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 ملخص البحث

هدفت هذه الدراسةةة لتحد د مدى بطبيق اآلليات المحاسةةبية للحوكمة في القطاع المصةةرفي الليبي من  
وجهة نظر العاملين في هذا القطاع، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على صحيفة استبيان، وزعت صحيفة 

ئية بسيطة من العاملين بالمصارف التجارية العامة والخاصة ومصرف ليبيا المركزي االستبيان على عينة عشوا
(، وأظهرت النتائج قصةةةور من قبل المصةةةارف التجارية 212وبلغ عدد صةةةحال االسةةةتبيان الصةةةالحة للدراسةةةة  

مراجعة، الليبية ومصةةةةةةةةرف ليبيا المركزي في التزام بتطبيق اآلليات المحاسةةةةةةةةبية للحوكمة والمتم لة في لجان ال
والمراجعة الداخلية، ومعا ير المحاسةةةةةةةةةبة والمراجعة والقوانين والتشةةةةةةةةةريعات، والمراجعة الخارجية، كما أظهرت 
الدراسةةةةةةة عدم وجود فروقات لات داللة ة صةةةةةةائية بين أراي العاملين في المصةةةةةةارف التجارية العام والخاصةةةةةةة 

 ومصرف ليبيا المركزي.
 للحوكمة، القطاع المصرفي.اآلليات المحاسبية : الدالةالكلمات 

The extent of the Libyan banking sector's commitment to apply the 

accounting mechanisms of governance 

Amin Aldarbag     Adel Alobeidi 

Omar Al-Mukhtar University    Benghazi University 

        adel.alobeidi@uob.edu.ly                                              amin.aldarbag@omu.edu.ly          

Abstract 

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

banks and the Central Bank of Libya about the extent of commitment to apply the 

accounting mechanisms of governance in the banking sector. A questionnaire was used to 

collect the data. The questionnaire was distributed to a random sample of employees in 

public and private commercial banks and the Central Bank of Libya which were (212). 

The results showed according to the participants’ opinion that all Libyan commercial 

banks and the Central Bank of Libya have insufficiency to apply the accounting 

mechanisms of governance ،namely ،audit committees ،internal audit ،laws and 

legislations and accounting and auditing standards ،and audit. The results also showed 

that there are no statistically significant differences between the participants’ opinion in 

public and private commercial banks and the Central Bank of Libya about the extent of 

commitment to apply the accounting mechanisms of governance. 

 25/05/2021تاريخ النشر:   01/04/2021تاريخ القبول:    11/30/2021تاريخ التسليم: 

mailto:amin.aldarbag@omu.edu.ly
mailto:adel.alobeidi@uob.edu.ly


 مدى التزام القطاع املصرفي الليبي بتطبيق اآلليات املحاسبية للحوكمة

                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      304

  

www.eps.misuratau.edu.ly 

Keywords Accounting mechanisms of governance, Banking sector. 

 . المقدمة1

للقطاع المالي عموما والمصررررررررفي صشرررررررلم  اؤ  صررررررروفرررررررية لما       م   ور في ا  تصرررررررا  
  هذه الخصرررروفررررية تنة   صرررروفررررية الحوكمة في المصررررار ، و  را ل يا   المحلي والدولي، وم

ار، ررررررررررررررررررررررررررررررحجم المخاطر في القطاع المالي والمصرفي في السنوات األ ير  وما  ترتب عليها م  آث
لذا أفرررررررررررررةا م  الطررررررررررررررورة األتمار طرح يد د  في و ار  األعمال وتحد   الن م والتشرررررررررررررري ات 

(، وم  هذا المنطلق 2017ى سررررامة القطاع المصرررررفييتقي الد  ، والقوا ي  م  أيم الحفاظ عل
أفدرت لجنة صازل للر اصة المصرفية مجموعة م  اإلفدارات لتحسي  مةا ئ الحوكمة المصرفية 

(، وتهد  مةا ئ صازل للحوكمة ولى تحسرررررري  2009م  أيم  طاع مصررررررررفي سرررررررليم يعبدالرازح، 
  الدور الر األي لمجلس اإل ار ، والتركي  على أهمية آليات اتخاذ القرارات  ا م المصررررررر ، وت  ي

عامم المفاء  والخبر  لدى أعطررررررررررررررراء مجلس اإل ار  لمي  تملنوا م  العيا  ألوايةاتهم على أ مم 
وي ، كما ترك  على ضرررررررررررررررور  اعتما  مجلس اإل ار  على وايفة المراي ة الدا لية والخاريية، 

افية ررررررررررررررررررر  صشفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالمصر ، وإ ار  المصوضمان ماءمة سياسات الملافآت م  أهدا  
 (.2018يعلاش وم مرة، 

 السابقة . البحوث2  

عد  م  الدراسررررررات تناولك الحوكمة في القطاع المصرررررررفي الليبي صشررررررلم عا  ومنها على سرررررربيم 
بيق ( التي هدفك ولى توضرررررررريا مدى  در  المصررررررررار  على تط2014المثال  راسررررررررة السرررررررراعدة ي

ألدراسررررررررررررررة لتحد د مدى و را  المسرررررررررررررراهمي  في  Zagoub & (2018) Daragiالحوكمة، و ا  
( التي 2020المصرررار  التجارية الليبية لمفهو  وممارسرررات حوكمة الشرررركات، و راسرررة  رررةشررراصة ي

في ص ض فروع مصر  الصحارة في  2006هدفك ولى قياس مدى تطبيق توفيات لجنة صازل 
( والتي هدفك ولى اسررررررررررررررت رة تطبيق الحوكمة في 2020هوب يطراأللس، و راسرررررررررررررررة ريب ومي

المصررررررررررررار  التجارية ال املة في مد نة مرزح ومدى تطبيق مةا لها ، ولم  القليم منها رك  على 
اآلليات المحاسبية للحوكمة سواء أ ا ك هذه اآلليات منفر   أو مجتم ة وم  هذه الدراسات  راسة 

جان المراي ة على كفاء  المراي ة ويو   الم لومات ( التي  رسرررررررررررررررك أثر مها  ل2012حمد ي 
صالتقارير المالية صالمصرررررررررار  الليبية، و د توفرررررررررلك الدراسرررررررررة ولى ويو  ت ثير و جاألي لمها  لجان 
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المراي ة على كفاء  وفاعلية المراي ة ويو   الم لومات صالتقارير المالية حسررررب ويهة   ر عينة 
هدفك ولى تحد د عا ة مها  وممارسرررررات لجان المراي ة ( التي 2018الدراسرررررة، و راسرررررة عطية ي

في المصررررررار  التجارية الليبية والحد م  ممارسررررررات و ار  األرلا ، و د توفررررررلك الدراسررررررة ولى أن 
هنا  عا ة طر  ة ألي  قيا  لجنة المراي ة صمهامها المناط ألها والحد م  ممارسرررررات و ار  األرلا  

فررررررك الدراسررررررة صطرررررررور  الت ا  المصررررررار  الليبية صالطررررررواص  في المصررررررار  التجارية الليبية، وأو 
الخافرررة ألتموي  لجان المراي ة لما لها م   ور كبير في زيا   الثقة والشرررفافية في القوالم المالية، 

( التي هدفك ولى تحد د اآلليات المحاسرررررربية للحوكمة التي تحد 2019و راسررررررة ال بيدة والدرلاح ي
ي المصرررررررررررررررار  التجارية الليبية، أاهرت النتال  أن كم اآلليات م  الفسرررررررررررررررا  المالي واإل ارة ف

المحاسررررررربية للحوكمة والمتمثلة في م ا ير المحاسرررررررةة والمراي ة والقوا ي  والتشرررررررري ات، والمراي ة 
الدا لية، والمراي ة الخاريية، ولجان المراي ة لها  ور في الحد م  الفسرررررررررررا  المالي واإل ارة في 

 ال تطبيقها.المصار  التجارية في ح

وم   ال است راة الدراسات الساصقة  تطا أن هذه الدراسات لم تشمم كم اآلليات المحاسبية 
( 2019للحوكمة وإ ما كا ك تدرس ص ض منها ولشرررلم منفر  صاسرررتثناء  راسرررة ال بيدة والدرلاح ي

حد  أة م  فقد  رسررررررك اآلليات المحاسرررررربية للحوكمة التي تحد م  الفسررررررا  المالي واإل ارة، ولم ت
الدراسررررررررررات السرررررررررراصقة مدى الت ا  القطاع المصرررررررررررفي الليبي ألتطبيق اآلليات المحاسرررررررررربية للحوكمة 
مجتم ة، كما أن ما تم است راض  م   راسات ساصقة كان  طا ها محد  صمصر  أو مد نة واحد ، 

 وكذلك لم تشمم الدراسات الساصقة مصر  ليبيا المرك ة.

