراسة األولى تم صياغة الفرضيات الفرعية األربعة التالية:      

داللة إحصائية عمى وجود آليات محاسبية لمحوكمة ومتمثمة في معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين  توجد -
 وجية نظر العاممين فييا.والتشريعات تحد من الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

اجعة تحد من الفساد المالي توجد داللة إحصائية عمى وجود آليات محاسبية لمحوكمة متمثمة في لجان المر  -
 وجية نظر العاممين فييا.واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

توجد داللة إحصائية عمى وجود آليات محاسبية لمحوكمة متمثمة في المراجعة الداخمية تحد من الفساد المالي  -
 وجية نظر العاممين فييا.واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

لة إحصائية عمى وجود آليات محاسبية لمحوكمة متمثمة في المراجعة الخارجية تحد من الفساد المالي توجد دال -
 وجية نظر العاممين فييا.واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

 منهجية الدراسة
يل البيانات تعتمد الدراسة عمى المنيج االستقرائي في الجانب النظري منيا وعمى المنيج الكمي في جمع وتحم

وسوف يتم استخدام صحيفة االستبيان لجمع بيانات الدراسة واستخدام اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداللي 
لممتوسطات ولتحديد اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي تحد من الفساد المالي  t-testمن خالل استخدام 

لمفرق بين  t-testبية العاممة في ليبيا، وكذلك واإلداري من وجية نظر العاممين في المصارف التجارية المي
المتوسطات لتحديد ما إذا كانت ىناك فروق بين وجيات نظر العاممين بالمصارف العامة والعاممين بالمصارف 

 الخاصة.
 اإلطار النظري لمدراسة

 اآلليات المحاسبية لمحوكمة
ات سواء القانونية أو المحاسبية أو التنظيمية تتعدد آليات حوكمة الشركات ولكن عمى الرغم من تعدد ىذه اآللي

أو االجتماعية، إال أن اآلليات المحاسبية تحظى باىتمام كبير وتشغل الحيز األكبر من اإلجراءات واألساليب 
، ويقصد باآلليات المحاسبية (12، ص2012)بن طاىر وبوطالعة، المختمفة لتطبيق الحوكمة في الشركات 

التخاذ  لمحوكمة مجموعة الوسائل التي يتم تصنيفيا وتنفيذىا في ترشيد وتوجيو ورقابة سموك اإلدارة العميا
، 2011راضي، لوكالة )القرارات التي تؤدي إلى تحقيق مصالح المالك ومن ثم التخمص من حدة مشكمة ا
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تعمل اآلليات المحاسبية لمحوكمة عمى وجود نظام فّعال إلدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر و  ،(444ص
عتماد عمييا بصورة متكافئة من قبل جميع المستخدمين التخاذ القرارات المختمفة معمومات مالئمة يمكن اال

والقوانين  (، وتتمثل ىذه اآلليات في معايير المحاسبة والمراجعة223، ص2017بوزوينة ودراوسي، )
 .(12، ص2012)بن طاىر وبوطالعة، والتشريعات، المراجعة الداخمية، المراجعة الخارجية، ولجان المراجعة 

وتكمن أىمية اآلليات المحاسبية لمحوكمة في أنيا تنتج معمومات محاسبية ذات فائدة لمختمف األطراف ذات  
شامل من الجودة بما يمكن من االعتماد  العالقة بالشركة، لذا فمن األىمية أن ُتعد تمك المعمومات بمستوى

دارتيا ويزيد من كفاءة سوق األوراق المالية  )بن طاىر عمييا، وبما يعكس ثقة ذوي المصالح بالشركة وا 
 .(12، ص2012وبوطالعة، 

 أواًل: معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات 
ُتعد معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات بمثابة العمود الفقري والركيزة األساسية في تفعيل حوكمة 

جراء ا لمراجعة الشركات، فيي تمثل أحد اآلليات التي تحث الشركات عمى إتباع القواعد السميمة لممحاسبة وا 
فااللتزام بتطبيق معايير المحاسبة  ،(11، ص2006أبوالعطا، الدورية المستقمة بما فيو صالح الشركة ككل )

والمراجعة وكل ما يتعمق بيا من قوانين يحد من سوء استخدام السياسة المحاسبية المختمفة من قبل اإلدارة، 
ير محاسبية محددة وتساعد في حسم وبالتالي فإن الحوكمة بشكل عام ال تعارض االتجاه نحو االلتزام بمعاي

 .(5، ص2012بوقرة وغانم، مشكمة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجع )
 ثانيًا: لجان المراجعة

تعتبر لجان المراجعة من المفاىيم الحديثة نسبيًا في مجال المراجعة وقد عرفت بأنيا إحدى المجان الفرعية 
مس اإلدارة ويتم تشكيميا من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين وتيدف إلى االشراف والمتابعة المنبثقة من مج

عمى أداء المراجع الداخمي والخارجي واالشراف عمى إدارة المخاطر وكذلك التأكد من حوكمة الشركات 
(Braiotta, Gazzaway, Colson, & Ramamoorti, 2010, p4). 

الدراسات الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعيا عمى ضرورة وجود لجان لممراجعة في  أكدت معظم 
الوحدات االقتصادية التي تسعى إلى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان لممراجعة يمثل أحد 

راجعة بدور حيوي في العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالوحدات االقتصادية، وتقوم لجان الم
ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعمومات المحاسبية نتيجة لما تقوم بو من إشراف عمى عمميات 
المراجعة الداخمية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخالت اإلدارة في عممية المراجعة، عالوة عمى ذلك يشير 

تشكيل لجنة لممراجعة كان لو أثر عمى حركة أسيميا بسوق  البعض بأن مجرد إعالن الوحدة االقتصادية عن
وتتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجمس اإلدارة المستقمين والذين ، (2، ص2006خميل، األوراق المالية )

بية، ولدييم الرغبة في تخصيص الوقت الالزم، حيث تعتبر أفضل من مجمس يمتمكون الميارات المالية والمحاس
سوليفان، روجرز، ىمبمينج، اإلدارة بكامل ىيئتو من ناحية اإلشراف عمى عممية إعداد التقارير المالية )

 .(207، ص2003وشكولنيكوف، 
وتتمثل الميمة األولى لمجنة المراجعة في ضمان أن العمميات التي تقوم بيا اإلدارة وكذلك موظفو المراجعة 

تحسين نوعية التقارير المالية، وعمى الرغم من أن  الداخمية والمراجعون الخارجيون المستقمون تؤدي إلى
المسئوليات المحددة لمجنة المراجعة قد تختمف من دولة ألخرى، وقد تتنوع عمى أساس نوع ودرجة األعمال، فإن 
لجنة المراجعة تكمف بصفة عامة باإلشراف عمى ثالث نواحي رئيسية ىي: إعداد التقارير المالية، الرقابة 

 (.213، ص2003وأخرون،  سوليفانمية المراجعة )الداخمية، عم
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 ثالثًا: المراجعة الداخمية  
ُتعد وظيفة المراجعة الداخمية من اآلليات الميمة في عممية الحوكمة، فالمراجعة الداخمية تعزز زيادة القدرة عمى 

إدارة الشركة وكذلك زيادة المصداقية والعدالة وتحسين سموك الموظفين العاممين في الشركات الممموكة  مساءلة
لمدولة وتقميل مخاطر الفساد المالي واإلداري، وأكدت لجنة كادبيري عمى أىمية مسؤولية المراجع الداخمي في 

