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دور حوكمة الشركات في القضاء عمي الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة جامعة
بنغازي والمراجعين الخارجيين بمدينة بنغازي
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قسـ المحاسبة  /كمية االقتصاد  /جامعة بنػازم
ممخص

أف شيكع ظاىرة الفساد عمى الرغـ مف اختالفو مف مكاف إلى آخر بصكره كأشكالو كحجـ انتشاره كأثره عمى

مختمؼ نكاحي الحيػاة يعتبػر مػف أىػـ أسػباب اللػعؼ الػداخمي كالخػارجي لمػدكؿ كنتيجػة لكػؿ ذلػؾ زاد االىتمػاـ
بمفي ػػكـ حككم ػػة كأص ػػبحت مػ ػػف الرك ػػاأز اقساس ػػية التػ ػػي يج ػػب أف تعػػػكـ عمػ ػػى النػ ػكاحي السياس ػػية كاالجتماعيػ ػػة
كاالقتصادية
تتمحػػكر مشػػكمة الد ارسػػة حػػكؿ قلػػايا الحككمػػة كمكافحػػة ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي كا دارم كقػػد ىػػدفت ىػػذه

الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر حككمة الشركات كآلياتيا المتمثمة في (مجمس ا دارة -كلجنة المراجعة -المراجعػة
الداخميػػة -المراجعػػة الخارجيػػة) فػػي العلػػاع عمػػى الفسػػاد مػػف كجيػػة نظػػر أعلػػاع ىيأػػة التػػدريس بعسػػـ المحاسػػبة
بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
كاستخدـ الباحثاف االستبياف ككسيمة لتجميع البيانات الالزمة لمجزع العممػي كبمػع عػدد المشػاركيف ( )05مػف
مػ ػراجعيف كأعل ػػاع ىيأ ػػة الت ػػدريس بعس ػػـ المحاس ػػبة ف ػػى كمي ػػة االقتص ػػاد بجامع ػػة بنػ ػػازم ال ػػذيف يمارس ػػكف مين ػػة
المحاسبة كالمراجعة كقد تـ استرداد ( )64استمارة استبانة صػالحة لتحميػؿ االحصػاأي كقػد اسػتخرج معامػؿ الفػا

كركنبػاخ ( )Alpha Cronbachالختبػار ثبػات المعيػاس حيػث بمػع معامػؿ الثبػات ( )5 806حيػث تػـ اسػتخدـ
ا حصػػاع الكصػػفي لمتعػػرؼ عمػػى إجابػػات المشػػاركيف كا حصػػاع االسػػتداللي ل جابػػة عمػػى تسػػاؤالت كفرلػػيات
الد ارسػػة كذلػػؾ باسػػتخداـ برنػػاما الػػرزـ ا حصػػاأية لمعمػػكـ االجتماعيػػة ( )SPSSكىػػك اختصػػار

Package for Social Sciences

Statistical

ككشفت نتاأا الدراسة أف مستكيات آليات الحككمة (مجمػس ا دارة -كلجنػة المراجعػة -المراجعػة الداخميػة-
المراجعة الخارجية) كانت جميعيا مرتفعة المستكل مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة
بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينػة بنػػازم كاشػارت الد ارسػة إلػى أف ىنػاؾ دك انر لحككمػة الشػركات كآلياتيػا فػى

مكافحة الفساد

مفتاح الكممات :مكافحة الفساد – آليات الحككمة  -مكافحة الفساد المالي كا دارم

759

insd. elmergib. edu.ly
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.1

المقدمة:

لعد كاجيت مشكمة الفساد اىتماـ الكثير مف الباحثيف كالميتميف كاتفعت اآلراع عمى لركرة كلع كتأسيس
أطار عمؿ مؤسسي الػرض منو تطكيؽ المشكمة كعالجيا مف خالؿ خطكات جدية كمحددة كمكافحة الفساد
بكؿ صكره كمظاىره كفى كافة مجاالت الحياة لتعجيؿ التنمية االقتصادية

إف ظاىرة الفساد المالي كا دارم ال تعتصر فى تداعياتيا عمى ما تفرزه مف سمبيات عمى قطاع معيف مف

المجتمع كانما تمتد أثارىا لتطاؿ كافة أفراد المجتمع كقطاعاتو ذلؾ أف ليا تأثير مباشر عمى اقتصاد الدكلة
باعتبارىا تع رقؿ عجمة التنمية االقتصادية إلافة إلى أنيا تؤدم إلى اختالؿ الييكؿ التركيبي لممجتمع كما أنيا
تعمؿ عمى اعتياد لسمككيات يرفليا كؿ مجتمع محافظ عمى ما بني عميو مف قيـ كمبادئ (ازدىار )3502
كالمالحظ أنو بعد سمسمة اقزمات المالية المختمفة التي حدثت فى العديد مف الشركات العالمية فى ععد

التسعينات مف العرف المالي كالتي فجرىا الفساد المالي كسكع ا دارة كافتعارىا لمرقابة كالخبرة كالميارة

با لافة إلى نعص الشفافية كانعداـ اقخالؽ حيث أدت ىذه اقزمات كاالنييارات إلى تكبد كثير مف
المساىميف بخساأر مادية فادحة مما دفع العديد مف المستثمريف لمبحث عف الشركات التي تطبؽ مفيكـ حككمة
الشركات كقد تزايد أىمية الحككمة نتيجة التجاه كثير مف دكؿ العالـ إلى التحكؿ إلى النظـ االقتصادية

الرأسمالية التي يعتمد فييا بدرجة كبيرة عمى الشركات الخاصة؛ كنتيجة لكؿ ذلؾ زاد االىتماـ بمفيكـ حككمة
الشركات كأصبحت مف الركاأز اقساسية التي يجب أف تعكـ عمييا الكحدات االقتصادية كقد دفع ما تعدـ إلى
حتمية التدخؿ بحككمة الشركات ليناؿ اىتماما عالميا (أبكزيد )3552
كليبيا عمى غرار العديد مف دكؿ العالـ خاصة النامية منيا تعاني مف ىذه الظاىرة الخطيرة فمؤشر

م دركات الفساد الصادر عف منظمة الشفافية العالمية كغيره مف المعاييس المعتمدة فى قياس ظاىرة الفساد تبيف
أف ليبيا مف بيف الدكؿ اقكثر فسادان فى العالـ ككعالج ليذه المشكمة فاف برناما اقمـ المتحدة ا نماأي يعمؿ
بشكؿ دقيؽ حكؿ قلايا الحككمة كمكافحة الفساد

 2-2مشكمة الدراسة:

كفى لكع ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة فى التساؤؿ التالي:

"ما ىك دكر حككمة الشركات فى مكافحة ظاىرة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة
بكمية االقتصاد بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"
 1-2أىداف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 0التعرؼ عمى دكر حككمة الشركات في مكافحة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة
بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم

 3دراسة لظاىرة الفساد المالي كا دارم كالكقكؼ عمى أىـ اقسباب التي تؤدم إلى كجكده
 2الكقكؼ عمى مفيكـ كأىمية مدخؿ حككمة الشركات كأىـ مبادأو

 6دراسة آلليات تطبيؽ حككمة الشركات كدكرىا في العلاع عمى الفساد

 0دراسة ميدانية بػرض استكشاؼ دكر حككمة الشركات في العلاع عمى الفساد مف كجية نظر أعلاع
ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
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 3-2أىمية الدراسة:

تستمد أىميتيا مف خطكرة ظاىرة الفساد المالي كا دارم كمف لركرة مكاجيتو عمى كافة اقصعدة العانكنية

كاالقتصادية كالسياسية كالتنظيمية كالثعافية.
 1-4فرضيات الدراسة:

ينص الفرض الرأيسي ليذه الدراسة فى االتي:

" :H0حككمة الشركات ليس ليا دكر في مكافحة ظاىرة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ
المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"
كمف الفرض الرأيسي تنبثؽ الفرليات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى :H01:مجمس ا دارة ليس لو دكر في مكافحة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة
التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم

الفرضية الفرعية الثانية :H02:لجنة المراجعة ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة
التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم

الفرضية الفرعية الثالثة :H03:المراجعة الداخمية ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة
التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم

الفرضية الفرعية الرابعة :H04:المراجعة الخارجية ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة
التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم

 5-2منيجية الدراسة:

تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيا االستعراأي االستنباطي كباالستعراع تـ استخداـ المراجع المكتبية كالمعاالت

كالدكريات المختمفة لمكصكؿ لالطار النظرم لمدراسة كاستخالص فركليا كمف تـ تطبيؽ الدراسة عمى أعلاع
ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم عف طريؽ االستبياف لبياف
مدل انطباؽ االستنتاجات العممية مع االطار النظرم الستخالص النتاأا النياأية
 6-2خطة الدراسة:
-

د ارسػػة أبػػك زيػػد ( )3552بعنػكاف( :دكر الحككمػػة فػػي مكاجيػػة ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي مػػف خػػالؿ تعيػػيـ كفػػاعة

النظـ المحاسبية بالتطبيؽ عمى بعض منظمات اقعماؿ)

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الحككمة في مكاجية ظاىرة الفساد المالي مف خالؿ إجراع دراسة

ميدانية لمكقكؼ عمى مدل فعالية التطبيؽ الجيد لحككمة الشركات في مكاجية ظاىرة الفساد المالي كتكصمت
ىذه الدراسة إلى أف الحككمة تنبع أىميتيا مف ككنيا عالج ككقاع لمشركات مف التالعب كالػش المالي كالفني
كالفساد ا دارم كاقزمات كا فالس كما تكصمت الدراسة إلى أىمية كجكد نمكذج معترح عف حككمة الشركات