 ة البحثةةةةةةةمشكل .3

ن الحوكمة م   ال أ واتها المختلفة و افًة اآلليات المحاسبية والمتمثلة في م ا ير ولما أ
المحاسبية والمراي ة والقوا ي  والتشري ات، ولجان المراي ة، والمراي ة الدا لية، والمراي ة 

ت ا  ألتطبيق الخاريية لها  وراً كبيراً في ت  ي  وتف يم عمم األيه   الر األية الدا لية والخاريية، فا ل
آليات و واعد الحوكمة م   بم م سسات الدولة    ة ولى الحد م  الفسا  المالي واإل ارة فيها 

; ال بيدة و الدرلاح، 2016; مشلور و عبد، 2012وزيا   كفاء  أ الها ي ألروش و  هيمي، 
و تنا   زال حتى –       ن صا ي م سسات الدولة  -(، غير أن القطاع المصرفي الليبي 2019

الحالي   ا ي م  سوء اإل ار  وتفشي ااهر  الفسا  المالي واإل ارة ولشلم مت ا د طةقًا لتقارير 
ي  وان المحاسةة  2018، 2017، 2016، 2015، 2014  وان المحاسةة ع  السنوات األ ير  
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(، وتقارير المن مة الدولية للشفافية لألعوا  2019، 2018، 2017، 2016، 2015الليبي، 
والذة أاهر ص ن ليبيا تعة  في ذ م القالمة وت د م  الدول األ ثر فسا ًا  2020و 2019و 2018

ها رررررررررررررر  مرا   ع  تصنيفررررررررررررا تراي ك أرلرررررررررررررررعالميًا وعرلي، ولحسب أ ر تقرير للمن مة فإن ليبي
 ((Transparency International, 2021،2020، 2019 ، 2012ع  عا  

ية ررررررأفةحك الحوكمة م  الم ا ير األساسية التي تشَد  عليها الهيئات والسلطات الر األية الدول 
(، و د أفدر مصر  ليبيا 2019وفي مقدمتها لجنة صازل للر اصة المصرفية يال بيدة والدرلاح، 

مصر  ليبيا المرك ة  المرك ة  لياً للحوكمة في القطاع المصرفي أُعتمد صمويب  رار مجلس و ار 
، والذة  تطم  الحد األ  ى م  الم ا ير المطلوب تطبيقها م  طر  2010( لسنة 20ر م ي

المصار  الليبية كما ياء في الدليم  فس ، ولحسب ما هو منشور على المو   الرسمي لمصر  
درت ررررررررررررررات التي فررررررررررررررررررليبيا المرك ة ُ احظ  صور المصر  المرك ة الليبي في متاص ة الت د 

  ررررررررررررررلس و ارتررررررررررررررربي لم  صدر ص د  رار مجرررررررررررر، فالمصر  المرك ة الليIIIع  اتفاقية لجنة صازل 
والذة وض  ألناًء على مقررات اتفاقية  - 2010 وليو  15والصا ر في  2010لسنة  20ر م 

ة رررررررررررأة  رار أو  ليم للحوكمة  وا ب مقررات اتفاقية لجن - 2006في  وت د اتها IIلجنة صازل 
وت د اتها أو  صدر ت ليمات  ل   ألها المصار  التجارية وغيرها م  المصار  صا لت ا   IIIصازل 

وت د اتها والخافة  2010 وفمبر  12ألتطبيق مقررات اتفاقية لجنة صازل المصا ح عليها في 
، 2012ة ررررررررررررررررررا ة سنرررررررررررررررتوييهية للحوكمة في المصار ، والتي ألدأ ال مم ألها م   هصالمةا ئ ال

يطبيبم ولومد  ،  2019على أن تتقيد المصار  يمي ها ألتطبيق كامم ا تفاقية  بم ألدا ة سنة 
ذه اإلفدارات ، كم هIV(، واألن تس ى لجنة صازل ولى وفدار مقررات اتفاقية لجنة صازل 2018

والت د ات والتغُيرات الحافلة في القطاع المصرفي ال المي و زال مصر  ليبيا المرك ة   تمد 
 على  ليم للحوكمة تم وعدا ه ألناء على مقررات لم  ُ د   تد ص .

 م هذه الم  رات تستدعي التساؤل والةح  حول مدى الت ا  القطاع المصرفي الليبي صما فيها 
 المرك ة ألتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة.مصر  ليبيا 

 لذلك فإن هذه الدراسة تس ى لإلياصة على الس ال الرليسي التالي:
ما مدى التزام القطاع المصرفي الليبي بتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة من وجهة نظر -

 العاملين فيه؟
 البحث  ةرضيةةةف .4

لت ا . ألتطبيق اآلليات المحاسررربية للحوكمة في تويد   لة وحصرررالية على ويو   صرررور في ا  -
 القطاع المصرفي الليبي.

 :و  تةار هذه الفرضية تم فياغة الفرضيات الفرعية األرل ة التالية 
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  تويد   لة وحصررررررررررالية على ويو   صررررررررررور في ا لت ا  ألتطبيق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة
والتشرررري ات في القطاع المصررررفي الليبي  والمتمثلة في م ا ير المحاسرررةة والمراي ة والقوا ي 

 م  ويهة   ر ال املي  في .

  تويد   لة وحصررررررررررالية على ويو   صررررررررررور في ا لت ا  ألتطبيق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة
 والمتمثلة في لجان المراي ة في القطاع المصرفي الليبي م  ويهة   ر ال املي  في .

  لت ا  ألتطبيق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة تويد   لة وحصررررررررررالية على ويو   صررررررررررور في ا
 والمتمثلة في المراي ة الدا لية في القطاع المصرفي الليبي م  ويهة   ر ال املي  في .

  تويد   لة وحصررررررررررالية على ويو   صررررررررررور في ا لت ا  ألتطبيق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة
 ويهة   ر ال املي  في . والمتمثلة في المراي ة الخاريية في القطاع المصرفي الليبي م 

  تويد فرو ات ذات   لة وحصرررالية ألي  أراء ال املي  في القطاع المصررررفي يالتجارة ال ا   -
والخاؤ، مصر  ليبيا المرك ة( في تحد د مدى ا لت ا  ألتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة 

 في القطاع المصرفي الليبي.

 دف البحثةةةةةه. 5

د مدى الت ا  القطاع المصررفي الليبي ألتطبيق اآلليات المحاسربية للحوكمة تهد  الدراسرة ولى تحد 
 م  ويهة   ر ال املي  في .