ىدافيا يجب أن تكون مستقمة وأن تنظم منع واكتشاف الغش والتزوير، ولتحقيق وظيفة المراجعة الداخمية أل
(، وتعمل المراجعة الداخمية عمى مساعدة 63، ص2015خالل، بشكل جيد وتستند إلى تشريع خاص بيا )

الوحدة االقتصادية في تحقيق أىدافيا وتأكيد فعالية الرقابة الداخمية، والعمل مع مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة 
يات الداخمية لموحدة االقتصادية، وكذلك تحقيق من أجل إدارة المخاطر والرقابة عمييا، وتقييم وتحسين العمم

الضبط الداخمي، وال يتأتى ذلك إال كنتيجة استقالليا بأن تكون تبعيتيا لرئيس مجمس اإلدارة وتواصميا مع رئيس 
 .(6، ص2012بوقرة وغانم، لجنة المراجعة )

العمل بكل اإلجراءات القانونية والتنظيمية  ويتمثل دور المراجعة الداخمية كآلية من آليات حوكمة الشركات في
وخاصة المحاسبية منيا عمى إعداد وتقديم تقارير وقوائم مالية واضحة وذات مصداقية يمكن االعتماد عمييا في 
اتخاذ القرارات، وتفعيل آليات الرقابة عمى إعداد وعرض التقارير المالية، والتعريف بمبادئ ومقومات حوكمة 

اإلدارة والمساىمين والمراجعين أيضًا وذلك ألن نجاح تطبيق الحوكمة يعتمد بشكل كبير عمى الشركات لمجمس 
 (.224، ص2017بوزوينة ودراوسي، ىذه اإلجراءات )

 رابعًا: المراجع الخارجي 
يمثل المراجع الخارجي حجر الزاوية لحوكمة جيدة لمشركات، إذ يساعد المراجعون الخارجيون الشركات عمى 

دارة الشركة، ويؤكد تحقيق المساءلة والنز  اىة وتحسين العمميات فييا، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح وا 
معيد المراجعين الداخميين في الواليات المتحدة األمريكية عمى أن دور المراجع الخارجي يعزز مسؤوليات 

كات الممموكة حيث ينصب اإلشراف عمى التحقق مما إذا كانت الشر  والحكمة، الحوكمة في اإلشراف والتبصر
لمدولة تعمل كل ما ىو مفروض أن تعممو، مما يفيد في اكتشاف ومنع الفساد المالي واإلداري، أما التبصر فإنو 
يساعد متخذي القرارات وذلك بتزويدىم بتقويم مستقل لمبرامج والسياسات والعمميات والنتائج، وأخيرًا تحدد الحكمة 

ركة، وإلنجاز كل دور من ىذه األدوار يستخدم المراجعون الخارجيون االتجاىات والتحديات التي تواجييا الش
 (.64، ص2015خالل، المراجعة المالية، مراجعة األداء، التحقق، الخدمات االستشارية )

وكنتيجة لما يقوم بو المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية عمى المعمومات المحاسبية وذلك من خالل 
عدالة القوائم المالية التي تعدىا الوحدات االقتصادية من خالل قيامو بإبداء رأيو الفني المحايد في مدى صدق و 

التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية، فإن دور المراجعة الخارجية أصبح جوىري وفّعال في مجال 
دارة الوحدة االقتصادية، كما أنو يحد من مشكمة عد م حوكمة الشركات ألنو يحد من التعارض بين المالك وا 

 .(6، ص2012بوقرة وغانم، تماثل المعمومات في الوحدات االقتصادية )
فاآلليات المحاسبية لمحوكمة تعمل عمى حماية المساىمين واألطراف األخرى من ذوي المصالح بالمنظمة حيث 

ارة المنظمة ال يمكن أن يتحقق ذلك دون توفر معمومات مالية ُتمكن االطراف الخارجية من رقابة تصرفات إد
وتقييم كفاءتيا، كذلك فإن األطراف ذات العالقة لن تستطيع اتخاذ القرارات دون توفير المعمومات الالزمة لذلك 

  . (22، ص2013النعامي، وىو ما توفره المحاسبة بشقييا المالي واإلداري )
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 الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات في السنوات االخيرة عالقة وأثر مبادئ وقواعد وآليات حوكمة الشركات في الحد من 

طاعات مختمفة ومن ىذه الدراسات عمى سبيل انتشار الفساد المالي واإلداري في عدد من الدول العربية وفي ق
 المثال:

شركات ومبادئيا وقواعدىا وأىدافيا ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم حوكمة ال (1009)دراسة الشواورة 
ووسائميا وتقييم دورىا في تقميص حجم النزاع عمى السمطات وتخفيض التضارب بين مختمف الفئات ذات 
العالقة في الشركة األمر الذي يؤدي إلى مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو، وتوصمت الدراسة إلى أن تطبيق 

 سيؤدي إلى مكافحة ظاىرة الفساد. قواعد الحوكمة في الشركات األردنية
ىدفت الدراسة إلى التعريف بمفيوم الفساد المالي واإلداري وتحديد أسبابو  (1021)دراسة بروش ودهيمي 

وأثاره االقتصادية والسياسية واالجتماعية وكذلك تحديد مفيوم الحوكمة والتعريف بمزايا اآلليات المختمفة لمحوكمة 
ىرة الفساد المالي واإلداري، وقد اعتمدت الدراسة عمى مراجعة األدب واستخالص النتائج منو، في الحد من ظا

 وخمصت الدراسة إلى أن تطبيق حوكمة الشركات يعد مخرج وحل فّعال لمكافحة ظاىرة الفساد المالي واإلداري.
ىدفت الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف الخاصة في سوريا بتطبيق  ((2014دراسة زاهر وعمي وخضر 

ومدى مساىمة ىذه اآلليات في حال تطبيقيا في الحد من  1مبادئ الحوكمة المشتقة من توصيات لجنة بازل 
لفساد المالي واإلداري، وقد اعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى صحيفة استبيان موزعة عمى عينة من ا

العاممين بالمصارف الخاصة من أعضاء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين ومدراء ماليين ومراجعين داخميين، وقد 
تطبيق الحوكمة والحد من الفساد المالي  استخدم معامل االرتباط بيرسون الختبار ما إذا كان ىناك ارتباط بين

واإلداري، وقد أظيرت النتائج أن تطبيق الحوكمة يساىم في الحد من الفساد المالي واإلداري داخل المصارف 
الخاصة في سوريا، وأن تطبيق آليات الحوكمة أصبح ضروري في معظم المؤسسات سواء العامة أو الخاصة 

 لتحقيق إدارة رشيدة فّعالة.
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بالدور الذى تقوم بو لجان المراجعة كأحد آليات حوكمة  (1022اسة غنيم )در 

دارة المخاطر المرافقة، وانعكاس ذلك  عمى الحد من الشركات، في تفعيل المراجعة الداخمية والخارجية، وتقييم وا 
الفساد المالي في منشآت األعمال والمصارف، واعتمدت الدراسة عمى كل من المنيج االستقرائي واالستنباطي 

 رؤوساوالمنيج التحميمي لمتوصل إلى نتائج منطقية تدعم الفروض النظرية الواردة في الدراسة، وباستقصاء آراء 
ي الحسابات القانونيين، توصمت الدراسة إلى عدة نتائج وأعضاء لجان المراجعة بالمصارف السعودية ومراقب

أىميا أن لجان المراجعة كأحد آليات الحوكمة تساىم بدرجة كبيرة في مواجية الفساد المالي في المصارف 
والشركات من خالل القيام بمياميا ومسؤولياتيا في تفعيل آلية المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية وتقييم 

دارة ا لمخاطر إلعداد التقارير المالية ومن ثم الحد من التالعب والممارسات غير األخالقية ومواجية الفساد وا 
 المالي.