مف خالؿ مساعدة ىيأات ا شراؼ كالرقابة عمى أسكاؽ اقكراؽ المالية عمى مدل التزاـ الشركة بمعايير
المحاسبة كا لمراجعة كالمبادئ الدكلية لحككمة الشركات كتكليح معدرة الشركة عمى االستمرار إذ أف الشركة
التي يككف فييا مستكل الحككمة لعيؼ تككف عرلة لالنييار كا فالس
-

دراسة بكزيد كآخركف ( )3503بعنكاف( :الفساد ا دارم كالمالي كآليات مكافحتو في الجزاأر)
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيكـ الفساد كخصاأصو كأشكالو ككذلؾ استعراض تطكر مؤشر

مدركاتو كأىـ آليات مكافحتو في الجزاأر كذلؾ بعصد لفت انتباه الجميع إلى خطر الفساد كلركرة تكحد الجيكد
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كافة لمكاجيتو بفعالية كتكصمت الدراسة إلى أف محاربة ظاىرة الفساد ا دارم كالمالي تتـ بالعلاع عمى
مسبباتيا كمف المفيد العكؿ أف تكفر العكانيف المحددة لمععكبات المالزمة لجراأـ الفساد ا دارم كالمالي غير

كاؼ لمحاربة الفساد ا دارم كالمالي بؿ البد مف تحسيف الظركؼ المادية قفراد المجتمع كاالىتماـ بالجانب

اقخالقي كالديني ليذه المسألة لتعميؿ احتماالت كقكعيـ تحت إغراع الفساد
-

د ارسػة كػػبالف ( )3502بعنػكاف( :أثػػر تطبيػػؽ مبػػادئ حككمػػة الشػػركات عمػػى جػػكدة التعػػارير الماليػػة المنشػػكرة
لمشركات

المسجمة بسكؽ اقكراؽ المالية الميبي -دراسة ميدانية)

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الجكانب الفكرية لحككمة الشركات ككذلؾ الكقكؼ عمى جكدة

المعمكمات المحاسبية كتأثرىا بمبادئ حككمة الشركات كالتعرؼ عمى مدل العالقة المتداخمة بيف مبادئ حككمة
الشركات كجكدة التعارير المالية كتكصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات يساعد عمى زيادة
درجة جكدة التعارير المالية لمشركات المسجمة بسكؽ اقكراؽ المالية الميبي
-

دراسة محمد ( )3502بعنكاف( :الفساد المالي كدكر معايير المراجعة العامة لمرقابة المالية فػي العػراؽ لمحػد

منو -دراسة ميدانية)
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إجراع دراسة معارنة بيف معايير المراجعة الحككمية لبعض الدكؿ بيدؼ معرفة
الثػرات المكجكدة في معايير ديكاف الرقابة كتعديـ المعترحات لمعالجتيا كتسميط اللكع عمى الفساد المالي

كعرض أسبابو كآثاره عمى المجتمع كالعياـ بدراسة ميدانية لبياف دكر معايير المراجعة الحككمية في الحد مف
الفساد كفؽ كاقعو بالعراؽ كتكصمت الدراسة إلى أف الفساد يؤدل إلى لعؼ االستثمار كىركب اقمكاؿ خارج
البمد كانخفاض ا يرادات اللريبية في الكقت الذم كاف مف المفركض استػالؿ ىذه اقمكاؿ في إقامة مشاريع
اقتصادية تنمكية تخدـ الكطف كالمكاطنيف مف خالؿ تكفير فرص عمؿ
 -دراسة ) )Daniela, 2014بعنكاف( :دكر المراجعة الداخمية في كشؼ الػش كمنعو)

تيدؼ الدراسة إلى تكليح دكر المراجع الداخمي في كشؼ عمميات االحتياؿ المحتممة كتسميط اللكع

عمى أىمية المراجعة في منع ارتكاب عمميات االحتياؿ في أم كياف اقتصادم كتكصمت الدراسة إلى أف
المراجعة الداخمية تعدـ خدماتيا إلى ا دارة كالمجتمع ككؿ ابتداع مف فرلية إف المراجعيف ليس خصكـ لكياف
محدد كلكنيا كظيفة لمساعدة ا دارة نحك اقفلؿ ككنيا تساعد ا دارة في اتخاذ ق ارراتيا لتلمف السير العادم

ككفاعة اقنشطة لخمؽ قيمة إلافية كتحعيؽ اقىداؼ متكسطة كطكيمة اقجؿ

مف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابعة يرل الباحثاف أف دراستيـ الحالية اتفعت مع الدراسات السابعة
في تناكؿ مكلكع حككمة الشركات كمتػير أساسي في الدراسة كاختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابعة
في أنيا خصصت لدراسة دكر حككمة الشركات في مكافحة ظاىرة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس
بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
 .3الجانب النظري:
 2-3الفساد المالي واإلداري (تعريفو – أسبابو – مظاىره – أثاره)

يعتبر الفساد ظاىرة متعددة المظاىر كمععدة كىك مكجكد في العطاع الحككمي أكثر منو في العطاع

الخاص كيعكد ذلؾ إلى تلافر جممة مف العكامؿ االقتصادية كالسياسية كالتنظيمية ككذلؾ االجتماعية كالثعافية

(بكزيد كآخركف  )3503اقمر الذم ساىـ في تعدد تعريفاتو
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 2-2-3تعريف الفساد:

كردت العديد مف التعاريؼ التى تيتـ بمكلكع الفساد لعؿ أىميا:

أ -تعرؼ مكسكعة العمكـ االجتماعية الفساد بأنو "سكع استخداـ النفكذ العاـ لتحعيؽ أرباح خاصة" كما
عرفتو بأنو "الخركج عف العانكف كالنظاـ العاـ كعدـ االلتزاـ ييما مف اجؿ تحعيؽ مصالح سياسية أك
اقتصادية أك اجتماعية لمفرد أك لجماعة" (تعرير مؤسسة العمكـ االجتماعية )3550

ب -كيعرفو ( (2008-Elliottبأنو سكع استخداـ أطراؼ كأفراد عمكمييف لألدكار كالمكارد العمكمية كاستخداميا
قغراض غير مشركعة مف النفكذ السياسي
ج -كما عرفتو ىيأة النزاىة العالمية بأنو ا خالؿ بشرؼ الكظيفة كالعيـ كالمعتعدات التي يؤمف بيا) .مجمكعة
البنؾ الدكلي (3558

د -الفساد ىك ذلؾ السمكؾ ال ذم يسمكو العامة كالخاصة كالذم يفلي إلى أحداث اللرر في البناع
االقتصادم لمبمد مف خالؿ ىدر المكارد االقتصادية كزيادة اقعباع عمى المكازنة العامة كلعؼ كفاعة
اقداع االقتصادم كسكع تكزيع المكارد بعصد تحعيؽ منافع خاصة عمى حساب المصمحة العامة
()OECD, 2005
 1-2-3أسباب ظيور الفساد المالي واإلداري( :سميماف )3552


تيميش دكر المؤسسات الرقابية كقد تعاني مف الفساد ىي نفسيا



كجكد البيركقراطية في مؤسسات الدكلة



حصكؿ فراغ في السمطة السياسية ناتا عف الصراع مف اجؿ السيطرة عمى مؤسسات الدكلة كغالبا ما

يحدث ىذا في حالة الحركب كما يحدث في ليبيا اآلف بسبب عدـ االستعرار السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي


تكفر البيأة االجتماعية كالسياسية المالأمة لظيكر الفساد



غياب الرادع الديني كالعانكني كالحاجة المادية



فعداف المساعلة العانكنية كلعؼ النظاـ العلاأي كعدـ أداأو لكاجباتو
إلافة إلى ما تعدـ يمكف تحديد ثالثة أبعاد قسباب حدكث الفساد المالي كا دارم كىى( :سميماف

)3552
أوالً :البعد السياسي:

تتمثؿ أبعاد الفساد المالي كا دارم با دارة السياسية اللعيفة التي تتعايش مع الفساد كال تمتمؾ المبادرات

لمكافحتو فانو حتى كاف أعمنت عف إصالحات فإنيا تبعى مف قبيؿ العبث كمف ثمة يصبح كجكد المصمحيف
بال معنى حيث تفتعر ىذه العيادات إلى النزاىة في تحمؿ المسؤكلية

ثانياً :لبعد االقتصادي:

يتمثؿ في البطالة كتدني الركاتب كاقجكر كتبايف الدخكؿ بشكؿ كبير كانخفاض مستكل المعيشة بشكؿ

عاـ فلال عف غياب الفاعمية االقت صادية في الدكلة ككثر الصفعات التجارية المشبكىة أك الناتجة عف عمميات
السمسرة فبالتالي يحتؿ الفساد المالي فييا حي انز كاسعان

ثالثاً :البعد االجتماعي واألخالقي:

يتجمى عندما يككف كؿ شيع يعاس بالماؿ فيككف عندما يعكـ مكظؼ ما بكاجب كظيفي معابؿ ثمف عند إجراع

معاممة مع إدارات الدكلة معابؿ ثمف كالكممة في كساأؿ ا عالـ بثمف كعندما يصبح كؿ شيع بثمف فاف
763
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الفساد قد ألحى في حياتنا العامة مف صمب ثعافة المجتمع كبذلؾ يككف المجتمع في ىذا الحاؿ قد ابتمى بما
نسميو ثعافة الفساد كعندما يككف الفساد مف صمب ثعافة المجتمع صعب عالجو فالفساد ال ينتا إال مزيدان مف