 حثةةةةية البةةةأهم. 6

  ا ي القطاع المصرررررررررررررررفي الليبي م  ال د د م  المشررررررررررررررا م الناتجة ع  عد  عوامم منها ما هو 
مشررلات الدا لية هو تفشرري  اريي ومنها ما هو مت لق صالقطاع المصرررفي، ول م م  أهم هذه ال

الفسرررررررررا  المالي واإل ارة وا  دا  الثقة في القطاع المصررررررررررفي مما حدا صالمو عي  ولى تجنب و داع 
أموالهم في المصررررررار  مما تسرررررربب في  قا السرررررريولة وما ترتب عليها م  مشررررررلات، وكم ذلك 

م  أ ها تحاول تسرررلي    ري  ولى سررروء اإل ار  وضررر ا الر اصة الدا لية، وتنة  أهمية هذه الدراسرررة
الطرررروء على أسررررةاب فشررررم القطاع المصرررررفي في أ اء مهام  صالشررررلم المطلوب م   ال تحد د 
مدى الت ا  القطاع المصرررررررررررررررفي الليبي صقواعد ومةا ئ وآليات الحوكمة ولشررررررررررررررلم  اؤ اآلليات 

 المحاسبية للحوكمة.
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  ةةةةةدود البحث .7

املي  في المستويات اإل ارية المختلفة في المصار  ا تصرت الدراسة على استقصاء ويهة   ر ال 
التجارية الليبية ال امة والخافة ال املة في ليبيا ومصر  ليبيا المرك ة، ولم تشمم الدارسة ال املي  

 .في المصار  التخصصية والمصار  الليبية الخاريية

 إلطار النظري للبحثا
 اآلليات المحاسبية للحوكمة. 8

ا د  التي تتمت  ألها الحوكمة  اص ة م  الدور الفّ ال الذة تلعة  للتقليم م  المخاطر ون األهمية المت  
التي توايهها المصار  وذلك م   ال وتةاع اآلليات السليمة لتحسي  األ اء يالج يد وعبد 

( وتستند الحوكمة في القطاع المصرفي على مجموعة م  اآلليات تن م ال ا ة 2020الرحم ، 
المصر  واألطرا  األ رى المت املة م ها م  مستثمري  ومو عي  ومقترضي  وغيرهم ألي  و ار  

(، و د فنفك آليات الحوكمة حسب طبي تها ولى آليات  ا و ية وآليات ر األية 2017يأل  عيسى، 
( وتستحوذ اآلليات المحاسبية 2018وآليات تن يمية وآليات محاسبية يالدرلاح وال بيدة والما  لي،

على النصيب األ بر م  اإليراءات واألساليب، وكذلك تح ى صا هتما  والتركي   ون للحوكمة 
(، وتصنا آليات الحوكمة صشلم عا  ولى آليات  ا لية وآليات 2006غيرها م  اآلليات ي ليم، 

 اريية، وم  هذا التصنيف  ملننا تصنيف اآلليات المحاسبية للحوكمة ولى آليات محاسبية 
 ريية ا لية وأ رى  ا

 اآلليات المحاسبية الداخلية 1. 8
تنة  اآلليات الدا لية للحوكمة م   ا م المصررر  وتمثم مجموعة م  األ شررطة والف اليات  ا ل  

، وتتطم  (2015ال حيم، يوُت ثر صشلم مةا ر أو غير مةا ر في أ اء المصر  لتحقيق أهداف  
 :اآلليات المحاسبية الدا لية للحوكمة آليتان هما لجنة المراي ة والمراي ة الدا لية

 لجان المراجعة  1.1.8
 ت د لجنة المراي ة م  اللجان المهمة والتي أفةا ويو ها ضروريًا في المصر  يلخطر،

(، فهي لجنة فرعية منبثقة م  مجلس اإل ار  وتتمون م  أعطاء مجلس اإل ار  غير 2017
(، و د زا  ا هتما  صالجنة المراي ة صشلم كبير ص د ا  هيارات 2019التنفيذ ي  يال بيدة والدرلاح، 

 تيجة لهذه المالية المبير  التي حدثك في  ها ات القرن ال شري  ولدا ات القرن الواحد وال شري ، و 
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ا  هيارات اهرت ال د د م  القوا ي  والتقارير في  ول مختلفة حول ال ا  تل   أو توفي الشركات 
في الو  ات المتحد  الذة  2002سنة  Sarbanes Oxleyألتشليم لجان مراي ة منها  ا ون 

 2003في المملمة المتحد  سنة  Report Smithأل   الشركات ألتشليم لجان مراي ة، وتقرير 
الذة تطم  توفيات تت لق ألدور لجنة المراي ة ومس ولياتها وكيفية اإلفصا  ع  هذه 

(، وتترك  مس وليات لجنة المراي ة على 2017المس وليات في التقارير الدورية يعاألي وسر و ، 
(، واإل را  2019مراي ة القوالم المالية  بم تسليمها ولى مجلس اإل ار  يصطاهر ولراهمية، 

تاص ة أل اء المراي ي  الدا ليي  والخارييي  واإل را  على و ار  المخاطر والت  د م  تطبيق والم
(، وضمان فّ الية أ  مة وإيراءات الر اصة 2019الحوكمة صالشلم المطلوب يال بيدة والدرلاح، 

  يلخطر، الدا لية واإل را  عليها، والتوفية ألت يي  المراي  الخاريي وتقييم أعمال  وتحد د أت اص
2017.) 

 الداخليةالمراجعة  2.1.8
زا  ا هتما  صالمراي ة الدا لية في المصار   تيجة ل يا   المخاطر التي  وايهها القطاع 

، فدور (2017أل  عيسى، يالمصرفي   را للتطور الحافم في  وزيا   الخدمات التي  قدمها 
المراي  الدا لي لم   د  قتصر على المراي ة المحاسبية للت  د م  سامة تسجيم ال مليات المالية 
ولم  تطور ألتطور القطاع المصرفي لتصةا عملية المراي ة الدا لية أ ا  لفحا وتقويم مدى 

لمراي  الدا لي  تطم  فاعلية األساليب الر األية وت ويد اإل ار  صالم لومات ولذلك أفةا ألر ام  ا
تقويم لفاعلية وكفا ة و ار  المخاطر واأل  مة الر األية مثم ال مليات المالية واأل اء وا لت ا  
صالسياسات واللوالا التن يمية وأم    م الم لومات وتقد م الخدمات ا ستشارية لإل ار  وال ماء 

، وياء ضم  م ا ير الحوكمة التي حد ها م هد المراي ي  (2016 يرو ، يعلى حٍد سواء 
أن  ور المراي  الدا لي  IIA (The Institute of Internal Auditors)الدا ليي  األمريلي 

على  IIAا أ د ، كم(2018م اريف، و ز ا ي ي جب أن  شمم و ار  المخاطر والر اصة والحوكمة 
 .(2013 يرزان، يأن المراي ة الدا لية ت د م  األطرا  الرليسية الم نية ألتطبيق مفهو  الحوكمة 

 اآلليات المحاسبية الخارجية 2. 8
ليات الخاريية للحوكمة تمثم ال وامم الم ثر  في أ اء صخا  اآلليات الدا لية للحوكمة فإن اآل

(، وتتطم  اآلليات المحاسبية 2015المصر  والتي مصدرها م   ارج المصر  يال حيم، 
 :  والتشري ات والمراي ة الخارييةالخاريية للحوكمة آليتان هما م ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي
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 لقوانين والتشريعاتالمحاسبة والمراجعة وا معا ير 1.2.8
م رررررررت د م ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي  والتشري ات م  اآلليات المهمة للحوكمة، وتتمث

م ررررررررررررررررررررررر  التي ت مرررررهذه اآللية في كم الم ا ير والقواعد واإليراءات واللوالا والتشري ات والقوا ي
اس ررررررررررررررش وا  تررررررر  سوء اإل ار  واحتما ت التاعب والغعلى تحسي  أ اء المصار  ص يدًا ع