بار ما إذا كان ىناك عالقة ارتباط بين المراجعة الداخمية ىدفت الدراسة إلى اخت (1022دراسة أوبادي )
وحوكمة الشركات من جية وكذلك ما إذا كان ىناك عالقة ارتباط بين الحوكمة والفساد المالي واإلداري من جية 
أخرى وذلك من خالل دراسة حالة لمؤسسة سونمغاز بأم البواقي بالجزائر، وقد استخدمت صحيفة االستبيان 

بيانات واستخدم االنحدار البسيط الختبار فرضيات الدراسة وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين لجمع ال
المراجعة الداخمية وحوكمة الشركات بينما ال يوجد تأثير لممراجعة الداخمية والحوكمة المطبقة في المؤسسة عمى 

 الحد من الفساد المالي واإلداري.



 

 من وجهة نظر العاممين بالمصارف التجارية الميبية اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي تحد من الفساد المالي واإلداري
 جامعة عمر المختار                                                ن الدرباق د. أمي ، د. عادل العبيدي

695 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

دة المراجعة وعالقة كاًل من ىدفت الدراسة إلى توضيح العالقة بين الحوكمة وجو  (1022)دراسة مشكور وعبد 
الحوكمة وجودة المراجعة في مكافحة الفساد المالي واإلداري، وأجريت الدراسة عمى عينة من المراجعين 
الخارجيين بالعراق باستخدام صحيفة االستبيان لتحديد آرائيم حول أثر حوكمة الشركات وجودة المراجعة 

ي، وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك عالقة ارتباط وتأثير بين نظام الخارجية عمى مكافحة الفساد المالي واإلدار 
 الحوكمة والحد من الفساد المالي واإلداري.

ثبات مدى فعالية ونجاعة اآلليات الداخمية  (1022دراسة سايح وعبو ) ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان وا 
والخارجية لمحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري من خالل تسميط الضوء عمى أىمية حوكمة الشركات 

إبراز خطورة الفساد المالي واإلداري وما يخمفو من آثار  ان المتقدمة والنامية عمى حد سواءفي اقتصاديات البمد
سمبية عمى االقتصاد، وذلك باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، حيث خمصت الدراسة إلى العديد من النتائج 

الفساد المالي واإلداري فييا  أىميا أن االلتزام بمبادئ الحوكمة وقواعدىا من قبل الشركات يؤدي إلى الحد من
وزيادة كفاءة أدائيا، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين، كما إن التطبيق السميم لمبادئ حوكمة الشركات يؤدي إلى 
اتخاذ االحتياطيات الالزمة ضد الفساد المالي واإلداري، مع تشجيع الشفافية في الحياة االقتصادية، وتعتبر 

جية لحوكمة الشركات وسيمة ناجعة وفعالة لمحد من انتشار مظاىر الفساد المالي اآلليات الداخمية والخار 
 . واإلداري، وتكثيف الدور الرقابي والوقائي لمحد من ىذه الظاىرة السمبية

ىدفت الدراسة إلى تحديد دور الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري،  (1022دراسة جربو وبوفميح )
واعتمدت الدراسة عمى مراجعة االدب المتعمق بموضوع الدراسة واستخالص النتائج منو، وتوصمت الدراسة إلى 

ء مبادئ الحوكمة المتمثمة في النزاىة والشفافية والمساءلة وحكم القانون من أنجع الوسائل التي تساىم أن إرسا
 في الكشف والقضاء عمى الفساد بمختمف أنواعو.

ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث أثر تطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من الفساد  (1022دراسة فركاش والبدري )
المصارف التجارية العامة العاممة في مدينة بنغازي حيث أتبع المنيج الوصفي التحميمي المالي واإلداري في 

وأظيرت النتائج وجود أثر معنوي لتطبيق مبادئ الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري في المصارف 
ركات مما يساىم في محل الدراسة وأوصت الدراسة بضرورة االسراع بإلزام المصارف الميبية بتطبيق حوكمة الش

 تقميل تعرض المصارف لممخاطر الناجمة عن حاالت الفساد المالي واإلداري.                                 
ت بوجو عام وحوكمة المصارف ىدفت الدراسة إلى تحديد مفيوم حوكمة الشركا (1022دراسة بن عثمان ) 

بوجو خاص وتحديد أسباب وأثار الفساد المالي واإلداري اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا والتركيز عمى المجيودات 
المبذولة إلرساء مبادئ وآليات الحوكمة في الجزائر، واعتمدت الدراسة عمى مراجعة االدب والقوانين والتشريعات 

وصمت الدراسة إلى تأخر الجزائر في تطبيق مبادئ الحوكمة وخاصة في المصارف ذات العالقة في الجزائر، وت
 مقارنة ببعض الدول األخرى.

 من خالل استعراض الدراسات السابقة فإن ما يميز ىذه الدراسة عن سابقتيا يتمثل في:
 ز بشكل خاص ركزت الدراسات السابقة عمى دراسة آليات حوكمة الشركات بصفة عام بينما ىذه الدراسة ترك

 عمى اآلليات المحاسبية لمحوكمة دون غيرىا من اآلليات.
  اختالف مجتمع الدراسة عن سابقتيا من الدراسات والذي يتمثل في المصارف التجارية العامة والخاصة العاممة

 في ليبيا.
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اسبية لمحوكمة التي فيذه الدراسة تأتي لتحديد وجية نظر العاممين بالمصارف التجارية الميبية في اآلليات المح
 تحد من انتشار الفساد المالي واإلداري بالقطاع المصرفي.   

 اإلطار العممي لمدراسة
 مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في العاممين بالمصارف التجارية العامة والخاصة في ليبيا، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة 
مثمت في ثالثة مصارف عامة وىي مصرف الصحاري والمصرف من المصارف التجارية العامة والخاصة ت

التجاري الوطني ومصرف الوحدة، وثالثة مصارف خاصة وىي مصرف التجارة والتنمية ومصرف اإلجماع 
 60العربي والمصرف المتحد، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من العاممين بيذه المصارف تمثل في 

مشارك من المصارف الخاصة، وتم توزيع صحيفة االستبيان  عمييم عن  45مشارك من المصارف العامة و 
طريق التسميم واالستالم المباشر، وقد تم تجميع بيانات الدراسة خالل أشير أبريل ومايو ويونيو من سنة 

صحيفة استبيان صالحة لمتحميل من المشاركين من المصارف التجارية العامة  71، وتم استالم 2019
صحيفة عمى التوالي، وىذا العدد يمثل الحد األدنى من حجم العينة المناسب لمتحميل  30و 41عدد والخاصة ب

االحصائي المستخدم في ىذه الدراسة، وُيرجع الباحثان أسباب ضعف استجابة المستيدفين لممشاركة في ىذه 
المالي واإلداري، وغياب  الدراسة إلى عدة أسباب لعل من ابرزىا حساسية موضوع الدراسة والمتعمق بالفساد

العظمى من الموظفين ال خمفية  الوعي عند الكثير منيم وعدم ادراكيم ألىمية البحث العممي، حيث أن الغالبية
، 2016ليم عن مفيوم حوكمة الشركات حسب ما بينو تقرير المنظمة الميبية لمسياسات واالستراتيجيات )