الفساد

 3-2-3مظاىر الفساد المالي واإلداري( :سميماف )3552

في الجانب السياسي :يتجمى الفساد في الحكـ الشمكلي الفاسد كفعداف المشاركة في الحكـ كفساد الحكاـ
كسيطرة نظاـ الحكـ عمى االقتصاد كتفشي المحسكبية

في الجانب المالي :يتمثؿ الفساد في االنحرافات المالية كعدـ االلتزاـ بالعكاعد كاقحكاـ المالية التي تنظـ سير
العمؿ المالي كا دارم في الدكلة كمؤسساتيا كمخالفة تعميمات أجيزة الرقابة المالية سكاع في العطاع العاـ أـ

الخاص

كتتجسد مظاىر الفساد المالي بالرشاكل كاالختالس كالتيرب اللريبي

في الجانب اإلداري :فإنو يتعمؽ باالنحرافات ا دارية كالكظيفية أك التنظيمية التي تصدر عف المكظفيف كعدـ
احتراميـ لمكقت كعدـ تحمؿ المسؤكلية كافشاع أسرار العمؿ كغيرىا مف المظاىر

في الجانب األخالقي :يتمثؿ الفساد باالنحرافات اقخالقية كالسمككية التي يعكـ بيا مكظفي الدكلة أك العطاع
الخاص كالمتعمعة بسمككيـ الشخصي كتصرفاتيـ المتمثمة باستػالؿ الكظيفة لتحعيؽ مصالحيـ الشخصية عمى

حساب المصمحة العامة كممارسة المحسكبية دكف النظر إلى اعتبارات الكفاعة كالجدارة عند تعييف المكظفيف
 4-2-3آثار الفساد المالي واإلداري( :سميماف )3552

أف الفساد المالي كا دارم تكمفة كخاصة في الشركات العامة حيث يتـ الحصكؿ عمى مكاسب مالية

كامتيازات أخرل عمى حساب المجتمع كتتمثؿ تكاليؼ الفساد المالي كا دارم في الزيادة المباشرة التي تط أر
عمى تكمفة المعاممة كمف ثـ عمى السعر الذم يدفعو المستيمؾ لمسمعة أك المستفيد مف الخدمات التي تعدميا
الجية التي تدفع الرشكة أف الزيادة في التكمفة ال تعد بأم حاؿ مف اقحكاؿ الجانب اقكثر خطكرة مف الجكانب

اقخرل فعندما يككف احتماؿ الحصكؿ عمى مكاسب شخصية عنص انر مف العناصر فانو يتحكؿ بسرعة ليككف

العنصر اقكحد ا لياـ في المعاممة مع إزاحة عنصر التكمفة كالنكعية كمكعد ككيفية التسميـ كجميع االعتبارات
العانكنية اقخرل جانبا عند المكافعة عمى منح الععكد كينتا عف ذلؾ اختيار مكرديف غير مناسبيف أك معاكليف
كبناع عمى ذلؾ يتـ إعطاع اقكلكية لممشركعات الػير
غير مالأميف با لافة إلى شراع سمع غير مناسبة؛
ن
لركرية عمى حساب اقكلكيات الكطنية اليامة بدكف سبب سكل تمكف متخذم العرار الحككمييف مف الحصكؿ
عمى رشاكل كبيرة كسريعة
 1-3الحوكمة ( تعريفيا – أىميتيا – أىدافيا – مبادئيا)

بالرغـ مف االستعماؿ الحديث ليذا المصطمح إال أف استعمالو ظير منذ زمف بعيد فاقساس النظرم لو ىك

نظرية الككالة
 2-1-3تعريف الحوكمة:


ىي ا جراعات المستخدمة بكاسطة ممثمي أصحاب المصالح في المنظمة لتكفير إشراؼ عمى المخاطر

كرقابة المخاطر التي تعكـ بيا ا دارة كىى تعني الرقابة (السيطرة) كاالنلباط كاالتزاف (حماد 3550
ص )32
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يشير مفيكـ الحككمة إلى العكانيف كالعكاعد كالمعايير التي تحدد العالقة بيف إدارة الشركة مف ناحية كحممة



اقسيـ كأصحاب المصالح أك اقطراؼ المرتبطة بالشركة (سميماف )3552

ىى مجمكعة مف النظـ العانكنية كالمحاسبية كالمالية كاالقتصادية كالترتيبات كالتعميمات التي تصدرىا جية



ا دارة لتكجو كتحكـ أداع العمؿ في كافة المنظمات مما يؤدم إلى العياـ بالعمؿ بصكرة صحيحة كبشكؿ
سميـ (محمد )3502

كلعد أكد البنؾ الدكلي انو كبسبب لعؼ أك إىماؿ معايير الحككمة يخسر العالـ سنكيا ما يعادؿ 06

مميار دكالر (بأسعار سنة  )3550كتختص الدكؿ النامية بأكثر مف نصفيا كأف االفتعار إلى معايير الحككمة
يشكؿ ععبة رأيسية أماـ التنمية االقتصادية في الدكؿ النامية

كمف كجية نظر الباحثاف فإف كجكد تطبيؽ سميـ لمفيكـ الحككمة مف خالؿ إرساع مبادأيا كتفعيؿ آلياتيا
المختمفة سكؼ يككف لو دكر فعاؿ في العلاع عمى أكجو الفساد المالي في منظمات اقعماؿ
 1-1-3أىمية الحوكمة( :كبالف )3502

محاربة الفساد الداخمي في الشركات كعدـ السماح بكجكده أك استم ارره بؿ العلاع عميو كعدـ السماح



بعكدتو مرة أخرل
تحعيؽ كلماف النزاىة كالشفافية كالحياد لكافة العامميف بدعا مف مجمس ا دارة كالمديريف التنفيذييف إلى



أدنى عامؿ في الشركة


رفع مستكل اقداع لمشركات كما يترتب عميو مف دفع عجمة التنمية كالتعدـ االقتصادم لمدكؿ



لماف دقة ككلكح التعارير المالية كما يترتب عمييا مف زيادة ثعة المستثمريف بيا كاعتمادىـ عمييا في
اتخاذ الع اررات

 3-1-3أىداف الحوكمة:
تعمؿ معايير كمحددات الحككمة عمى تحعيؽ العديد مف اقىداؼ أىميا( :محمد )3502

أ -تحسيف درجة الشفافية كالكلكح كا فصاح لنشر البيانات كالمعمكمات
ب -تحسيف قدرة الشركات عمى تحعيؽ أىدافيا

ج -إتباع السمكؾ اقخالقي الحميد مف خالؿ االلتزاـ بعكاعد السمكؾ الميني كتحعيؽ الشفافية بمراعاة مصالح
جميع اقطراؼ المرتبطة بالمنظمة
د -تفصيؿ ادكار أصحاب المصمحة في عممية الرقابة كالمساعلة سكاع أكانكا أطرافان رقابية عامة أـ أطرافان
مباشرة أك أية أطراؼ أخرل

ق -كلع نظاـ

دارة المخاطر يساىـ في الحد مف المخاطر أك تخفيض خطكرتيا كالتي قد تتعرض ليا

المنظمة كا فصاح عنيا لتكصيميا لممستخدميف كأصحاب المصمحة

 4 -1-3خصائص الحوكمة( :حماد )3550


االنلباط كالسمكؾ اقخالقي الرشيد



الشفافية كتعديـ صكرة حعيعية لكؿ ما يحدث في المنظمة



االستعاللية أم انو ال تكجد تأثيرات غير الزمو عند اتخاذ العرار نتيجة لػكط



المساعلة أم أمكانية تعييـ أعماؿ مجمس ا دارة كا دارة التنفيذية
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العدالة بحيث يجب احتراـ حعكؽ مختمؼ المجمكعات أصحاب المصمحة في المنظمة



المسؤكلية االجتماعية أم النظر إلى المنظمة كمكاطف صالح

 5-1-3مبادئ حوكمة الشركات:

قامت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية اقكربية  OECDباالشتراؾ مع الحككمات الكطنية كغيرىا مف

المنظمات الدكلية كالعطاع الخاص بكلع مجمكعة مف المبادئ كذلؾ في عاـ 0222
كىذه المبادئ تػطي خمسة مجاالت ىى)OECD, 2005( :
 0حعكؽ المساىميف
 3المعاممة المتكافأة لممساىميف
 2دكر أصحاب المصالح
 6ا فصاح كالشفافية

 0مسؤكليات مجمس ا دارة
كمف المعمكـ أف ىذه المبادئ غير ممزمة التطبيؽ لمدكؿ غير اقعلاع في المنظمة كلكف في ليبيا كمف
خالؿ استعراض بعض العكانيف التي تتماشى مع مبادئ الحككمة يمكف أف نممس أف ىناؾ بعض التطبيعات

كالتي يمكف أف نعكؿ لمنا أف ىناؾ حككمة في ليبيا لعؿ أىميا(:العانكف التجارم الميبي)
أوالً :حقوق المساىمين:


حؽ حلكر المساىميف الجتماعات الجمعية العمكمية كالتصكيت (المادة  033مف العانكف التجارم)



حؽ المساىميف في التصديؽ عمى الميزانية العمكمية لمشركة



حؽ المساىميف في اختيار أعلاع مجمس ا دارة كمراجعي الحسابات كلجنة المراقبة



حؽ المساىميف في تحديد مكافآت أعلاع مجمس ا دارة كمراجعي الحسابات كلجنة المراقبة كمناقشة ساأر
المشاكؿ المتعمعة بيـ