، وم  الطبي ي أن تختلا هذه األ  مة م  أللد آل ر مما  ن لس على الميفية (2017 ،أل  عيسىي
، وطةقًا لهذه اآللية تلت   المصار  ألتطبيق م ا ير (2015 ،ال حيميالتي  تم ألها تطبيق الحوكمة 

بيق م ا ير أو الدولية، وكذلك الت ا  المراي ي  الخارييي  ألتط -ون ويد  -المحاسةة المحلية 
 الدرلاحيعند العيا  ص ملية مراي ة المصار   -حسب األحوال  -المراي ة المحلية أو الدولية 

 .(2018وأ رون، 

وإلى يا ب م ا ير المحاسةة والمراي ة  جب أن تتطم  القوا ي  والتشري ات  صوفًا تن م 
، وم  هذه القوا ي  (2016 ، يرو يفي ام تطبيق حوكمة الشركات عمم الم سسات المالية 

 2005لسنة  1، و القا ون ر م 2010لسنة  23في ليبيا على سبيم المثال  ا ون النشاط التجارة 
صش ن تشجي   2010لسنة  9، والقا ون ر م 2012لسنة  46ن ر م صش ن المصار  والم دل صالقا و 

صش ن سوح المال، والن ا  األساسي لسوح األوراح  2010لسنة  11ا ستثمار، والقا ون ر م 
 صش ن ملافحة غسيم األموال وغيرها م  القوا ي  ذات ال ا ة. 2005لسنة  2المالية، والقا ون ر م 

 ةالخارجي ةالمراجع 2.2.8
المراي  الخاريي عنصرًا أساسيًا ومهمًا م  عنافر الحوكمة، فهو الركي   التي ترتم  عليها    د

على أن  ور المراي  الخاريي  IIAالحوكمة الجيد ، وي كد م هد المراي ي  الدا ليي  األمريلي 
   ز مس وليات الحوكمة في التحقق مما وذا كا ك المصار  ت مم كم ما هو مفروة أن ت مل ، 
وا تشا  ومن  الفسا  المالي واإل ارة صلم أ لال ، ومساعد  متخذة القرار م   ال ت ويدهم 

(، و د أ دت اتفاقية 2019ألتقويم مستقم للبرام  والسياسات وال مليات والنتال  يال بيدة والدرلاح، 
ن تتطم  على  ور المراي ة الخاريية في الحوكمة في المصار  م   ال الت  يد على أ IIIصازل 

القوالم المالية الم د  والمنشور  م   بم المصر  على رأة مراي   اريي مستقم، وعلى السلطات 
 الر األية الت  د م  أن المصار  لد ها حوكمة وإ را  كافي على عمم المراي  الخاريي.



 

311                                                                                                    

 

 

 مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

 2021 يونيو ،01، العدد 08جلد امل

 

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 ما أن على المراي  الخاريي عند قيام  ص ملية المراي ة مراي ة محافظ القروة، ومخصصات 
 سالر القروة، واألفول المت ثر ، وتقييم األفول وتداول األوراح المالية وأ شطتها األ رى، 
وتوريق األفول، ومدى كفا ة أ  مة الر اصة الدا لية على التقارير المالية ياللجنة ال رلية للر اصة 

 (.2014المصرفية، 

 اإلطار العملي للبحث

لية التي تم اسررررتخدامها في الدراسررررة لتحليم البيا ات في هذا الج ء تم التطرح ولى الطرح اإلحصررررا
 .المجم ة ألواسطة استمار  ا ستبيان الموزعة على المشاركي  في الدراسة

 منهجية البحث: 1 .9
تم ا عتما  على المنه  الممي في يم  وتحليم البيا ات وتم اسررررتخدا  فررررحيفة ا سررررتبيان لجم  

 t-testفي واإلحصررراء ا سرررتد لي م   ال اسرررتخدا  أليا ات الدراسرررة واسرررتخدا  اإلحصررراء الوفررر
للمتوسرررررررطات لتحد د اآلليات المحاسررررررربية للحوكمة المطةقة في القطاع المصررررررررفي م  ويهة   ر 

لتحد د ما وذا كا ك هنا  فروح ألي  ويهات   ر  ANOVAال املي  في ، وكذلك ا تةار التةا   
 ر  ليبيا المرك ة.ال املي  صالمصار  التجارية ال امة والخافة ومص

 :مجتمع وعينة البحث 1 .1. 9
 تمثم مجتم  الدراسررررررة في ال املي  صالمصررررررار  التجارية الليبية ال امة والخافررررررة ومصررررررر  ليبيا 
المرك ة، وتم أ ذ عينة عشرروالية صسرريطة م  المصررار  التجارية ال امة والخافررة تمثلك في أرل  

رة الوطني ومصررر  الوحد ، ومصررر  مصررار  عامة وهي مصررر  الصررحارة والمصررر  التجا
الجمهورية وثاثة مصررررررررار   افررررررررة وهي مصررررررررر  التجار  والتنمية ومصررررررررر  اإليماع ال رلي 
والمصررر  المتحد صاإلضررافة ولى مصررر  ليبيا المرك ة، و د تم ا تيار عينة عشرروالية صسرريطة م  

مشررررار   75و  مشررررار  م  المصررررار  التجارية ال امة 150ال املي  ألهذه المصررررار  تمثلك في 
مشرررررار  م  مصرررررر  ليبيا المرك ة، وتم توزي  فرررررحيفة  60م  المصرررررار  التجارية الخافرررررة و

ا سررتبيان عليهم ع  طريق التسررليم وا سررتا  المةا ررر، و د تم تجمي  أليا ات الدراسررة على فترات 
فرررحيفة اسرررتبيان فرررالحة للتحليم م  المشررراركي   212، وتم اسرررتا  2020و 2019 ال سرررنة 

فرررحيفة  42و 58و 112المصرررار  التجارية ال امة والخافرررة ومصرررر  ليبيا المرك ة ص د   م 
 يعلى التوال

 أداة جمع البيانات: 2 .1. 9
والتي تسرررراعد  ال ينة،تم ا عتما  في الدراسررررة على أسررررلوب ا سررررتبيان في يم  البيا ات م  افرا  

 على ا تةار فرضيات الدراسة المت لقة صموضوع الدراسة.
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 :بصميم استمارة االستبيان 2 .1 .9
اسرتخدمك فرحيفة ا سرتبيان لجم  أليا ات الدراسرة، واحتوت الصرحيفة على ثاثة أي اء ُ صرا 
الج ء األول منهررا للت ريف صررالرردراسررررررررررررررررة والقررالمي  عليهررا، وُ صررررررررررررررا الج ء الثررا ي للم لومررات 

ومصررررررررر    التجارية الليبية الد مغرافية، أما الج ء األ ير فمان   تةار أراء ال املي  صالمصررررررررار 
، في القطراع المصرررررررررررررررفي الليبياآلليرات المحراسرررررررررررررربيرة للحوكمرة مدى تطبيق حول ليبيرا المرك ة 

( ُذو السررة   ريات في هذا الج ء م  ا سررتبيان كما هو Likert scaleواسررتخد  معياس ليلرت ي
ية للحوكمة (، و د فررررررررررررررمم الج ء الثال    تةار أرل  آليات محاسررررررررررررررب1موضررررررررررررررا صالجدول ر م ي

 وهي: (2019الدرلاح، و ال بيدة ي راسة ساصقة والمستخلصة م  
  4عنصر كما هو موضا صالجدول ر م ي 13 وتطملجان المراي ة.) 
  5عنصر كما هو موضا صالجدول ر م ي 13 وتطمالمراي ة الدا لية .) 
  عنصر كما هو موضا صالجدول  12 وتطموالتشري ات  القوا ي م ا ير المحاسةة والمراي ة و

 (.6ر م ي
  7عنصر كما هو موضا صالجدول ر م ي 13 وتطمالمراي ة الخاريية.) 