 (. 17ص
 وسيمة جمع البيانات
االستبيان لجمع بيانات الدراسة، واحتوت الصحيفة عمى ثالثة أجزاء ُخصص الجزء األول استخدمت صحيفة 

منيا لمتعريف بالدراسة والقائمين عمييا، وُخصص الجزء الثاني لممعمومات الديمغرافية، أما الجزء األخير فكان 
كمة والتي تحد من الفساد المالي الختبار أراء العاممين بالمصارف التجارية الميبية حول اآلليات المحاسبية لمحو 

ُذو السبع درجات في ىذا الجزء من االستبيان كما ىو  (Likert scaleواإلداري، واستخدم مقياس ليكرت )
(، وقد صمم الجزء الثالث الختبار أربع آليات محاسبية لمحوكمة والمستخمصة من 1موضح بالجدول رقم )
 الدراسات السابقة وىي:

  عنصر كما ىو موضح  12المراجعة والقوانين والتشريعات والختبار ىذه اآللية تم تصميم معايير المحاسبة و
 (.4بالجدول رقم )

  (.5عنصر الختبار ىذه اآلليات والموضحة بالجدول رقم ) 14لجان المراجعة صمم 
  (.6عنصر الختبار ىذه اآللية والموضحة بالجدول رقم ) 13المراجعة الداخمية صمم 
 (.7عنصر الختبارىا والموضحة بالجدول رقم ) 13رجية وصمم المراجعة الخا 

 ( مقياس ليكرت السباعي2جدول )

 البيان
غير موافق 

 بشدة
 غير موافق

غير موافق 
 لحٍد ما

 محايد
موافق لحٍد 

 ما
 موافق

موافق 
 جدا

 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
المتوسط المرجح 

 المقابل
1-1.85 

1.86-
2.71 

2.72-3.57 
3.58-
4.43 

4.44-
5.29 

5.3-
6.15 

6.16-7 
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ولتأكد من صالحية صحيفة االستبيان تم اختبار ثبات وصدق المقياس باستخدام معامل االرتباط ألفا كرونباخ 
Cronbach’s Alpha  الختبار الثبات وحساب الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ الختبار الصدق، وُيعد

( 2، ويالحظ من خالل الجدول رقم )0.6رونباخ أكبر من أو تساوي ثبات المقياس مقبوال إذا كانت قيمة ألفا ك
أن قيمة ألفا كرونباخ لكل آلية عمى حدى ولآلليات المحاسبية لمحوكمة مجتمعة قد تجاوزت القيمة المقبولة مما 
ى يعني أن المقاييس المستخدمة تتمتع بالصالحية والثبات، وكذلك الحال بالنسبة لصدق المقياس مما يدل عم

قدرة العبارات عمى التعبير عن المتغيرات التي تقيسيا بوضوح وموضوعية، كما تدل عمى أنو سوف يتم التوصل 
 إلى نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيق الدراسة عمى نفس العينة مستقبال.

 ( قيم ثبات وصدق المقياس1جدول رقم )

 عدد العناصر البيان
 ثبات المقياس

Cronbach’s Alpha 
 ق المقياسصد

 0.932 0.868 12 معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات
 0.968 0.937 14 لجان المراجعة

 0.965 0.931 13 المراجعة الداخمية
 0.979 0.959 13 المراجعة الخارجية

 0.987 0.975 52 اآلليات المحاسبية لمحوكمة ككل
 تحميل البيانات

 المعمومات الديموغرافية
( المعمومات الديمغرافية لممشاركين في الدراسة ويتضح من الجدول بأن النسبة األعمى 3يوضح الجدول رقم )

من المستجيبين لممشاركة في الدراسة كانت من المصرف التجاري الوطني وتمييا مصرف الصحاري 
كما أن نسبة %، 7% عمى التوالي( بينما أقل نسبة استجابة كانت من المصرف المتحد 19.7-22.6%)

المشاركين من الذكور كانت أعمى بأربع أضعاف نسبة اإلناث تقريبًا، وتجاوز المشاركون من الموظفين نسبة 
% مقارنة بباقي الوظائف، وكانت غالبية المشاركين من الحاصمين عمى الشيادات الجامعية والتي قاربت  73

،  8.49اري لعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة )%، وقد بمغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعي89نسبتيا 
عمى التوالي( وكانت سنوات الخبرة لعينة الدراسة من العاممين بالمصارف العامة أعمى منيا بالنسبة  5.58

لمعاممين في المصرف الخاصة فقد بمغ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعاممين بالمصارف العامة 
 عمى التوالي(. 5.38،  7.23الي( بينما كانت لمعاممين بالمصارف الخاصة )عمى التو  5.61،  9.41)

 ( المعمومات الديموغرافية3جدول رقم )
 اإلجمالي  المصارف الخاصة  المصارف العامة  البيان

 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  
          اسم المصرف

 %19.7 14     %34.2 14  مصرف الصحاري
 %22.6 16     %39.0 16  المصرف التجاري الوطني

 %15.5 11     %26.8 11  مصرف الوحدة
 %18.3 13  %43.3 13     مصرف التجارة والتنمية

 %7.0 5  %16.7 5     المصرف المتحد
 %16.9 12  %40.0 12     مصرف االجماع العربي

          الجنس
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 اإلجمالي  المصارف الخاصة  المصارف العامة  البيان
 النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد  

 %83.1 59  %80.0 24  %85.4 35  ذكر
 %16.9 12  %20.0 6  %14.6 6  أنثي

          الوظيفة
 %1.4 1  %3.3 1     مدير فرع
 %16.9 12  %26.7 8  %9.8 4  رئيس قسم
 %1.4 1  %3.3 1     رئيس وحدة

63.3%  52 80.5%  19    73.2% 
 %2.8 2  %3.3 1  %2.4 1  مساعد مدير إدارة
 %1.4 1     %2.4 1  مساعد مدير فرع

 %1.4 1     %2.4 1  مراجع داخمي
 %1.4 1     %2.4 1  مساعد رئيس الشئون االدارية

          المؤهل
 %1.4 1  %3.3 1     معيد متوسط
 %5.6 4  %6.7 2  %4.9 2  معيد عالي

 %88.7 63  %90.0 27  %87.8 36  بكالوريوس أو ليسانس
 %4.2 3     %7.3 3  ماجستير

 المحاسبية لمحوكمةتحميل آالليات 
تم حساب المتوسط الحسابي االنحراف المعياري لتحديد مدى موافقة عينة الدراسة عمى اآلليات المحاسبية 
لمحوكمة والتي تحد من الفساد المالي واإلداري في المصارف التجارية، وقد أظيرت النتائج أن عينة الدراسة 

كمة تحد من الفساد المالي واإلداري في المصارف التجارية توافق عمى أن كل عناصر اآلليات المحاسبية لمحو 
حيث كانت قيم المتوسط الحسابي لكل العناصر تقريبًا لكاًل المصارف العامة والخاصة واجمالي العينتين تساوي 

وىو الحد األدنى لمموافقة عمى أن العنصر يحد من الفساد المالي واإلداري، ويستثنى من ذلك  5.3أو تتجاوز 
ض عناصر اآلليات المحاسبية لمحوكمة والتي وافق المشاركون لحٍد ما عمى أنيا تحد من الفساد المالي بع

اإلداري وىي "إشراك لجنة المراجعة بالرأي في إعفاء وتحديد أتعاب المراجع الخارجي" فقد كانت المتوسطات 
عمى التوالي(  5.20، 5.10، 5.27الحسابية لعينة المصارف العامة والمصارف الخاصة واجمالي العينتين )