حؽ المساىميف في التصرؼ في حصصيـ دكف الرجكع ل دارة (المادة  40لسنة  05مف قانكف التجارة

كالشركات)
ثانياً :المعاممة المتكافئة لممساىمين:


يحصؿ المساىمكف مف نفس الفأة عمى نفس الحعكؽ



حؽ جميع المساىميف في الطعف في صحة ق اررات الجمعية العمكمية إذا كانت تخالؼ العانكف أك ععد
التأسيس



حؽ كؿ مساىـ في المطالبة بالتعكيض عف اقلرار الناتجة مف تصرفات مجمس ا دارة

ثالثاً :دور أصحاب المصالح:


يحؽ لحممة السندات تككيف جمعية خاصة بيـ كاف يككف ليـ ممثؿ يحلر اجتماعات الجمعية العمكمية

لممساىميف كلكف ليس لو الحؽ في التصكيت


حؽ اطالع حممة السندات عمى المستندات



حؽ الداأنيف في رفع الدعاكم لد المديريف في حالة انتياؾ حعكقيـ



حؽ تككيف احتياطي قانكني بما ال يعؿ عف خمس رأس الماؿ

066

icetr. elmergib.edu.ly

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

الموافق  12-11نوفمبر 1029
INSD2019

رابعاً :اإلفصاح المحاسبي والشفافية:


لركرة تحلير قاأمتي الدخؿ كالميزانية مع اعتمادىما مف المراجع الخارجي كاطالع المساىميف عمييا

قبؿ اجتماعيـ


لركرة أف يفصح المدير صاحب أية مصمحة خاصة بو تتعارض مع مصمحة الشركة لبعية المديريف
اآلخريف كلجنة المراقبة عف ذلؾ



لركرة امتناع المدير عف أم مداكلة لو فييا مصمحة خاصة



المدير مسؤكؿ عف الخساأر التي تمحؽ بالشركة نتيجة أتماـ عممية لو فييا مصمحة خاصة

خامساً :مسؤوليات مجمس اإلدارة:


ال يشترط أف يككف علك مجمس ا دارة مف بيف المساىميف



يعيف رأيس مجمس ا دارة مف قبؿ الجمعية العمكمية لممساىميف كاال فانو يختار مف بيف أعلاع المجمس



مكافآت أعلاع مجمس ا دارة كحصتيـ في اقرباح تحدد عف طريؽ ععد التأسيس مع كجكد حد أقصى

ليا


لركرة قياـ مجمس ا دارة بالمياـ المكمفيف بيا مثؿ كلع السياسات العامة كاصدار النظـ الداخمية
كتحديد أتعاب المديريف كاعداد التعارير السنكية مع حؽ دعكة الجمعية العمكمية لالنععاد

 3-3آليات الحوكمة لمحد والقضاء عمى الفساد (بكزيد كآخركف )3503

يعد الفساد المالي كا دارم مف أخطر المشكالت التي تعاني منيا المؤسسات الخاصة كالعامة بكجو

التحديد كيتمثؿ الفساد المالي كا دارم بالمكاسب كاالمتيازات التي يتـ الحصكؿ عمييا بشكؿ غير مشركع

كالتي سبؽ كأف اشرنا إلييا كيترتب عمييا تحمؿ الشركات تكاليؼ إلافية تنعكس عمى أسعار السمع التي
تنتجيا أك الخدمات التي تعدميا مما يلعؼ قدرتيا عمى التنافس كالبعاع كبالتالي تآكؿ رأس الماؿ
كتؤدم حككمة الشركات دك انر ميمان في معالجة المشكالت التي تعاني منيا ىذه الشركات كالتي مف أبرزىا

مشكمة الفساد المالي كا دارم كذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف اآلليات تنعسـ إلى آليات حككمة داخمية كأخرل

خارجية

 2-3-3اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات:

تنصب آليات حككمة الشركات الداخمية عمى أنشطة كفعاليات الشركة كاتخاذ ا جراعات الالزمة لتحعيؽ

أىداؼ الشركة كيمكف تصنيؼ آليات حككمة الشركات الداخمية إلى ما يأتي( :سميماف )3552
 .2دور مجمس اإلدارة:

أف الناشطيف في مجاؿ حككمة الشركات كالباحثيف كالممارسيف يعدكف مجمس ا دارة أحسف أداة لمراقبة

سمكؾ ا دارة إذ انو يحمي رأس الماؿ المستثمر في الشركة مف سكع االستعماؿ مف قبؿ ا دارة كذلؾ مف
خالؿ صالحياتو العانكنية في تعييف كاعفاع كمكافأة ا دارة العميا كما أف مجمس ا دارة العكم يشارؾ بفاعمية

في كلع استراتيجية الشركة كيعدـ الحكافز المناسبة ل دارة كالتكجيو كالمراقبة كيمجأ إلى أنشاع مجمكعة مف
المجاف مف بيف أعلاأو مف غير التنفيذييف كالميزة الرأيسية ليذه المجاف أنيا ال تحؿ محؿ مجمس ا دارة ككأنيا

تعكـ برفع تعارير مفصمة لممجمس
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 .1لجنة المراجعة:

لعد حظيت لجنة المراجعة في الكقت الحالر باىتماـ بالع مف قبؿ الييأات العممية الدكلية كبخاصة بعد

ا خفاقات كااللطرابات المالية التي حصمت في الشركات العالمية كيرجع ىذا االىتماـ لمدكر الذم يمكف أف
تؤديو لجنة المراجعة كأداة مف أدكات حككمة الشركات في زيادة الثعة كالشفافية في المعمكمات المالية التي

تفصح عنيا الشركات

لعد عرفت لجنة المراجعة مف قبؿ الييأة الكندية لممحاسبيف العانكنييف (" )CTCAبأنيا لجنة مككنة مف
أعلاع مجمس إدارة الشركة الذيف تتركز مسؤكلياتيـ في مراجعة العكاأـ المالية السنكية قبؿ تسميميا إلى مجمس
ا دارة كتتمخص نشاطاتيا في ترشيح المراجع الخارجي كمناقشة نطاؽ كنتاأا المراجعة معو ككذلؾ مراجعة
نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة كالتأكد مف فاعميتو ككذلؾ التأكد مف تطبيؽ قكاعد حككمة الشركات في الشركة"
وظائف وميام لجنة المراجعة:


مراجعة التعارير المالية قبؿ تعديميا إلى مجمس ا دارة



التكصية بتعييف كمكافأة كعزؿ المراجع الخارجي



مناقشة نطاؽ كطبيعة اقكلكيات في المراجعة كاالتفاؽ عمييا



تدعيـ استعاللية المراجع الداخمي بأف يككف تابعان ليا مباشرة كاف يرفع تعاريره ليا



التنسيؽ كالتعاكف بينيما كبيف المراجع الداخمي مف ناحية كالمراجع الخارجي مف ناحية أخرل

 .2لجنة التعيينات والمكافآت:

يجب أف يتـ تعييف أعلاع مجمس ا دارة كالمكظفيف مف بيف أفلؿ المرشحيف الذيف تتالعـ مياراتيـ

كخبراتيـ مع الميارات كالخبرات المحددة مف الشركة
ميام وواجبات لجنة التعيينات:


أف تعكـ لجنة التعيينات في الشركة مع مجمس ا دارة بكلع الميارات كالخبرات المطمكب تكافرىا لدل



يجب عمى لجنة التعيينات أف تلع آليات شفافية لمتعييف بما يلمف الحصكؿ عمى أفلؿ المرشحيف

علك مجمس ا دارة كالمكظفيف المطمكبيف كتحديد مكافآتيـ
المؤىميف


أف تعكـ المجنة مع بعية أعلاع مجمس ا دارة بتعكيـ الميارات المطمكبة لمشركة باستمرار

 .1المراجعة الداخمية:

تؤدم كظيفة المراجعة الداخمية دك ار ميما في عممية الحككمة إذ أنيا تعزز ىذه العممية كذلؾ بزيادة قدرة

المكاطنيف عمى مساعلة الشركة كىى المسؤكلية بالدرجة اقكلى عف تعييـ نظـ الرقابة الداخمية بالمنشأة كىى
حمعة الكصؿ بيف المراجع الخارجي مف ناحية كلجنة المراجعة مف ناحية أخرل
فعد أكدت لجنة كادبيرم

 Cadbury Committeeعمى أىمية مسؤكلية المراجع الداخمي في منع

كاكتشاؼ الػش كالتزكير كلتحعيؽ ىذه الكظيفة قىدافيا كفي ىذا االتجاه تـ تأكيد عمى انو يتـ تعكية استعاللية
ىذه الكظيفة عندما ترفع تعاريرىا إلى لجنة المراجعة بشكؿ مباشر كليس إلى ا دارة
 1-3-3اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات:

تتمثؿ آليات حككمة الشركات الخارجية بالرقابة التي يمارسيا أصحاب المصالح الخارجييف عمى الشركة

كاللػكط التي تمارسيا المنظمات الدكلية الميتمة بيذا المكلكع
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 .2االندماجات واالستحواذات:

مما ال شؾ فيو أف االندماجاتت ك االستحكاذات مف اقدكات التعميدية عادة الييكمة في قطاع الشركات

في أنحاع العالـ كيشار إلى كجكد العديد مف اقدبيات كاقدلة التي تدعـ كجية النظر التي ترل أف االكتساب
آلية ميمة مف آليات الحككمة (في الكاليات المتحدة اقمريكية عمى سبيؿ المثاؿ) كبدكنو ال يمكف السيطرة عمى
سمكؾ ا دارة بشكؿ فعاؿ حيث غالبا ما يتـ االستػناع عف خدمات ا دارات ذات اقداع المنخفض عندما