 ( مقياس ليكرت السباعي1جدول  
غير  البيان

 قمطب
 وطا اً 

 مطبقغير  مطبقغير 
 لحٍد ما

لحٍد  مطبق محا د
 ما

 يدا مطبق مطبق

 7 6 5 4 3 2 1 المعياس
المتوس  
المريا 
 المقاألم

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 

 
 اختبارات الصدق والصال ية 3. 1. 9

ر ثةات وفدح المعياس صاستخدا  م امم ا رتةاط وللت  د م  فاحية فحيفة ا ستبيان تم ا تةا
  تةار الثةات وحساب الجذر الترلي ي لم امم ألفا كرو ةاخ  Cronbach’s Alphaألفا كرو ةاخ 

 0.6  تةار الصدح، وي د ثةات المعياس مقبو  وذا كا ك قيمة ألفا كرو ةاخ أ بر م  أو تساوة 
ة ألفا كرو ةاخ لمم آلية على حدى ولآلليات المحاسبية ( أن قيم2، وياحظ م   ال الجدول ر م ي

للحوكمة مجتم ة  د تجاوزت العيمة المقبولة مما   ني أن المقا يس المستخدمة تتمت  صالصاحية 
والثةات، وكذلك الحال صالنسةة لصدح المعياس مما  دل على  در  العةارات على الت بير ع  
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ية، كما تدل على أ   سو   تم التوفم ولى  فس النتال  المتغيرات التي تعيسها ألوضو  وموضوع
 تقريةا وذا أعيد تطبيق الدراسة على  فس ال ينة مستقبا.

 
 ( قيم ثبات وصدق المقياس2جدول رقم  

 ثةات المعياس عد  ال نافر البيان
 Cronbach’s 

Alpha 

فدح 
 المعياس

 0.976 0.953 13 لجان المراي ة
 0.972 0.946 13 المراي ة الدا لية

 0.978 0.956 12 م ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي  والتشري ات
 0.979 0.959 13 المراي ة الخاريية
 0.991 0.983 51 مجتم ة اآلليات المحاسبية للحوكمة

 
 األساليب اإل صائية المستخدمة في وصال وبحليل البيانات 2. 9

 يموغرافيةالمعلومات الداسة وفق وصال عينة الدر  1.2.9
 سةة والتي تبي  أن غرافية للمشاركي  في الدراسة و ( الم لومات الد م3 وضا الجدول ر م ي

المشاركون م  الموافي   فقد كا ك  سةة، صلثيرالمشاركي  م  الذكور كا ك أعلى م   سةة اإل اث 
ا ات المشاركي  م  الحافلي  على الشه أغلبكان %، و 16% ألينما  سةة المشاركات كا ك 84

كما أن عينة الدراسة كا ك متنوعة ألي  مستويات %، 90 كا ك أ ثر م والتي  ال ليا الجامعية
و د أللغ المتوس  الحساألي وا  حرا  المعيارة اإل ار  المختلفة م  ال ليا والمتوسطة ولى الد يا، 

ت الخبر  على التوالي( وكا ك سنوا 6.59، 10.18يمجتم ة ل د  سنوات الخبر  ل ينة الدراسة 
ر  االمص م  للمشاركي أعلى منها صالنسةة  مصر  ليبيا المرك ة م   المشاركي ل ينة الدراسة م  
 للمشاركي  لسنوات الخبر  الخافة فقد أللغ المتوس  الحساألي وا  حرا  المعيارة التجارية ال امة و 

حساألي وا  حرا  على التوالي( ألينما كا ك المتوس  ال7.76، 14.28ي مصر  ليبيا المرك ة م  
المتوس  ، على التوالي( 5.58،  8.83ي ال امةالمصار  للمشاركي  م   لسنوات الخبر  المعيارة 

 6.38،  9.8ي الخافةالمصار  للمشاركي  م   لسنوات الخبر  الحساألي وا  حرا  المعيارة 
 على التوالي(.
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 ( المعلومات الديموغرافية3جدول رقم  

94473717883.98188.184
181153416.11911.916

111.70.5
 4106.94.7

12190.93.42.44.2
1111.72.40.5
111.70.5
335.21.4

161463614.324.114.317
11680.91.714.33.8
85272813075.946.666.761.3
3362.75.2 2.8
221.80.9
221.80.9
221.80.9

111.70.5

12250.93.44.82.4
636155.45.214.37.1
99521917088.489.745.280.2

6115225.41.735.710.4 
 

 االختبارات اإل صائية  نتائج 2.2.9
تم حساب المتوس  الحساألي وا  حرا  المعيارة لتحليم أراء عينة الدراسة ع  مدى الت ا  

رك ة ألتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة، المصار  التجارية ال امة والخافة ومصر  ليبيا الم
وتم ذلك صحساب المتوس  الحساألي وا  حرا  المعيارة ل نافر اآلليات المحاسبية للحوكمة 
للمصار  التجارية ال امة والخافة ومصر  ليبيا المرك ة كًا على حد  ومجتم ة، و د أاهرت 

 النتال  ا تي:
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 راجعةليل عناصر المتغير لجنة المبح 1.2.2.9
( أن المشاركي  م  مصر  ليبيا المرك ة  رون أن 4أاهرت النتال  المبينة في الجدول ر م ي

أغلب عنافر المتغير "لجنة المراي ة" غير مطةقة لحٍد ما صاستثناء  مس عنافر كا ك أراءهم 
( وهي يتت  د لجنة المراي ة م  الت ا  4.24، 3.69فيها محا د  صمتوس  حساألي تراو  ألي  ي

المصر  صقواعد الحوكمة، تت  د لجنة المراي ة م  كفا ة اإلفصا  والشفافية في التقارير المالية، 
تنسق لجنة المراي ة ألي  المراي ة الدا لية والمراي  الخاريي ومجلس اإل ار ، تشر  لجنة المراي ة 

مراي  الخاريي( على عمم المراي  الدا لي، توفي لجنة المراي ة ألت يي  وإعفاء وتحد د أت اب ال
ألينما كا ك أراء المشاركي  م  المصار  التجارية ال امة والخافة تتج  في أغلبها ولى أن عنافر 
المتغير "لجنة المراي ة" مطةقة لحٍد ما، وكمحصلة آلراء ال ينة كلم كا ك المتوس  الحساألي  شير 

 (.5.02، 4.75ألي  ي  حساألي تراو  ولى أن عنافر المتغير كلها مطةقة ولى حٍد ما صمتوس
 عناصر المتغير المراجعة الداخليةبحليل  2.2.2.9

( أن عينة الدراسة م  المشاركي  م  المصار  التجارية 5أاهرت النتال  المبينة في الجدول ر م ي
الخافة  رون أن يمي  عنافر المتغير "المراي ة الدا لية" مطةقة ولى حٍد ما في المصار  

(، ووافقهم الرأة المشاركي  م  5.22،  4.86  حساألي تراو  ألي  يالتجارية الخافة صمتوس
المصار  التجارية ال امة في أغلب عنافر المتغير م  أ ها مطةقة لحٍد ما صاستثناء عنصري  
 رون أ ها مطةقة وهما يتقو  المراي ة الدا لية صفحا أساليب عمم المس ولي  ع  الحوكمة 

ي ة الدا لية تقاريرها للجنة المراي ة وليس إل ار  المصر ( ولمتوس  والت  د م    اهتهم، تقد  المرا
على التوالي(، أما فيما  ت لق صآراء عينة الدراسة  5.30، 5.32حساألي  ريب يداً م  الحد األ  ى ي