عمى التوالي(، وكذلك "قيام المراجعة الداخمية بفحص أساليب  1.103، 1.322، 0.923بانحراف معياري بمغ )
عمل المسؤولين عن الحوكمة لمتأكد من نزاىتيم" فقد كان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة 

عمى  1.136 -5.28، 1.235-5.22عينتين عمى النحو التالي ) المشاركين من المصارف العامة واجمالي ال
التوالي(، و"قيام المراجعة الداخمية بدور فّعال في إدارة المخاطر" فقد كان المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

اء عمى التوالي(، و"تعيين المراجعين الخارجيين االكف 1.113، 5.24لعينة المشاركين من المصارف العامة ) 
والمتخصصين في مراجعة حسابات المصرف" و "تقديم المراجع الخارجي خدمات استشارية" فقد بمغت قيمة 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعينة المشاركين من المصارف العامة لكال العنصرين عمى النحو التالي 

(، وكانت أراء المشاركين 7،6،5،4عمى التوالي( أنظر الجداول أرقام ) 5.29-1.209، 5.22-1.107)
بالموافقة عمى أن اآلليات المحاسبية لمحوكمة تحد من الفساد المالي واإلداري بالنسبة لكل آلية محاسبية عمى 

 (.8حدى واآلليات المحاسبية لمحوكمة مجتمعة جدول أنظر جدول رقم )



 

 من وجهة نظر العاممين بالمصارف التجارية الميبية اآلليات المحاسبية لمحوكمة التي تحد من الفساد المالي واإلداري
 جامعة عمر المختار                                                ن الدرباق د. أمي ، د. عادل العبيدي

697 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 يير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير معا2جدول رقم )

 البيان
 االجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

التزم المصرف بمعايير المحاسبة والمراجعة 
 الدولية في كل عممياتو.

5.83 .738 5.53 1.167 5.70 .947 

 دالتزم المصرف بمعايير اإلفصاح والشفافية عن
 اعداد القوائم المالية.

5.88 .781 5.60 1.070 5.76 .918 

مواكبة المصرف لمتطورات الحاصمة في معايير 
المحاسبة والمراجعة الدولية وسعيو لمتغيير بما 

 يتناسب مع التطور في بيئة العمل.
5.78 .852 5.37 1.426 5.61 1.140 

قيام المصرف بإجراء دورات تدريبية لمعاممين بو 
لتوضيح وشرح معايير المحاسبة والمراجعة 

 الدولية كال حسب وظيفتو.
5.39 .862 5.50 1.106 5.44 .967 

توضيح الغموض والتفسيرات المختمفة بالمعايير 
 لمعاممين.

5.56 .923 5.50 .938 5.54 .923 

لصادرة عن متابعة إدارة المصرف لمتطورات ا
الييئات المينية في المبادئ والمعايير المحاسبية 

 والمصرفية.
5.80 .749 5.77 1.006 5.79 .860 

السياسات المطبقة في المصرف والتي تنسجم مع 
 اإلصدارات المينية.

5.56 .896 5.50 1.137 5.54 .998 

استخدم إدارة المصرف ألساليب وآليات مراجعة 
 متطورة.

5.68 .521 5.77 .971 5.72 .740 

التزم المصرف بمعايير الحوكمة الصادرة عن 
 مصرف ليبيا المركزي.

5.44 .923 5.60 .968 5.51 .939 

سعى المصرف لتطوير آليات الحوكمة المطبقة 
 باستمرار.

5.66 .855 5.53 1.106 5.61 .963 

التزم المصرف بتطبيق القوانين والموائح المعمول 
 ف الميبي.بيا في القطاع المصر 

5.66 .794 5.60 1.221 5.63 .989 

حرص المصرف عمى تطبيق معايير الجودة 
 المحمية والدولية.

5.78 .571 5.60 1.070 5.70 .818 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير لجان المراجعة2جدول رقم )

 البيان
 االجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 وسطالمت
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 959. 5.72 1.297 5.80 617. 5.66 .وجود لجنة مراجعة بالمصرف
عمل لجنة المراجعة عمى تدعيم استقالل المراجع 

 الداخمي.
5.71 1.031 5.70 1.119 5.70 1.061 

المراجع عمل لجنة المراجعة عمى تدعيم استقالل 
 الخارجي.

5.41 1.140 5.37 1.129 5.39 1.127 
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تأكد لجنة المراجعة من التزام المصرف بقواعد 
 الحوكمة.

5.39 .972 5.40 1.102 5.39 1.021 

فحص لجنة المراجعة لتقارير مجمس اإلدارة 
 ومراجعتيا.

5.54 1.002 5.43 1.223 5.49 1.094 

استخدام عمل لجنة المراجعة عمى الحد من إساءة 
 مجمس اإلدارة لسمطاتو.

5.73 .923 5.33 1.061 5.56 .996 

إسيام لجنة المراجعة في تحديد المخاطر التي تؤثر 
 عمى القوائم المالية.

5.37 1.178 5.67 .884 5.49 1.067 

 892. 5.54 626. 5.77 1.019 5.37 إسيام لجنة المراجعة في تقييم فاعمية إدارة المخاطر.
 842. 5.54 774. 5.57 898. 5.51 المراجعة عمى اعداد التقارير المالية. إشراف لجنة

متابعة لجنة المراجعة لمتقارير الواردة من الجيات 
 الرقابية وعمميا عمى تصحيح التجاوزات.

5.61 .945 5.60 .724 5.61 .853 

تأكد لجنة المراجعة من كفاية اإلفصاح والشفافية في 
 التقارير المالية.

5.66 1.039 5.67 .994 5.66 1.013 

تنسيق لجنة المراجعة بين المراجعة الداخمية والمراجع 
 الخارجي ومجمس اإلدارة.

5.51 .978 5.50 1.009 5.51 .984 

 982. 5.56 1.003 5.60 977. 5.54 إشراف لجنة المراجعة عمى عمل المراجع الداخمي.
تحديد اشراك لجنة المراجعة بالراي في تعيين واعفاء و 

 اتعاب المراجع الخارجي.
5.27 .923 5.10 1.322 5.20 1.103 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير المراجعة الداخمية2جدول رقم )

 البيان
 االجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
راف االنح

 المعياري
قيام المراجعة الداخمية بمراجعة قبمية وبعدية 

 لممعامالت المالية.
5.56 1.026 5.40 1.192 5.49 1.094 

قيام المراجعة الداخمية بمراجعة قبمية وبعدية 
 لممعامالت اإلدارية.

5.54 1.002 5.53 1.008 5.54 .998 

قيام المراجعة الداخمية بتقييم مدى التزام المصرف 
 بمبادئ الحوكمة.

5.46 1.075 5.47 1.106 5.46 1.080 

قيام المراجعة الداخمية بتطوير عمميا باستمرار 
 من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة.

5.37 1.178 5.30 1.466 5.34 1.298 

قيام المراجعة الداخمية بفحص أساليب عمل 
 المسؤولين عن الحوكمة والتأكد من نزاىتيم.

5.22 1.235 5.37 .999 5.28 1.136 

 1.012 5.46 860. 5.53 1.117 5.41 قيام المراجعة الداخمية بتقديم خدمات االستشارات.
قيام المراجعة الداخمية بدور فعال في إدارة 

 المخاطر.
5.24 1.113 5.67 .959 5.42 1.065 

قيام المراجعة الداخمية بفحص نظام الرقابة 
 الداخمية بشكل دوري.