تحصؿ عممية االكتساب أك االندماج
 .1المراجعة الخارجية:

يؤدم المراجع الخارجي دك ار ميما في المساعدة عمى تحسيف نكعية التعارير المالية كلتحعيؽ ذلؾ ينبػي

عميو مناقشة لجنة المراجعة في نكعية تمؾ التعارير كليس معبكليتيا فعط
يمثؿ المراجع الخارجي حجر الزاكية لحككمة جيدة لمشركات المممككة لمدكلة إذ يساعد المراجعكف
الخارجيكف ىذه الشركات عمى تحعيؽ المساعلة كالنزاىة كتحسيف العمميات فييا كيػرسكف الثعة بيف أصحاب

المصالح كالمكاطنيف بشكؿ عاـ نظ انر لما يممكو مف االستعاللية كالميارة المينية كيحد مف انحراؼ ا دارة نحك

تحعيؽ مصالحيا الشخصية سكاع في العطاع العاـ عف طريؽ أجيزة الرقابة الحككمية المختمفة أـ في العطاع

الخاص عف مكاتب المراجعة المينية المنتشرة في كؿ البالد
 .3آليات حوكمة خارجية أخرى:

ىناؾ آليات حككمة خارجية فلال عف ما تعدـ ذكره تؤثر عمى فاعمية الحككمة بطرؽ ىامة كمكممة

لآلليات اقخرل عمى سبيؿ المثاؿ تمارس منظمة الشفافية العالمية لػكطا ىاأمة عمى الحككمات كالدكؿ مف
أجؿ محاربة الفساد المالي كا دارم كمف ناحية محمية فيناؾ رقابة المصرؼ المركزم عمى بعية المصارؼ

كرقابة سكؽ الماؿ عمى الشركات المسجمة بو

لذا فانو بسبب تنكع آليات الحككمة كتعدد مصادرىا فاف تنفيذىا يتطمب كلع أطار شامؿ ليا يأخذ
بنظر االعتبار جميع أصحاب المصالح في الشركات سكاع أكانت خاصة أـ مممككة لمدكلة
كا نيا تتفاعؿ فيما بينيا لمف أطار الحككمة مثاؿ عمى ذلؾ التفاعؿ فيما بيف لجنة المراجعة كالمراجع

الخارجي المراجع الداخمي مجمس ا دارة كا دارة العميا كأف ليذا التفاعؿ تأثي ار كبي ار في الحد مف حاالت
الفساد المالي كا دارم
كال ننسى دكر المراقبيف المالييف في ليبيا كالمتكاجديف في المؤسسات الحككمية كالذيف ىـ عيف ك ازرة الخزانة
عمى الك ازرات كالمصالح الحككمية لحماية الماؿ العاـ مف اللياع كاليدر كاالختالس
 .4الجانب الميداني:

يتناكؿ ىذا الجانب كصفان لمجتمع الدراسة كعينتو كما يتلمف كصفان ل جراعات التي قاـ بيا الباحثاف

عداد أداة الدراسة (االستبياف) كتطبيعيا كالتأكد مف ثبات اقداة كصدقيا كبياف إجراعات الدراسة كالمعالجة

ا حصاأية التي اعتمدت في تحميؿ الدراسة كفيما يمي كصؼ ليذه ا جراعات
 2-4مجتمع وعينة الدراسة:

لعد تـ تحديد مجتمع الدراسة كتمثؿ في المحاسبيف العانكنييف المرخص ليـ بمزاكلة المينة في مدينة

بنػازم كالمزاكليف لممينة فعميان مف سجالت النعابة كبمع عددىـ ( )60مراجعان كما اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى
فأة أخرل تمثمت في أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة في كمية االقتصاد بجامعة بنػازم باعتبارىـ خبراع
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في ىذا المجاؿ كمني ـ مف يمارس مينة المحاسبة كالمراجعة عمى سبيؿ عدـ التفرغ كقد بمع عددىـ ()45
علك ىيأة تدريس

أما عينة الدراسة فعد تـ اختيار عينة عشكاأية بسيطة مف عدد ( )30محاسبان قانكنيان مف المزاكليف لممينة

كعدد ( )30علك ىيأة تدريس بذلؾ يككف إجمالي حجـ العينة ( )05مشارؾ كقد كزعت استمارات االستبياف
عمى عينة الدراسة كتـ استرجاع عدد ( )30استمارة استبياف مف المحاسبيف العانكنييف ( )30استمارة استبياف
مف أعلاع ىيأة التدريس كبذلؾ يككف عدد استمارات االستبياف( )64استمارة استبياف
 1-4أداة الدراسة:

لعد استخدـ االستبياف كأداة لمدراسة حيث تـ تطكير استمارة استبياف حكؿ (حككمة الشركات) كتتككف

استمارة االستبياف مف قسميف رأيسيف ىما:
القسم األول :كىك عبارة عف بعض السمات الشخصية عف المستجيبيف (المؤىؿ العممي التخصص كخبرة

المشارؾ بالكظيفة)

القسم الثاني :كىك عبارة عف مجاالت الدراسة كتتككف صحيفة االستبياف مف ( )22فعرة مكزعة عمى أربع

مجاالت ىي:

المجال األول :يتعمؽ بمجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد كيتككف مف ( )02فعرة
المجال الثاني :يتعمؽ بمجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد المالي كيتككف مف ( )06فعرة

المجال الثالث :يتعمؽ بالمراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد كيتككف مف ( )4فعرات

المجال الرابع :يتعمؽ بالمراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة الفساد كيتككف مف ( )4فعرات
 3-4ثبات أداة الدراسة وصدقيا:

لمتحعؽ مف ثبات معياس الدراسة فعد طبعت معادلة (ألفا كركنباخ) لحساب معياس الدراسة كقد تـ تطبيؽ

ىذه المعادلة عمى عينة استطالعية قكاميا ( )35مفردة أعطت درجة ثبات عالية تدعك إلى الثعة في كؿ

مجاالت الدراسة كما تـ حساب صدؽ المعياس مف خالؿ معادلة الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات كقد كانت
جميعيا درجات صدؽ عالية كىذا يدؿ عمى أف استمارة االستبانة اتسمت بالثبات كالصدؽ كبدرجة عالية مف
التميز كذلؾ كما ىك مكلح بالجدكؿ ()0
جدول ( )2يبين قيم معامل الثبات والصدق لمحاور أداة الدراسة
المجاالت
مجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد

02

5 002

5 882

لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد

06

5 428

5 824

المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد

4

0.785

0.886

4

5 044

5 800

22

5 806

5 236

المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة
الفساد
معامؿ الثبات كالصدؽ بشكؿ عاـ
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عدد

معامل الثبات

معامل الصدق

العبارات
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 4-4عرض نتائج الدراسة الميدانية:

لتحعيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التى تـ تجميعيا تـ استخداـ العديد مف اقساليب ا حصاأية

المناسبة باستخداـ الحزمة ا حصاع لمعمكـ االجتماعية  SPSSكمف ىذه اقساليب ا حصاع الكصفي
كاالستداللي كفى البداية قاـ الباحثاف بإجراع اختبار االعتداؿ  Test of Normalityأك اختبار االعتداؿ
باستخداـ اختبار ككلمكجركؼ -سميرنكؼ ( )Kolmogorov-Smimovلكؿ محكر مف محاكر الدراسة عمى
حدة ثـ لجميع محاكر الدراسة مجتمعة كذلؾ لتبياف ما إذا كانت البيانات تأخذ التكزيع الطبيعي كبعد إجراع

االختبار تبيف أف البيانات مكزعة طبيعيا كما ىى مكلحة فى جدكؿ ( )3حيث أف الداللة ا حصاأية لجميع
المحاكر أكبر مف مستكم داللة  α = 5 50لذلؾ نعبؿ الفرلية العاأمة إف البيانات ال تختمؼ عف التكزيع
الطبيعي كعميو فانو يمكف اختبار الفرليات عمى الصكرة المعممية أك الباركميترية ()Parametric
جدول ( )1يوضح اختبار اعتدالية البيانات
قيمة االختبار

العدد

الداللة اإلحصائية

المتغيرات
مجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد

5 005

02

5 040

لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد

5 328

06

5 502

المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد

5 622

4

5 032

المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة الفساد

5 200

4

5 502

دكر حككمة الشركات في مكافحة الفساد

5 086

22

5 082

 2-4-4خصائص عينة الدراسة:

يتناكؿ ىذا الجزع تحميؿ عينة الدراسة كذلؾ كما تـ عرليا في أداة الدراسة كذلؾ عمى النحك التالي:
جدول( )3توزيع عينة الدراسة حسب البيانات األولية
المتغيرات الشخصية

المؤىل العممي

التخصص

العدد

النســـــبة

الفئات
دكتكراه

02

38 2

ماجستير

33

60 8

بكالكريكس

00

32 2

المجمكع

64

100.0

محاسبة

64

055 5

المجمكع

64

100.0

02

38 2

5سنكات  -اقؿ مف 10
سنكات
10سنكات  -اقؿ مف 15
عدد سنوات الخبرة

771

06

25 6

سنة
 -00أقؿ مف  35سنة

03

34 0

35سنة فأكثر

0

00 3

المجمكع

64

055 5
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دور حوكمة الشركات فى مكافحة الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي والمراجعين الخارجيين
د مسعكد عبدالحفيظ البدرم /د ىدل مسعكد البدرل  /جامعة بنػازم