م  المشاركي  م  مصر  ليبيا المرك ة فما ك تشير في م  مها ولى الحيا  صاستثناء عنصر 
اي ة الدا لية ألدور فّ ال في و ار  المخاطر( فقد كان المتوس  الحاسبي لهذا واحد وهو يتقد  المر 

(، كا ك أراء عينة الدراسة كلم تشير ولى أن 3.10ال نصر  شير ولى عد  التطبيق ولى حٍد ما ي
 عنافر المتغير "المراي ة الدا لية" مطةقة ولى حٍد ما.
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 لجنة المراجعةالمعياري لعناصر المتغير  ( المتوسط الحسابي واالنحراف4جدول رقم  

5.265.123.404.851.17591.36471.01361.3982

5.355.053.404.881.02851.27631.38031.3872

5.295.143.984.991.09581.31721.29711.2989

5.255.093.124.781.20441.27441.21381.4765

5.145.163.124.751.28651.44860.94231.5055

5.255.173.404.861.09461.25850.85711.3153

5.355.093.124.831.06301.35451.21381.4559

5.215.143.264.811.15021.40741.25061.4589

5.224.913.554.811.07141.43010.86121.3081
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5.125.053.694.821.04621.51510.84071.2839

5.305.144.125.021.14561.38221.54921.3715

5.255.003.814.901.03541.32451.04151.2463

5.374.764.244.981.04831.52541.44511.3471

 
 المراجعة الداخلية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 5جدول رقم  

5.215.053.954.921.14801.49181.12521.3322

5.145.173.814.891.13791.29961.17371.3013

5.134.933.954.841.33221.47330.98661.3835

5.125.123.674.831.34061.35180.92831.3938

5.324.953.674.891.05021.45611.20301.3534
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5.204.933.674.821.01201.53170.75441.2753

5.064.883.104.621.27541.54550.85001.4922

5.105.023.674.791.26611.34410.75441.3258

5.205.194.245.001.27941.34371.10011.3152

5.025.103.674.771.11491.38531.31901.3475

5.215.223.954.961.22391.51071.36061.4204

5.305.024.104.991.16121.48081.05481.3152

5.174.864.104.871.28671.51541.69371.4886

 والمراجعة والقوانين والتشريعات بحليل عناصر المتغير معا ير المحاسبة 3.2.2.9
  المشاركي  م  المصار  التجارية ( أن عينة الدراسة م6أاهرت النتال  المبينة في الجدول ر م ي

الخافة  رون أن كم عنافر المتغير "م ا ير المحاسةة المراي ة والقوا ي  والتشري ات" مطةقة 
(، وأتفق م  أراءهم في أغلب ال نافر عينة 5.26، 4.86ولى حٍد ما صمتوس  حساألي تراو  ألي  ي

ناء ثاث عنافر  رون ص  ها مطةقة الدراسة م  المشاركي  م  المصار  التجارية ال امة صاستث
وهي ي لت   المصر  صم ا ير الحوكمة الصا ر  م  مصر  ليبيا المرك ة،  لت   المصر  ألتطبيق 
القوا ي  واللوالا الم مول ألها في القطاع المصر  الليبي،  حرؤ المصر  على تطبيق م ا ير 

على التوالي(، ألينما ترى عينة  5.33، 5.40، 5.38الجو   المحلية والدولية( صمتوس  حساألي ي
الدراسة م  المشاركي  م  مصر  ليبيا المرك ة أن الغالبية ال  مى م  عنافر المتغير "م ا ير 
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المحاسةة والمراي ة والقوا ي  والتشري ات" غير مطةقة لحٍد ما صاستثناء ثاث عنافر كا ك آراءهم 
المراي ة الدولية في كم عمليات ،  لت   فيهم محا د  وهي ي لت   المصر  صم ا ير المحاسةة و 

المصر  صم ا ير الحوكمة الصا ر  م  مصر  ليبيا المرك ة،  لت   المصر  ألتطبيق القوا ي  
 ا ك أراء عينة الدراسة كلم تشير ولى أن عنافر المتغير "م ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي  

حساألي ألها في القطاع المصر  الليبي( صمتوس   والتشري ات" مطةقة ولى حٍد ما.واللوالا الم مول
 .التوالي(4.31، 3.88، 3.71ي

معا ير المحاسبة والمراجعة والقوانين ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 6جدول رقم  
 والتشريعات

 ا  حرا  المعيارة  المتوس  الحساألي البيان
 اإليمالي المرك ة   اؤ عا  اإليمالي المرك ة   اؤ عا 

 لت   المصر  صم ا ير المحاسةة 
 والمراي ة الدولية في كم عمليات .

5.20 4.95 3.71 4.83 1.3345 1.5266 1.5970 1.5443 

 لت   المصر  صم ا ير اإلفصا  
 والشفافية ع  وعدا  القوالم المالية.

4.93 5.03 3.29 4.63 1.3337 1.4981 1.5026 1.5597 

التطورات   وا ب المصر 
الحافلة في م ا ير المحاسةة 

والمراي ة الدولية ويس ى للتغيير 
صما  تناسب م  التطور في أليئة 

 ال مم.

4.85 5.26 2.86 4.57 1.4092 1.3709 1.0017 1.5820 

 قو  المصر  صإيراء  ورات 
تدريبية لل املي  ص  لتوضيا و ر  
م ا ير المحاسةة والمراي ة الدولية 

 فت . ا حسب واي

4.83 4.97 3.43 4.59 1.3813 1.3633 1.1923 1.4560 

 تم توضيا الغموة والتفسيرات 
 المختلفة صالم ا ير لل املي .

5.11 4.86 3.14 4.65 1.3647 1.3038 1.1385 1.5054 

تتاص  و ار  المصر  التطورات 
الصا ر  ع  الهيئات المهنية في 

المةا ئ والم ا ير المحاسبية 
 والمصرفية.

4.96 5.12 3.29 4.67 1.6545 1.3647 1.2932 1.6587 

السياسات المطةقة في المصر  
 تنسجم م  اإلفدارات المهنية.

5.20 4.98 3.29 4.76 1.3939 1.3571 1.5026 1.5830 
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تستخد  و ار  المصر  أساليب 
وآليات مراي ة متطور  تساعد في 
 الحد م  الفسا  المالي واإل ارة.

5.23 4.95 3.17 4.75 1.2080 1.4070 1.3236 1.5087 

 لت   المصر  صم ا ير الحوكمة 
الصا ر  ع  مصر  ليبيا 

 المرك ة.

5.38 4.97 3.88 4.97 1.2312 1.5443 1.4177 1.4681 

 س ى المصر  لتطوير آليات 
 الحوكمة المطةقة صاستمرار.

5.26 4.93 3.17 4.75 1.2997 1.5317 1.2080 1.5657 

  ألتطبيق القوا ي   لت   المصر 
واللوالا الم مول ألها في القطاع 

 المصر  الليبي.

5.40 5.12 4.31 5.11 1.0777 1.4275 1.2195 1.2741 

 حرؤ المصر  على تطبيق 
 م ا ير الجو   المحلية والدولية.