5.41 1.204 5.73 1.112 5.55 1.169 

ضمان المراجعة الداخمية اإلفصاح الشامل عن 
 التقارير المالية.

5.46 1.120 5.43 1.278 5.45 1.181 

 1.119 5.54 1.124 5.67 1.119 5.44تركيز المراجعة الداخمية من خالل عمميا عمى 
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 اكتشاف الغش والتزوير.
دارة تمتع المراجعة الداخمية باستقاللية عن إ

 المصرف وحيادية في أداء عمميا.
5.32 1.192 5.33 1.241 5.32 1.204 

تقديم المراجعة الداخمية تقاريرىا لمجنة المراجعة 
 وليس إلدارة المصرف.

5.63 .968 5.63 .765 5.63 .882 

وجود العدد الكافي من المراجعين الداخميين 
 االكفاء بالمصرف.

5.63 1.199 5.73 .907 5.68 1.079 

 ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير المراجعة الخارجية7جدول رقم )

 البيان
 االجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

فحص المراجع الخارجي نظام الرقابة الداخمية 
كد من فاعميتو في إدارة المخاطر والرقابة لتأ

 عميو.
5.54 1.051 5.60 .932 5.56 .996 

فحص المراجع الخارجي نظام الرقابة الداخمية 
لتأكد من فاعميتو في منع الغش والتالعب 

 والتزوير.
5.51 1.028 5.47 1.224 5.49 1.107 

تقييم المراجع الخارجي العمميات الداخمية 
عمى تحسينيا بما يضمن بالمصرف وعممو 

 سالمة العمميات المحاسبية والمراجعة.
5.59 .921 5.63 .999 5.61 .948 

إبداء المراجع الخارجي لرأيو الفني عن مدى 
صدق وعدالة القوائم المالية لممصرف بدون تحيز 

 أو ضغوط.
5.56 1.119 5.77 .898 5.65 1.030 

تأكد المراجع الخارجي من أن المصرف ينشر 
 قوائم المالية وااليضاحات المتممة ليا سنويا.ال

5.41 1.024 5.70 1.022 5.54 1.026 

دعم المراجع الخارجي الستقالل المراجع الداخمي 
 وحماية حيادتيو.

5.54 1.142 5.53 1.074 5.54 1.106 

عمل المراجع الخارجي عمى تحسين جودة أداء 
 الرقابة الداخمية.

5.41 1.024 5.70 1.088 5.54 1.053 

تقديم المراجع الخارجي تقارير دورية عن أداء 
 إدارة المصرف.

5.37 1.113 5.37 1.189 5.37 1.137 

تعيين المراجعين الخارجيين االكفاء 
والمتخصصين في مراجعة المصارف لمراجعة 

 حسابات المصرف.
5.22 1.107 5.47 1.074 5.32 1.093 

الت إسيام المراجع الخارجي في الكشف عن حا
 الفساد المالي واإلداري.

5.46 1.142 5.40 1.037 5.44 1.092 

تقييم المراجع الخارجي لمبرامج والسياسات 
 والعمميات والنتائج وتقديم تقارير مستقمة بذلك.

5.59 .894 5.53 .937 5.56 .906 

 1.126 5.30 1.022 5.30 1.209 5.29 .تقديم المراجع الخارجي خدمات استشارية
 1.066 5.55 1.137 5.47 1.022 5.61 .المراجع الخارجي ألداء المصرف تقييم
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 ( المتوسط واالنحراف المعياري لآلليات المحاسبية لمحوكمة2جدول رقم )

 البيان
 االجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين 
 والتشريعات

5.6687 .45433 5.5722 .76022 5.6279 .59974 

 74272. 5.5262 72958. 5.5357 76115. 5.5192 لجان المراجعة
 81822. 5.4745 71775. 5.5231 89165. 5.4390 المراجعة الداخمية
 86393. 5.4962 87284. 5.5333 86719. 5.4690 المراجعة الخارجية

 67610. 5.5312 72603. 5.5411 64627. 5.5240 اآلليات المحاسبية لمحوكمة مجتمعة
 اختبار فرضيات الدراسة

لممتوسطات والذي يختبر  tوالختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية التابعة ليا تم استخدام اختبار 
، وقد تم صياغة (Field, 2009, p327)الحقيقية لممجتمع مصداقية فرضيات الدراسة حول قيم المعالم 

)والذي يمثل المتوسط المرجح المقابل لموافق  4.44الفرضيات رياضيا الختبارىا عند متوسط حسابي لممجتمع 
وكانت الفرضية عمى النحو  α = 0.05إلى حٍد ما حسب المقياس المستخدم في االستبيان( وبمعدل خطأ 

 التالي:
H0:   𝜇       
Ha:   𝜇       

أظيرت نتائج اختبار الفرضية األولى لمدراسة برفض الفرضية الصفرية لكل من عينة المصارف العامة 
، مما يعني وجود دالالت إحصائية عمى أن 0.05أقل من  ρوالخاصة ولمعينتين مجتمعتين، حيث كانت قيم 

أن آليات المحاسبية لمحوكمة تحد من الفساد المالي العاممين في المصارف التجارية يوافقون لحٍد ما عمى 
 (. 9جدول رقم )وجية نظرىم واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

وقد تم اختبار كل آلية محاسبية عمى حدي حسب الفرضيات الفرعية لمدراسة، وقد أظيرت نتائج اختبار 
كل من عينة المصارف العامة والخاصة ولمعينتين الفرضية الفرعية األولى لمدراسة برفض الفرضية الصفرية ل

، مما يعني وجود دالالت إحصائية عمى أن العاممين في 0.05أقل من  ρمجتمعتين، حيث كانت قيم 
المصارف التجارية يوافقون لحٍد ما عمى أن آليات المحاسبية لمحوكمة متمثمة في معايير المحاسبة والمراجعة 

جدول رقم وجية نظرىم ن الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من والقوانين والتشريعات تحد م
(9 .) 

وكذلك أظيرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية لمدراسة برفض الفرضية الصفرية لكل من عينة المصارف 
الالت إحصائية عمى ، مما يعني وجود د0.05أقل من  ρالعامة والخاصة ولمعينتين مجتمعتين، حيث كانت قيم 

أن العاممين في المصارف التجارية يوافقون لحٍد ما عمى أن آليات المحاسبية لمحوكمة متمثمة في لجان المراجعة 
 (. 9جدول رقم )وجية نظرىم تحد من الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

قد أظيرت نتائج االختبار برفض الفرضية الصفرية لكل من وبالمثل بالنسبة الفرضية الفرعية الثالثة والرابعة ف
، مما يعني وجود 0.05من  أقل ρعينة المصارف العامة والخاصة ولمعينتين مجتمعتين، حيث كانت قيم 
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دالالت إحصائية عمى أن العاممين في المصارف التجارية يوافقون لحدا ما عمى أن آليات المحاسبية لمحوكمة 
وجية نظرىم، عة الداخمية تحد من الفساد المالي واإلداري بالمصارف التجارية الميبية من متمثمة في المراج

يوافقون لحٍد ما عمى أن آليات المحاسبية لمحوكمة متمثمة في المراجعة الخارجية تحد من الفساد المالي وكذلك 
 (. 9جدول رقم ) وجية نظرىمواإلداري بالمصارف التجارية الميبية من 

 لممتوسطات t( نتائج اختبار 9م )جدول رق

 البيان
 االجمالي  المصارف الخاصة  المصارف العامة 
 ρ t  ρ t  ρ t 

معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين 
 والتشريعات

 .000 17.317  .000 8.157  .000 16.690 

 12.322 000.  8.226 000.  9.078 000.  لجان المراجعة
 10.654 000.  8.265 000.  7.174 000.  المراجعة الداخمية
 10.302 000.  6.861 000.  7.598 000.  المراجعة الخارجية