مف خالؿ الجدكؿ( ) 2كالذل يتلمف البيانات اقكلية لعينة الدراسة يتبيف أف نسبة حممة ا جازة العميا
(الماجستير) كانت ىي اقعمى كبمػت( )%60 8بينما بمػت نسبة حممة التخصص الدقيؽ(الدكتكراه)
( )%38 2أما حممة المؤىؿ العممي بكالكريكس فبمػت نسبتيـ ( )%32 2مف إجمالي المشاركيف بالدراسة

كككف المشاركيف مف حممة المؤىالت العميا فيذا يعني بأف قادريف عمى فيـ محتكل صحيفة االستبياف كا جابة

عمييا أما بالنسبة لمتخصص فإف جميع المشاركيف بالدراسة ىـ مف التخصص العممي المحاسبة كانت نسبتيـ
( )% 055 5كيمكف تفسير ذلؾ في لكع المراجعة العانكنية ال يمكف ممارستيا إال بعد الحصكؿ عمى تخصص
المحاسبة أما فيما يخص متػير عدد سنكات الخدمة فعد كانت أعمى نسبة لمخبرة (مف  05سنكات إلى أقؿ مف
 00سنة) كبمػت( )%25 6ثـ جاعت الخبرة ذات (مف  0سنكات إلى أقؿ مف  05سنكات) ككانت ()%38 2

يمييا الخبرة (مف  00سنكات إلى اقؿ مف  35سنة) ككانت نسبتيا( )%34 0ثـ نسبة عدد سنكات الخبرة (35
سنة فأكثر) كبمػت ( )%00 3كتفسر ىذه النتيجة في ككف معظـ المشاركيف في الدراسة ىـ أعلاع ىيأة
التدريس كمف حممة المؤىالت العميا كقد قلكا فترة طكيمة في العمؿ المحاسبي بالتالي فأف لدييـ الخبرة الكافية
لمعياـ بعمميات المراجعة كما أنيـ يمتمككف المعمكمات الالزمة عف آليات الحككمة ككيفية تطبيعيا

 1-4-4تحميل النتائج المتعمقة بتساؤل الدراسة:

ما ىك دكر حككمة الشركات في مكافحة ظاىرة الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ

المحاسبة بكمية االقتصاد بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم؟

ل جابة عمػى ىػذا السػؤاؿ قػاـ الباحثػاف بحسػاب المتكسػطات الحسػابية كاالنحػراؼ المعياريػة كالػكزف النسػبي
لمجاالت دكر الحككمة في مكافحة الفساد كالنتاأا مكلحة فيما يمي:
أ .تحميل فقرات المجال األول (مجمس اإلدارة ودوره في مكافحة الفساد):

تـ احتساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالنتاأا مكلحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )4المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال مجمس اإلدارة ودوره في مكافحة الفساد

ت
0
2
3

الفقرات
يعع عمى عاتؽ مجمس ا دارة مسؤكلية إدارة المخاطر
كالرقابة الداخمية
يعكـ مجمس ا دارة بصفة محددة بمساعلة المديريف

كمحاسبتيـ عمى أداأيـ لتحعيؽ اىداؼ الكحدة االقتصادية
لركرة الفصؿ بيف دكر رأيس مجمس ا دارة كدكر الرأيس

التنفيذم كتابيان

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

6 56

5 00

85 8

6 50

5 62

80 6

2 22

5 00

08 4

النسبي

يجب أف يككف نصؼ عدد اقعلاع المجمس عمى اققؿ

6

بدكف الرأيس مف غير التنفيذيف(لجنة المراجعة) كأف يككف

2 22

5 06

08 4

حجـ المجمس مناسبان
0

007

لركرة كجكد لجنة تعيينات كلجنة مكافأت مف اعلاع

مستعميف بالمجمس مع نشر معمكمات عنيا

2 85

5 85

04 5
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المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات كاشكاليات التنمية في الدكؿ النامية (ليبيا أنمكذجان)

4
0

8

الينبػي أف يككف شخص كاحد علك في المجاف الثالثة(لجنة
المراجعة -لجنة التعيينات -لجنة المكافآت) في كقت كاحد
انتخاب اعلاع مجمس ا دارة بما يلمف نزاىتيـ كحعكؽ
أصحاب المصالح في المنشأة
لركرة افصاح المجمس كلجانو عف اية صفعات مالية

لمصمحتيـ تتعارض مع مصمحة اصحاب الحعكؽ في

الموافق  12-11نوفمبر 1029
INSD2019

2 22

5 00

08 4

2 20

5 44

08 3

6 53

5 80

85 6

المنشأة
2

يجب تعييـ أداع المجمس كلجانو كأعلاأو مرة كؿ سنة عمى

2 05

0 52

06 5

6 55

5 04

85 5

00

يجب تجنب السمطة المطمعة في مجمس افدارة

2 24

5 03

02 3

03

لماف سالمة التعارير المحاسبية كالمالية لمشركة

6 00

5 44

82 5

6 02

5 40

83 4

3.97

0.38

05

02

اققؿ مع االفصاح عف ذلؾ في التعرير المالي
يجب ذكر عدد اجتماعات المجمس كلجانو الرأيسية في
التعرير السنكم

متابعة كادارة صكر اساعة استخداـ اصكؿ المنشأة كاجراع
تعامالت قطراؼ ذكم صمة
مجمس اإلدارة ودوره في مكافحة الفساد

يتلح مػف الجػدكؿ ( )6الػذم يكلػح متكسػطات اسػتجابات عينػة الد ارسػة عمػى مجػاؿ مجمػس ا دارة كدكره
في مكافحة الفساد أف فعرة "لماف سالمة التعارير المحاسبية كالمالية لمشركة" جػاعت فػي المرتبػة اقكلػى بمتكسػط

حسابي بمع ( )6 00كانحراؼ معيارم( )5 44كزف نسبي بمع ( )%82 5بينما جاعت في المرتبة اقخيرة فعػرة "
يجػب تعيػيـ أداع المجمػػس كلجانػو كأعلػػاأو مػرة كػػؿ سػنة عمػػى اققػؿ مػػع االفصػاح عػػف ذلػؾ فػػي التعريػر المػػالي "
بمتكس ػػط حس ػػابي( )2 05كانحػ ػراؼ معي ػػارم ( )0 52ال ػػكزف النس ػػبي بم ػػع ( )%06 5كيالح ػػظ م ػػف الج ػػدكؿ أف
المتكسط الحسابي لمجاؿ "مجمػس ا دارة كدكره فػي مكافحػة الفسػاد" بمػع ( )2 20كىػك أعمػى مػف الكسػط الفرلػي

قداة الد ارسػػة ( )2كىػػذا يشػػير إلػػى أف ىػػذا المحػػكر كػػاف مرتفػػع المسػػتكل مػػف كجيػػة نظػػر أعلػػاع ىيأػػة التػػدريس
بعسـ المحاسبة بكمية االقتصاد بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
ب .تحميل فقرات المجال الثاني (لجنة المراجعة ودورىا في مكافحة الفساد):

تـ احتساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالنتاأا مكلحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )5المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال لجنة المراجعة ودورىا في مكافحة الفساد

ت
0
2

773

الفقرات
التأكيد عمى أف المراجع الخارجي مستعؿ ميني المسؤكلية
عند اختياره كعزلو كتحديد اتعابو
النظر في خطط المراجعة الخارجية كالداخمية ككيفية تنفيذىا

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

6 56

5 60

85 8

6 56

5 00

85 8

النسبي
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دور حوكمة الشركات فى مكافحة الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي والمراجعين الخارجيين
د مسعكد عبدالحفيظ البدرم /د ىدل مسعكد البدرل  /جامعة بنػازم

النظر في إمكانية قياـ المراجع الخارجي بتعديـ الخدمات

3

االستشارية الخرل با لافة لميمتو كمراجع خارجي
المشاركة في تعييف المراجع الداخمي كمراجعة أىدافو

6

كا شراؼ عمى انشطتو
لماف كجكد اتصاالت جيدة بيف المراجع الداخمي كالخارجي

0

كمجمس ا دارة

دعـ استعاللية المراجع الداخمي مف الناحية التنظيمية باف

4

يتبعيا راسان كأف يعدـ ليا تعاريره

مناقشة مدل كفاعة الرقابة الداخمية مع المراجع الداخمي

0

زيادة سمطة كمسؤكلية لجنة المراجعة كأف يككف ليا دليؿ

8

مكتكب
لماف كجكد نظاـ فعاؿ دارة المخاطر بالمنشأة مكتكب

2
05
00
03
02
06

لماف أف إدارة المخاطر تتـ بما يتفؽ مع الطرؽ المينية

السميمة

لماف أف المديريف التنفيذييف كا دارة العميا كقادة فرؽ العمؿ
كرؤساع اققساـ يفيمكف ادكارىـ
لماف كجكد سجالت معدة لممخاطر تكفر اساسا لرقابة
داخمية فعالة
لماف كجكد عممية رسمية لتحديد كتعدير كادارة المخاطر
عمى كؿ المستكيات

لماف كجكد دليؿ مكتكب لمسمكؾ اقخالقي كمراجعتو مع
رصد االنتياكات لو
لجنة المراجعة ودورىا في مكافحة الفساد