5.33 5.14 3.40 4.90 1.0937 1.4074 1.3803 1.4469 

 

 خارجية:بحليل عناصر المتغير المراجعة ال 4.2.2.9
( أن أراء عينة الدراسة م  المشاركي  م  مصر  ليبيا المرك ة 7أاهرت النتال  المبينة في الجدول ر م ي

( 4.29، 3.57في ُيم عنافر المتغير "المراي ة الخاريية" كا ك محا د  صمتوس  حساألي تراو  ألي  ي
ن ص    غير مطبق لحٍد ما ولمتوس  صاستثناء ال نصر ي قد  المراي  الخاريي  دمات استشارية( فإ هم  رو 

(، ألينما كا ك عينة الدراسة م  المشاركي  م  المصار  التجارية ال امة والخافة ترى 3.38حساألي ي
أن يمي  عنافر المتغير "المراي ة الخاريية" مطةقة ولى حٍد ما، صاستثناء عنصر واحد وهو ي عيم 

ن م  المصار  التجارية ال امة  رو  م  المشاركي  المراي  الخاريي أ اء المصر ( فإن عينة الدراسة
، وكذلك أراء عينة الدراسة كلم تشير ولى أن عنافر المتغير (5.40ص    مطبق صمتوس  حساألي ي

 "المراي ة الخاريية" يمي ها مطةقة ولى حٍد ما.
 المراجعة الخارجية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 7جدول رقم  

 ا  حرا  المعيارة  المتوس  الحساألي البيان
 اإليمالي المرك ة   اؤ عا  اإليمالي المرك ة   اؤ عا 

 فحا المراي  الخاريي   ا  
الر اصة الدا لية للت  د م  فاعليت  في 
 و ار  المخاطر والر اصة علي .

5.23 5.03 4.29 4.99 1.1701 1.3761 1.4018 1.3206 

ي   ا   فحا المراي  الخاري
الر اصة الدا لية للت  د م  فاعليت  في 
 من  الغش والتاعب والت وير.

5.23 5.05 4.14 4.97 1.1854 1.4440 1.0017 1.2930 
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 عيم المراي  الخاريي ال مليات 
الدا لية صالمصر  وي مم على 
تحسينها صما  طم  سامة ال مليات 
 المحاسبية والمراي ة.

5.10 4.98 4.00 4.85 1.2078 1.3827 0.9370 1.2790 

 بدئ المراي  الخاريي رأ   الفني 
ع  مدى فدح وعدالة القوالم المالية 
 للمصر  ألدون تحي  أو ضغوط.

5.02 4.98 3.86 4.78 1.2662 1.3954 1.0017 1.3324 

 ت  د المراي  الخاريي م  أن 
المصر   نشر القوالم المالية 
 واإل طاحات المتممة لها سنويا.

5.21 5.07 3.71 4.87 1.1558 1.4125 0.8913 1.3163 

 دعم المراي  الخاريي استقال 
 المراي  الدا لي ويحمي حيا تي .

5.12 5.16 3.57 4.82 1.2357 1.2255 1.4167 1.4095 

  مم المراي  الخاريي على تحسي  
 يو   أ اء الر اصة الدا لية.

5.08 5.14 3.67 4.82 1.3024 1.3038 1.1617 1.3937 

 قد  المراي  الخاريي تقارير  ورية 
 ع  أ اء و ار  المصر .

5.21 5.17 3.67 4.90 1.2623 1.2996 1.1617 1.3901 

  ي  المراي ي  الخارييي  األ فاء 
والمتخصصي  في مراي ة المصار  
 لمراي ة حساصات المصر .

5.28 5.07 3.81 4.93 1.1795 1.4000 0.9936 1.3313 

  الخاريي في المشا  سهم المراي
 ع  حا ت الفسا  المالي واإل ارة.

5.17 4.78 4.24 4.88 1.2726 1.4990 1.0548 1.3434 

 عيم المراي  الخاريي البرام  
والسياسات وال مليات والنتال  ويقد  
 تقارير مستقلة ألذلك.

5.20 5.02 4.10 4.93 1.2069 1.5159 1.0075 1.3277 

دمات  قد  المراي  الخاريي  
 استشارية

5.21 5.00 3.38 4.79 1.1713 1.3892 1.2869 1.4366 

 1.3609 0.9358 1.5182 1.1965 5.03 3.95 5.10 5.40  عيم المراي  الخاريي أ اء المصر 

 بحليل عناصر المتغير "اآلليات المحاسبية للحوكمة": 5.2.2.10
رة ل نافر المتغير "اآلليات المحاسبية ( المتوس  الحساألي وا  حرا  المعيا8ُ  هر الجدول ر م ي

للحوكمة" لمًا م  عينة الدراسة م  المصار  التجارية ال امة والخافة ومصر  ليبيا المرك ة، 
وتبي  النتال  أن عينة الدراسة م  المشاركي  م  المصار  التجارية ال امة والخافة  رون ص ن 

حٍد ما، ألينما ترى عينة الدراسة م  المشاركي   يمي  عنافر اآلليات المحاسبية للحوكمة تطبق ولى
م  مصر  ليبيا المرك ة أن عنافر اآلليات المحاسبية للحوكمة يلجنة المراي ة وم ا ير 



 مدى التزام القطاع املصرفي الليبي بتطبيق اآلليات املحاسبية للحوكمة

                                                                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      322

  

www.eps.misuratau.edu.ly 

 3.41، 3.55المحاسةة والمراي ة والقوا ي  والتشري ات( غير مطةقة لحٍد ما صمتوس  حساألي ي
، وكا ك أراء عينة الدراسة كلم تشير ولى أن على التوالي(، وكا ك أراءهم لةا ي ال نافر محا د 

 عنافر اآلليات المحاسبية للحوكمة مطةقة ولى حٍد ما
 اآلليات المحاسبية للحوكمة( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 8جدول رقم  
         البيان

 اإليمالي المرك ة   اؤ عا  اإليمالي المرك ة   اؤ عا 
 1.0988 0.8140 1.1455 0.7418 4.87 3.55 5.06 5.26 راجعةلجان الم

 1.0646 0.8020 1.1683 0.8292 4.86 3.81 5.03 5.17 المراجعة الداخلية

معايير المحاسبة 

والمراجعة والقوانين 

 والتشريعات

5.19 5.02 3.41 4.76 0.9148 1.2010 1.1555 1.2438 

 1.1080 0.8844 1.1997 0.9025 4.89 3.88 5.04 5.14 المراجعة الخارجية

اآلليات المحاسبية 

 للحوكمة

5.19 5.04 3.66 4.85 0.7005 1.1211 0.8174 1.0386 

 

 اختبار فرضيات الدراسة 3.2.10
للمتوسطات  tو  تةار الفرضية الرليسة األولى والفرضيات الفرعية التاص ة لها تم استخدا  ا تةار 

One-Sample T-Testل أوً  تحد د ما وذا كا ك هنا    لة وحصالية على ، وذلك م   ا
ويو  ا تا  ألي  المتوس  الحاسبي ل ينة الدراسة والمتوس  الحساألي المفترة للمجتم ، وفي 
حال ويو  ا تا  ألينهما  تم تحد د هذا ا  تا  ما وذا كان أ بر أو أ م م  المتوس  الحساألي 

 5.725ية رياضيًا عند متوس  حساألي مفترة للمجتم المفترة للمجتم ، و د تم فياغة الفرض
يوالذة  مثم المتوس  الحساألي لعيم الحد األ  ى والحد األعلى للمتوس  المريا للدرية المقاأللة 

وكا ك الفرضية  α = 0.05للخيار "مطبق" حسب المعياس المستخد  في ا ستبيان( ولم دل  ط  
 على النحو التالي:

H0:   μ≥5.725 
Ha:   μ<5.725 
( أن هنا  فرو ات ذات   لة وحصالية ألي  المتوس  الحساألي لل ينة م  9 بي  الجدول ر م ي