 13.600 000.  8.307 000.  10.740 000.  اآلليات المحاسبية لمحوكمة مجتمعة
 ،1.7، 1.68الجدولية لكل من عينة المصارف العامة والمصارف الخاصة واجمالي العينتين كانت ) tقيمة 
 α  =0.05عمى التوالي(، وكانت قيمة الخطاء المعياري  1.67

لمفرق بين متوسطين الختبار ما إذا كانت ىناك فروقات  tوالختبار الفرضية الرئيسة الثانية تم استخدام اختبار 
ية ذات داللة إحصائية بين أراء العاممين بالمصارف العامة والعاممين بالمصارف الخاصة حول اآلليات المحاسب

لمحوكمة التي تحد من الفساد المالي واإلداري في المصارف التجارية، وُيعد ىذا االختبار مناسب لتحديد ما إذا 
، وأظيرت النتائج وجود (Field, 2009, p334)كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجتمعين مستقمين

ة فروقات ذات داللة إحصائية بين العاممين في المصارف العامة والعاممين في المصارف الخاصة حول آلي
تساوي  ρمعايير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات في الحد من الفساد المالي واإلداري، حيث كانت قيم 

، وتوجو ىذه الفروق لمعاممين في المصارف التجارية العامة ألن قيمة المتوسط 0.05( وىي أقل من 0.020)
النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة (، بينما أظيرت 8)أنظر جدول رقم  5.6687الحسابي ىو األكبر 

 (.10إحصائية لباقي اآلليات منفردة ولكل اآلليات المحاسبية لمحوكمة كوحدة واحدة )أنظر جدول رقم 
 لمفرق بين متوسطين t( نتائج اختبار 20جدول )

 قيمةt قيمة ρ البيان
 0.667 0.020 معايير المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات

 -0.092 0.919 لمراجعةلجان ا
 -0.425 0.320 المراجعة الداخمية
 -0.308 0.537 المراجعة الخارجية

 -0.105 0.774 اآلليات المحاسبية لمحوكمة مجتمعة
 النتائج

 أظيرت الدراسة عدد من النتائج والتي تجيب عمى تساؤالت الدراسة نجمميا في االتي:
ية لمحوكمة تحد من انتشار الفساد المالي واإلداري في المصارف أظيرت نتائج الدراسة أن اآلليات المحاسب .1

 التجارية الميبية في حال تطبيقيا وفقا لوجيات نظر العاممين في القطاع المصرفي.
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كما أظيرت النتائج أن كل اآلليات المحاسبية لمحوكمة والمتمثمة في معايير المحاسبية والمراجعة والقوانين  .2
اجعة، المراجعة الداخمية، والمراجعة الخارجية تحد من انتشار الفساد المالي واإلداري في والتشريعات، لجان المر 

 حال تطبيقيا وفقا لوجيات نظر العاممين في المصارف التجارية الميبية.
إن نتائج الدراسة تتفق مع الدراسات السابقة والتي تم اإلشارة إلييا في ىذه الدراسة من أن لتطبيق مبادئ وقواعد  .3

 وآليات حوكمة الشركات أثر في مكافحة انتشار ظاىرة الفساد بصورة عامة.
وأظيرت النتائج أيضا اتفاق العاممين بالمصارف العامة والخاصة عمى أن اآلليات المحاسبية لمحوكمة دور في  .4

ت بين الحد من انتشار الفساد المالي واإلداري بشكل عام، وبشكل أكثر تفصيال أظيرت النتائج وجود فروقا
وجيات نظر العاممين في المصارف العامة والعاممين في المصارف الخاصة فقط فيما يتعمق بآلية معايير 

 المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات.
 التوصيات

 من خالل ما توصمت إليو الدراسة فإن الباحثين يوصيان باآلتي:
خاصة وآليات وقواعد ومبادئ حوكمة الشركات بصفة إن التطبيق الكامل لآلليات المحاسبية لمحوكمة بصفة  .1

عامة في المصارف التجارية الميبية يعد أولوية لمكافحة الفساد بشتى أنواعو وخاصة الفساد المالي واإلداري بيذا 
 القطاع وعميو فيجب تكاثف الجيود من الجميع لتطبيق اآلليات المحاسبية لمحوكمة والعمل عمى إرساء قواعده.

لزاميم إذا عمى الج .2 يات الرقابية من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة حث المصارف التجارية بل وا 
 اقتضى األمر عمى تطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات.

عمى المصارف التجارية الميبية إذا ما ارادت التخمص من كل أشكال الفساد وخاصة الفساد المالي واإلداري  .3
ي االلتزام بتطبيق القواعد والمبادئ واآلليات المحاسبية لحوكمة الشركات والسعي والنيوض بالقطاع المصرف

 لتطويرىا.
عمى الجيات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني إقامة المحاضرات والندوات والبرامج  .4

يجيات لمكافحتو والتخمص التوعوية لتعريف بأضرار الفساد وأثاره عمى االقتصاد الوطني ووضع الخطط واالسترات
 من اضراره.

عمى الجيات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني إقامة المحاضرات والندوات لتعريف  .5
بحوكمة الشركات وأىميتيا في مكافحة الفساد، وتشجيع القطاعات المختمفة في الدولة لتطبيق آليات وقواعد 

 ومبادئ حوكمة الشركات.
                   مراجعال          

 المراجع العربية
مصرر: -(، حوكمرة الشرركات و التمويرل مرع التطبيرق عمرى سروق المرال لمصرر، )القراىرة2006أبوالعطا، نررمين نبيرل. )
 .جامعة القاىرة(.

في تفعيل حوكمة المؤسسات وأثرىا عمى الفساد المالي  (، دور المراجعة الداخمية2015أوبادي، أحالم )          
كمية العموم -أم البوقي، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي -دراسة تطبيقية بمؤسسة سونمغاز     واإلداري: 

 .التجارية وعموم التسيير      االقتصادية والعموم 
     

 12-11لحوكمة في المؤسسات الميبية: الواقع والطموح، الجازوي، صالح والبرعصي، عبد السالم )مؤتمر ا         
(، حوكمة القطاع المصرفي ودورىا في مكافحة الفساد المالي، دراسة ميدانية عمى المصارف 2018نوفبر 
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 .ليبيا: جامعة عمر المختار(-التجارية الميبية، )البيضاء
االفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات  (، مدى توافر متطمبات مبدأ2012الجياني، افطيطيم سالم )        

 .كمية االقتصاد -في المصارف التجارية الميبية، رسالة ماجستير، جامعة بنغازي 
الدرباق، أمين مرعي والعبيدي، عادل عطية والكاديكي، أحمد عمي )مؤتمر الحوكمة في المؤسسات الميبية:        

دى التركيز عمى األليات المحاسبية لمحوكمة لمحد من ممارسات (، م2018نوفبر  12-11الواقع والطموح، 
المحاسبة اإلبداعية المتعمقة بالمراجعة الخارجية عند مراجعة الشركات المساىمة: دراسة ميدانية عمى المراجعين 

 .ليبيا: جامعة عمر المختار(-الخارجيين والمراجعين بديوان المحاسبة الميبي، )البيضاء
(، قواعد 2009(، 2)25ورة، فيصل محمود )مجمة جامعة ديمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، الشوا         

الحوكمة وتقييم دورىا في مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منة في الشركات المساىمة األردنية، )جامعة ديمشق، 
119–155). 