2 24

5 00

02 3

6 56

5 80

85 8

6 00

5 02

83 3

6 55

5 84

85 5

6 38

3 00

80 4

2 08

5 86

00 4

2 80

5 00

00 5

2 08

5 84

00 4

2 80

5 00

00 5

2 80

5 80

00 5

2 24

5 42

02 3

2 24

5 02

02 3

3.96

0.42

يتلح مف الجدكؿ ( )0الذم يكلح متكسطات استجابات عينة الدراسة عمى مجاؿ لجنػة المراجعػة كدكرىػا
في مكافحػة الفسػاد أف فعػرة "مناقشػة مػدل كفػاعة الرقابػة الداخميػة مػع الم ارجػع الػداخمي" جػاعت فػي المرتبػة اقكلػى
بمتكسػػط حسػػابي بمػػع ( )6 38كانح ػراؼ معيػػارم( )3 00كزف نسػػبي بمػػع ( )%80 4بينمػػا جػػاعت فػػي المرتبػػة
اقخيػ ػرة فعػ ػرة " زي ػػادة س ػػمطة كمس ػػؤكلية لجن ػػة المراجع ػػة كأف يك ػػكف لي ػػا دلي ػػؿ مكت ػػكب " بمتكس ػػط حس ػػابي()2 08

كانحراؼ معيارم ( )5 86الكزف النسبي بمع ( )%00 4كيالحظ مف الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لمجاؿ "لجنة
المراجعة كدكرىا فػي مكافحػة الفسػاد" بمػع ( )2 24كىػك أعمػى مػف الكسػط الفرلػي قداة الد ارسػة ( )2كىػذا يشػير
إلػى أف ىػذا المحػكر كػػاف مرتفػع المسػتكل مػف كجيػػة نظػر أعلػاع ىيأػة التػػدريس بعسػـ المحاسػبة بكميػة االقتصػػاد
بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
ج .تحميل فقرات المجال الثالث (المراجعة الداخمية ودورىا في مكافحة الفساد):

تـ احتساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالنتاأا مكلحة في الجدكؿ التالي:
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المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات كاشكاليات التنمية في الدكؿ النامية (ليبيا أنمكذجان)
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جدول ( )6المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المراجعة الداخمية ودورىا في مكافحة الفساد
ت
0
2
3

الفقرات
تعدـ المشكرة دارة المخاطر كالرقابة عمى العامميف في كؿ
المنشأة
تعديـ تأكيد مستعؿ كمكلكعي لمجمس ا دارة عف كفاية
كفاعمية الرقابة الداخمية كأنشطة إدارة المخاطر
لماف كجكد أكجو رقابة مناسبة تعمؿ كحارس لد الػش

كعدـ االنتظاـ

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

6 50

5 02

80 6

6 53

5 46

85 6

2 24

5 03

02 3

المراجعة الداخمية يمكف االعتماد عمييا في تعييـ نظاـ الرقابة
6

الداخمية المر الذم يؤدم في النياية إلى تخفيض التكمفة

6 34

5 83

80 3

لممراجعة الخارجية
0
4

المراجعة الداخمية تصمـ داخؿ المنشأة لمتأكد مف حسف سير
العمؿ كسالمة اقصكؿ كلمتأكد مف دقة البيانات
المراجعة الداخمية تؤكد االلتزاـ بالعكانيف كالعمؿ بالكفاع
بحاجات أصحاب المصالح
المراجعة الداخمية ودورىا في مكافحة الفساد

6 00

5 80

83 3

6 00

5 80

82 5

4.09

0.52

يتلح مف الجدكؿ ( )4الذم يكلح متكسطات استجابات عينة الدراسة عمى مجاؿ المراجعة الداخمية
كدكرىا في مكافحة الفساد أف فعرة "المراجعة الداخمية يمكف االعتماد عمييا في تعييـ نظاـ الرقابة الداخمية المر
الذم يؤدم في النياية إلى تخفيض التكمفة لممراجعة الخارجية" جاعت في المرتبة اقكلى بمتكسط حسابي بمع
( )6 34كانحراؼ معيارم( )5 83كزف نسبي بمع ( )%80 3بينما جاعت في المرتبة اقخيرة فعرة " لماف
كجكد أكجو رقابة مناسبة تعمؿ كحارس لد الػش كعدـ االنتظاـ " بمتكسط حسابي( )2 24كانحراؼ معيارم

( )5 03الكزف النسبي بمع ( )%02 3كيالحظ مف الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لمجاؿ المراجعة الداخمية
كدكرىا في مكافحة الفساد" بمع ( )6 52كىك أعمى مف الكسط الفرلي قداة الدراسة ( )2كىذا يشير إلى أف
ىذا المحكر كاف مرتفع المستكل مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بكمية االقتصاد بجامعة
بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم
د .تحميل فقرت المجال الرابع (المراجعة الخارجية ودورىا في مكافحة الفساد):

تـ احتساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي كالنتاأا مكلحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )7المتوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال المراجعة الخارجية ودورىا في مكافحة الفساد

ت
0

775

الفقرات
يساىـ المراجع الخارجي بصفتو مستعؿ فكريا في ايجاد تعارير
مكثكقة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

المتوسط

6 02

5 26

83 4

النسبي
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دور حوكمة الشركات فى مكافحة الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي والمراجعين الخارجيين
د مسعكد عبدالحفيظ البدرم /د ىدل مسعكد البدرل  /جامعة بنػازم

يساىـ المراجع الخارجي بصفتو مستعؿ فظاىريا في ايجاد تعارير

2

مكثكقة
يساىـ المراجع الخارجي بصفتو خبي ار في مجالو في ايجاد تعارير

3

مكثكقة
يساىـ المراجع الخارجي باتباعو قكاعد السمكؾ الميني في ايجاد

6

تعارير مكثكقة

إف تمتع المراجع الخارجي بالنزاىة كالمكلكعية كاالستعاللية يؤدم

0

إلى الحفاظ عمى أصكؿ المنشأة كدقة معمكماتيا
اتباع المراجع الخارجي لمعايير المراجعة المتعارؼ عمييا يؤدم إلى

4

جكدة االفصاح كالشفافية
المراجعة الخارجية ودورىا في مكافحة الفساد

6 50

5 46

80 6

6 00
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4.20

0.41

ُيظير الجدكؿ ( ) 0أف متكسطات استجابات عينة الدراسة عمى مجاؿ المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة
الفساد أف فعرة "يساىـ المراجع الخارجي بصفتو خبي ار في مجالو في ايجاد تعارير مكثكقة" جاعت في المرتبة
اقكلى بمتكسط حسابي بمع ( )6 00كانحراؼ معيارم( )5 04كزف نسبي بمع ( )%82 6بينما جاعت في
المرتبة اقخيرة فعرة " إف تمتع المراجع الخارجي بالنزاىة كالمكلكعية كاالستعاللية يؤدم إلى الحفاظ عمى
أصكؿ المنشأة كدقة معمكماتيا " بمتكسط حسابي( )6 56كانحراؼ معيارم ( )5 03الكزف النسبي بمع

( )%83 8كيالحظ مف الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لمجاؿ المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة الفساد" بمع

( )6 05كىك أعمى مف الكسط الفرلي قداة الدراسة ( )2كىذا يشير إلى أف ىذا المحكر كاف مرتفع المستكل
مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بكمية االقتصاد بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف
بمدينة بنػازم
 3-4-4فرضيات الدراسة:

تنص الفرلية الرأيسية عمى أنو" :حككمة الشركات ليس ليا دكر في مكافحة ظاىرة الفساد مف كجية نظر

أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"
ككانت نتاأجو عمى النحك التالي:

تـ احتساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي اختبار( )Tلعينة كاحدة كالعيمة
االحتمالية لمعرفة درجة المكافعة كالنتاأا مكلحة في الجدكؿ التالي:
جدول ( )8المتوسط الحسابي والوزن النسبي وقيمة اختبار( )Tوالداللة اإلحصائية لدور حوكمة الشركات
في مكافحة الفساد

ت
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الفقرات
مجمس ا دارة كدكره في مكافحة
الفساد

المتوسط

االنحراف

الوزن

درجة

قيمة

الحسابي

المعياري

النسبي

الحرية

))T

2 24

5 28

02 3

60

04 23
2

قيمة
االحتمال
ية

5 555

icetr. elmergib.edu.ly

الموافق  12-11نوفمبر 1029

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

لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة

2

الفساد
المراجعة الداخمية كدكرىا في

3

مكافحة الفساد
المراجعة الخارجية كدكرىا في

6

مكافحة الفساد

دكر حككمة الشركات في مكافحة
الفساد

INSD2019

2 24

5 60

02 3

60

6 52

5 00

80 8

60

6 05

5 63

83 5

60

6 52

5 22

85 4

60

00 23
0
06 60
00 48
8

30 00
0

5 555
5 555
5 555
5 555

مف الجداكؿ السابعة يمكف معارنة االبعاد اقربعة حيث تبيف أف ُبعد "المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة
الفساد" قد حاز عمى المرتبة اقكلى مف حيث الدكر بكزف نسبي بمع( )%83 5بمتكسط حسابي ()6 05

كانحراؼ معيارم ( )5 63كفي المرتبة الثانية جاعت " المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد" بكزف
نسبي بمع ( )%68 5بمتكسط حسابي بمع ( )3 65كفي المرتبة الثالثة كاقخيرة مف حيث الدكر جاع بعدم
"مجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد" ك " لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد" بكزف نسبي بمع
( )%02 3كمتكسط حسابي بمع ( )2 24كانحراؼ معيارم بمع ( )5 28ك ( )5 60عمى التكالي كبشكؿ عاـ
فأف الكزف النسبي لمدرجة الكمية لدكر حككمة الشركات في مكافحة الفساد قد بمع ( )%85 4بمتكسط الحسابي

( )6 52كانحراؼ معيارم ( )5 22كىذا يدؿ عمى أف مستكل الدكر حككمة الشركات في مكافحة الفساد يعع
لمف مستكم عالي كقيمة داللتو أصػر مف مستكل داللة α=5 50
حيث تـ اختبار الفرليات الفرعية عمى النحك التالي:
الفرضية الفرعية األولى ( :)H01كالتي تنص عمى أنو" :مجمس ا دارة ليس لو دكر في مكافحة الفساد مف
كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"

يتبيف مف الجدكؿ ( )0أف المتكسط الحسابي لمحكر مجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد قد بمع()2 24

بانحراؼ معيارم قدره ( )5 28كالكزف النسبي ليذا البعد كاف ( )%02 3أما قيمة ( )Tفعد بمػت ()04 23
كىي قيمة دالة إحصاأيا عند مستكل داللة ( α=5 50أصػر مف مستكل الداللة  )α=5 50عميو ترفض
الفرلية الصفرية اقكلي كتحمؿ محميا الفرلية البديمة اقكلي ما يعني أف ىناؾ دكر لمجمس ا دارة في
مكافحة الفساد كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة

بنػازم

الفرضية الفرعية الثانية( :)H02كالتي تنص عمى أنو" :لجنة المراجعة ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف

كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"

يتبيف مف الجدكؿ ( ) 0أف المتكسط الحسابي لمحكر لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد قد بمع()2 24
بانحراؼ معيارم قدره ( )5 60كالكزف النسبي ليذا البعد كاف ( )%02 3أما قيمة ( )Tفعد بمػت()00 23
كىي قيمة دالة إحصاأيا عند مستكل داللة ( α=5 50أصػر مف مستكل الداللة  )α=5 50عميو ترفض
الفرلية الصفرية الثانية كتحمؿ محميا الفرلية البديمة الثانية ما يعني أف ىناؾ دكر لجنة المراجعة في مكافحة
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دور حوكمة الشركات فى مكافحة الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي والمراجعين الخارجيين
د مسعكد عبدالحفيظ البدرم /د ىدل مسعكد البدرل  /جامعة بنػازم

الفساد مف كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة
بنػازم
الفرضية الفرعية الثالثة ( : )H03كالتي تنص عمى أنو" :المراجعة الداخمية ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف

كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"

يتبيف مف الجدكؿ ( ) 0أف المتكسط الحسابي لمحكر المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد قد بمع()6 52

بانحراؼ معيارم قدره ( )5 00كالكزف النسبي ليذا البعد كاف ( )%80 8أما قيمة ( )Tفعد بمػت()06 60
كىي قيمة دالة إحصاأيا عند مستكل داللة ( α=5 50أصػر مف مستكل الداللة  )α=5 50عميو ترفض
الفرلية الصفرية الثالثة كتحمؿ محميا الفرلية البديمة الثالثة ما يعني أف ىناؾ دكر لممراجعة الداخمية في
مكافحة الفساد كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة

بنػازم

الفرضية الفرعية الرابعة ( :)H04كالتي تنص عمى أنو" :المراجعة الخارجية ليس ليا دكر في مكافحة الفساد مف
كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة بنػازم"

يتبيف مف الجدكؿ ( )0أف المتكسط الحسابي لمحكر المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة الفساد قد بمع()6 05
بانحراؼ معيارم قدره ( )5 63كالكزف النسبي ليذا البعد كاف ( )%83 5أما قيمة ( )tفعد بمػت()00 48
كىي قيمة دالة إحصاأيا عند مستكل داللة ( α=5 50أصػر مف مستكل الداللة  (α=5 50عميو ترفض
الفرلية الصفرية الرابعة كتحمؿ محميا الفرلية البديمة الرابعة ما يعني أف ىناؾ دكر لممراجعة الخارجية في
مكافحة الفساد كجية نظر أعلاع ىيأة التدريس بعسـ المحاسبة بجامعة بنػازم كالمراجعيف الخارجييف بمدينة
بنػازم
 4-4-4نتائج الدراسة:

مف خالؿ التحميؿ ا حصاأي لبيانات الدراسة كالتي تـ تجميعيا باستخداـ أداة الدراسة تكصمت الدراسة إلى

النتاأا التالية:
-

أظيرت نتاأا الدراسة أف مستكل مجاؿ مجمس ا دارة كدكره في مكافحة الفساد كاف مرتفعان

-

أظيرت نتاأا الدراسة أف مستكل مجاؿ المراجعة الداخمية كدكرىا في مكافحة الفساد كاف مرتفعان

-

أظيرت نتاأا الدراسة أف مستكل مجاؿ لجنة المراجعة كدكرىا في مكافحة الفساد كاف مرتفعان

أظيرت نتاأا الدراسة أف مستكل مجاؿ المراجعة الخارجية كدكرىا في مكافحة الفساد كاف مرتفعان

بينت النتاأا أف ىناؾ دكر لحككمة الشركات كآلياتيا (مجمس ا دارة -لجنة المراجعة -المراجعة الداخمية-

المراجعة الخارجية) في مكافحة الفساد
 5-4-4توصيات الدراسة:

مف خالؿ النتاأا التي تـ التكصؿ إلييا مف تحميؿ بيانات الدراسة قاـ الباحثاف بتعديـ التكصيات التالية:

 تفعيؿ اقجيزة الرقابية في الدكلة كمنحيا السمطات الكافية لمحاربة الفساد المالي كا دارم كلع نظـ لمركاتب كالمكافآت بحيث يككف مناسبا لمحد مف ظاىرة الفساد المالي كا دارم تفعيؿ حككمة الشركات في كافة العطاعات المالية كا دارية كتدريب المحاسبيف كالمراجعيف المالييف عمىتطبيؽ آلياتيا كبما يلمف تكافر النزاىة كالشفافية في ىذه العطاعات

 إجراع المزيد مف الدراسات عف الحككمة كدرىا في مكافحة الفساد في بيأات كمجتمعات أخرل007
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المراجع:
أوال :المراجع العربية:
-

حماد طارؽ عبد العاؿ ( )3550حوكمة الشركات (مفاىيم ،مبادئ ،تجارب) ،ا سكندرية :الدار

-

دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي

الجامعية
سميماف

محمد مصطفى

()3552

واإلداري (ط )2ا سكندرية :الدار الجامعية لمنشر
-

أبكزيد لمياع محمد ابراىيـ ( )3552دكر الحككمة في مكاجية ظاىرة الفساد المالي مف خالؿ تعييـ
كفاعة النظـ المحاسبية بالتطبيؽ عمى بعض منظمات اقعماؿ مجمة البحكث المالية كالتجارية
جامعة قناة السكيس كمية التجارة ببكرسعيد العدد الثاني ص600

-

بكزيد حميد عبدالرحمف مػارم مسعكد كسرل ( )3503الفساد ا دارم كالمالي كآليات مكافحتو
في الجزاأر المجمة العممية لمبحكث كالدراسات التجارية جامعة حمكاف كمية التجارة العدد الثاني

ص060
-

كبالف معتز عبد الحميد ( )3502أثر تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات عمى جكدة التعارير المالية
المنشكرة لمشركات المسجمة بسكؽ اقكراؽ المالية الميبي -دراسة ميدانية المجمة العممية لالقتصاد
كالتجارة جامعة عيف شمس كمية التجارة العدد الثاني ص 0066ص0002

-

محمد ازدىار جاسـ ( )3502الفساد المالي كدكر معايير المراجعة العامة لمرقابة المالية في العراؽ
لمحد منو -دراسة ميدانية المجمة العممية لالقتصاد كالتجارة جامعة عيف شمس كمية التجارة العدد
الثالث ص 606ص682

-

تعرير مؤسسة العمكـ االجتماعية العاىرة 3550ـ
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3558
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دور حوكمة الشركات فى مكافحة الفساد من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم المحاسبة بجامعة بنغازي والمراجعين الخارجيين
 جامعة بنػازم/  د ىدل مسعكد البدرل/د مسعكد عبدالحفيظ البدرم

Abstract of study
The prevalence of corruption, although it differs from one place to another in its
forms, forms, extent of its spread and its impact on various aspects of life, is one of

the most important causes of the internal and external weakness of States. As a
result, interest in the concept of governance has increased and has become one of
the main pillars that must be based on the political, social and economic aspects.
This study aimed to identify the role of corporate governance and its mechanisms

(the Board of Directors - a committee to review - internal audit - external audit) in
the elimination of corruption from the perspective of faculty members of the
Accounting Department at the University of Benghazi and external auditors in
Benghazi.

The researchers used the questionnaire as a method of collecting the necessary
data for the practical part. The number of participants (50) of the reviewers and
faculty members of the Accounting Department at the Faculty of Economics,
University of Benghazi, who practice the profession of accounting and auditing, has
been retrieved (46) questionnaire valid questionnaire for statistical analysis. The
Alpha Cronbach coefficient was extracted to test the stability of the scale, where the

coefficient of stability (0.854), where descriptive statistics were used to identify the
responses of participants, and inferential statistics to answer the questions and
hypotheses of the study using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
which is the abbreviation Statistical Package for Social Sciences.

The study results reveal that the levels of governance mechanisms (the Board of
Board select and the Committee audit - of Interior external audit review) have all
been high-level from the point of view of faculty members, Department of
Accounting at the University of Benghazi and external auditors in Benghazi, the
study pointed out that there is a role for corporate governance and mechanisms in
the fight against Corruption.
Key words: Anti-corruption - governance mechanisms - Anti-corruption against

financial and administrative.
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