 .ليبيا( -ات الحوكمة في اإلدارة الميبية، )طرابمس (، تطبيق2016المنظمة الميبية لمسياسات واالستراتيجيات )        
(، مدى تأثير ممارسة األبعاد 2013، 5النعامي، عمي سميمان )مجمة جامعة فمسطين لالبحاث والدراسات،         

المحاسبية لقواعد حوكمة الشركات عمى جودة اإلفصاح المالي لمشركات المساىمة العامة والمؤسسات 
 .(36–10سطين، )جامعة فمسطين، فم –بمحافظات غزة 

بروش، زين الدين ودىيمي، جابر )الممتقى الوطني حول: حوكمة الشركات كألية لمحد من الفساد المالي        
الجزائر: -(، دور أليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري، )بسكرة2012مايو  7-6واإلداري، 

 لتجارة وعموم التسيير(.كمية االقتصاد وا-جامعة محمد خيضر 
بن طاىر، حسين وبوطالعة، محمد )الممتقى الوطني حول: حوكمة الشركات كألية لمحد من الفساد المالي         

(، دراسة أثر حوكمة الشركات عمى الشفافية واإلفصاح وجودة القوائم المالية في 2012مايو  7-6واإلداري، 
 .كمية االقتصاد والتجارة وعموم التسيير(-جزائر: جامعة محمد خيضر ال-ظل النظام المحاسبي المالي، )بسكرة

(، الحوكمة المصرفية ورىان مكافحة  2018(، 3)5بن عثمان، فوزية ) مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية،         
 (.87–71جرائم الفساد المالي: المبادئ وأليات التطبيق في الجزائر، )جامعة باتنة، 

(، أثر األليات 2017، 12ينة، ىجيرة ودراوسي، مسعود ) مجمة اإلدارة والتنمية لمبحوث والدراسات، بوزو         
المحاسبية لحوكمة الشركات عمى الرفع من جودة المعمومات المالية وكفاءة األسواق المالية، )جامعة البميدة، 

215–229). 
-6وكمة الشركات كألية لمحد من الفساد المالي واإلداري، بوقرة، رابح وغانم، ىاجر )الممتقى الوطني حول: ح        
كمية االقتصاد والتجارة -الجزائر: جامعة محمد خيضر -(، الحوكمة: المفيوم واالىمية، )بسكرة2012مايو  7

 .وعموم التسيير(
تزام التنظيمي (، االل2014نوفمبر  19-18جبريل، وائل محمد )مؤتمر الحاكمية والفساد االداري والمالي،         

وعالقتو بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الميبية: دراسة ميدانية عمى عينة من العاممين 
 .األردن: جامعة عجمون الوطنية( -بالمصارف التجارية الميبية لمعاممين بمدينة درنة، )عجمون 

(، دور الحكم الرشيد في الحد من ظاىرة 2018(، 2)4جريو، سارة وبوفميح، نبيل )مجمة االقتصاد والمالية،         
 .(130–120الفساد المالي واإلداري، ) جامعة الشمف، 

،  Sarl Spro trap (، دور المراجعة في تطبيق حوكمة الشركات دراسة حالة شركة2015خالل، عزيزة )        
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 .موم التسييررسالة ماجستير، جامعة البويرة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وع
(، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة 2006، 1خميل، محمد أحمد )مجمة الدراسات والبحوث التجارية،         

 .المعمومات المحاسبية وانعكاساتيا عمى سوق األوراق المالية: دراسة تطبيقية، )جامعة الزقازيق(
 .ليبيا( -، )طرابمس 2016نة (، التقرير العام لس2017ديوان المحاسبة الميبي )        
 .ليبيا( -، )طرابمس 2017(، التقرير العام لسنة 2018ديوان المحاسبة الميبي )        
(، موسوعة المراجعة المتقدمة: مراجعة استقصائية قضائية، مراجعة االداء 2011راضي، محمد سامي )        

 .مصر: دار التعميم الجامعي( -ندرية البيئي، مراجعة حوكمة الشركات، جودة المراجعة، )االسك
سمسمة العموم  -زاىر، تيسير وعمي، غذوان وخضر، أحمد )مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية         

(، الحوكمة المؤسساتية ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري في 2014(، 4)36االقتصادية والقانونية، 
 (.88–67عينة من موظفي المصارف الخاصة في سورية، )جامعة تشرين،  المصارف: دراسة ألراء

(، دور أليات حوكمة الشركاات في مكافحة الفساد المالي واإلداري: دراسة 2016سايح، مريم وعبو، صبرينة )       
لعموم كمية ا -وكالة مغنية، رسالة ماجستير، الممحقة الجامعية مغنية -حالة بنك القرض الشعبي الجزائري
 .االقتصادية والتسيير والعموم التجارية

(. حوكمة الشركات في القرن 2003سوليفان، جون وروجرز، جين وىمبمينج، كاثرين وشكولنيكوف، ألكسندر )       
 .امريكا: مركز المشروعات الدولية غرفة التجارة االمريكية( -واشنطن  (الحادي والعشرين،

(، قواعد الحوكمة وأثرىا عمى 2014، 4وفاء )مجمة العموم االقتصادية والسياسية،  شريعة، بوبكر والبركي،        
 (.337–300االفصاح المحاسبي، )الجامعة االسمرية اإلسالمية، 

(، دور لجان المراجعة كأحد آليات 2014(، 2)2غنيم، محمود رجب )المجمة العممية لمتجارة والتمويل،        
 .(55-1المالي دليل ميداني من البيئة السعودية، )جامعة طنطة،  الحوكمة في مواجية الفساد

نوفبر  12-11فركاش، عبد الحفيظ والبدري، منير )مؤتمر الحوكمة في المؤسسات الميبية: الواقع والطموح،         
-يضاء(، أثر تطبيق الحوكمة في الحد من الفساد االداري والمالي في المصارف التجارية الميبية، )الب2018

 .ليبيا: جامعة عمر المختار(
(. عالقة 2016،  24مشكور، سعود جايد وعبد، حيدر عباس )مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية،         

نظام الحوكمة بجودة التدقيق وأثرىا في محاربة الفساد المالي واإلداري: دراسة عممية عمى عينة مختارة من 
 (.263-235ية اإلدارة واالقتصاد، كم-المدققين، ) جامعة واسط

 ليبيا(-، )طرابمس20،  اعتماد دليل الحوكمة في القطاع المصرفي، قرار رقم (2010) مصرف ليبيا المركزي         
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Abstract 

The purpose of this study is to identify the opinion of employees in Libyan 

commercial banks about accounting mechanisms of governance that limit financial 

and administrative corruption in this sector. A questionnaire was used to collect the 

data. The validity and reliability were checked using Cronbach’s Alpha and square 

root of Cronbach’s Alpha which showed that the questionnaire was credible and 

consistent. The questionnaire was distributed to a random sample of employees in 

public and private commercial banks (41, 30, respectively). The descriptive statistics, 

the t-test, and the independent t-test were used to analyze the data. The results 

showed that all the accounting mechanisms of governance, namely, laws and 

legislations and accounting and auditing standards, audit committees, internal audit, 

and audit limit the financial and administrative corruption in Libyan commercial 

banks according to the employees’ opinion in this sector. The results also showed 

that there are no statistically significant differences between the employees’ opinion 

in public and private commercial banks about the accounting mechanisms of 

governance represented in audit committees, internal audit, and audit. 
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