مصار  تجارية عامة و افة ومصر  ليبيا المرك ة ولل ينة كلم والمتوس  الحاسبي المفترة 
  لمجتم  الدراسة لمم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة ولآلليات المحاسبية للحوكمة كوحد

 t، وكذلك قيم 0.05أ م م  قيمة مستوى الم نوية وهو ρواحد ، فقد أاهرت النتال  أن قيمة 
 .1.96الجدولية والتي كا ك  tالمحسولة أ بر م  قيمة 
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( ومقار ة المتوس  الحساألي لل ينة م  المتوس  الحساألي المفترة 8ولالريوع ولى الجدول ر م ي
لل ينة سواًء كا ك منفر   يمصار  تجارية عامة،  للمجتم   احظ أن قيم يمي  المتوسطات

مصار  تجارية  افة، مصر  ليبيا المرك ة( أو مجتم ة أ م م  قيمة المتوس  الحساألي 
المفترة للمجتم  ولالتي فإن المتوس  الحساألي الحعيقي للمجتم  أ م م  المتوس  الحساألي 

    ل وحصالية على  صور في الت ا  المفترة، ولناًء على هذه النتال   ملننا القول أن هنا
القطاع المصرفي الليبي ألتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة، ولالتالي رفض الفرضية الصفرية 

 وهذا   ني  فحة الفرضية الرليسية للدراسة والفرضيات الفرعية يمي ها.
 للمتوسطات t( نتائج اختبار 9جدول رقم  

المصار   المصار  ال امة البيان
 افةالخ

 اإليمالي المصر  المرك ة 

ρ t ρ t ρ t ρ t 
 11.362- 000. 17.277- 000. 4.406- 000. 6.649- 000. لجان المراي ة

 11.806- 000. 15.479- 000. 4.501- 000. 7.123- 000. المراي ة الدا لية

م ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي  
 والتشري ات

.000 -6.778 .000 -4.452 .000 -12.98 .000 -11.239 

 10.995- 000. 13.553- 000. 4.333- 000. 6.295- 000. المراي ة الخاريية

 12.328- 000. 16.351- 000. 4.650- 000. 8.109- 000. اآلليات المحاسبية للحوكمة

 

كي  و  تةار الفرضية الرليسية الثا ية وهي ي  تويد فرو ات ذات   لة وحصالية ألي  أراء المشار 
م  القطاع المصرفي يالتجارة ال ا  والخاؤ، مصر  ليبيا المرك ة( في تحد د مدى ا لت ا  

، وي د One-way ANOVAألتطبيق اآلليات المحاسبية في القطاع المصرفي الليبي(، تم استخد  
هذا ا  تةار مناسب لتحد د ما وذا كا ك هنا  فروح ذات   لة وحصالية ألي  أ ثر م  مجتم ي  

، وأاهرت النتال  عد  ويو  فرو ات ذات   لة وحصالية ألي  المشاركي  (Field, 2009ستقلي يم
م  المصار  ال امة والمصار  الخافة ومصر  ليبيا المرك ة حول مدى ا لت ا  ألتطبيق 

أ م م  قيمة مستوى الم نوية  ρاألليات المحاسبية للحوكمة في القطاع المصرفي، فقد كا ك قيم 
.05=α مم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة على حدى ولمم اآلليات المحاسبية للحوكمة ل

 (.10 وحد  واحد  يأ  ر يدول ر م 
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 ANOVA( نتائج اختبار10جدول  
 قيمة F قيمة  ρ البيان

 58.787 000. لجان المراي ة
 33.964 000. المراي ة الدا لية

 43.907 000. التشري اتم ا ير المحاسةة والمراي ة والقوا ي  و 
 27.865 000. المراي ة الخاريية

 50.469 000. اآلليات المحاسبية للحوكمة مجتم ة

 مناقشة النتائج 4.2.10
أثبتك ال د د م  الدراسات الساصقة أن لتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة  ور في رف  كفاء  

(، والحد م  ممارسات و ار  األرلا  2012وف الية المراي ة ويو   الم لومات المالية يحمد، 
(، غير أن 2019(، الحد م  تفشي الفسا  المالي واإل ارة يال بيدة والدرلاح، 2018يعطية، 

 تال  هذه الدراسة أثبتك ويو   صور في ا لت ا  ألتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة وهذا ما  فسر 
ي الليبي، وتتفق  تال  هذه الدارسة م  ما توفلك الحالة الم رية التي   ا ي منها القطاع المصرف

( م  ويو   صور في تطبيق حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، 2014ولي   راسة الساعدة ي
( 2020وعلى الرغم م  ذلك فإن  تال  هذه الدراسة ت ارضك م   تال   راسة ريب وميهوب ي

صالحوكمة وتلت   ألتطبيقها، وأاهرت  والتي أاهرت أن المصار  ال املة في مد نة مرزح تهتم
، II( أن فروع مصر  الصحارة صطراأللس ملت   ألتطبيق مقررات لجنة صازل 2020 راسة  ةشاصة ي

وتم  2010سنة  III د تم ت د لها صمقررات لجنة صازل  IIوالجد ر صالذكر أن مقررات لجنة صازل 
د غياب القطاع المصرفي الليبي ع  وهذا ما  دعم  تال  هذه الدراسة وي ك 2012تطبيقها سنة 

 موا ةة التطورات في القطاع المصرفي على الساحة الدولية.
 النتائج والتوصيات 11
 النتائج 1.11 

 أاهرت الدراسة عد  م  النتال  والتي تجيب على تساؤ ت الدراسة  جملها في اآلتي:
 ة ومصر  ليبيا المرك ة ألتطبيق أاهرت  تال  الدراسة  صور في الت ا  المصار  التجارية الليبي

اآلليات المحاسبية للحوكمة والمتمثلة في لجان المراي ة، والمراي ة الدا لية، وم ا ير المحاسةة 
 والمراي ة والقوا ي  والتشري ات، والمراي ة الخاريية.

  أاهرت النتال  أ طا اتفاح المشاركي  م  المصار  ال امة والخافة ومصر  ليبيا المرك ة
 أن اآلليات المحاسبية للحوكمة    تم تطبيقها صالشلم األمثم في القطاع المصرفي الليبي. على
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  ون  تال  الدراسة ت كد ما تم منا شت  في مشللة الدراسة م  تقصير مصر  ليبيا المرك ة في
موا ةة التطورات والتغييرات التي حدثك في م ا ير الحوكمة ومقررات اتفاقيات صازل وأ رها 

، ومراقةة ومتاص ة ا لت ا  صم ا ير الحوكمة في القطاع المصرفي والم سسات IIIاقية صازل اتف
 المالية.

 التوصيات 2.11
 م   ال ما توفلك ولي  الدراسة فإن الةاحثي   وفيان صاآلتي:

  ون تطبيق آليات و واعد وم ا ير ومةا ئ حوكمة الشركات صصفة عامة في القطاع المصرفي
ولوية لملافحة التسيب اإل ارة والفسا  المالي وعلي  فيجب تماثا الجهو  لت  ي  الليبي   د أ

 تطبيق آليات الحوكمة وال مم على ورساء  واعدها.
  على مصر  ليبيا المرك ة ال مم على تحد    ليم الحوكمة في القطاع المصرفي صما  وا ب

 .IIIصازل  التطورات في م ا ير الحوكمة الدولية ومقررات اتفاقية لجنة
  جب على مصر  ليبيا المرك ة العيا  ألدوره الر األي واإل رافي على ت  ي  تطبيق الحوكمة 

 في القطاع المصرفي.
   على مصر  ليبيا المرك ة ول ا  المصار  التجارية صإعدا  تقارير  ورية تبي  الخطوات المتخذ

 في مجال تطبيق م ا ير و واعد الحوكمة في القطاع المصرفي.
 ى القطاع المصرفي الليبي وذا ما أرا  الحد م  الفسا  والنهوة ألنفس  ا لت ا  ألتطبيق آليات عل

 و واعد ومةا ئ حوكمة الشركات والس ي لتطويرها.

 المراجع
واإل ارة.  (.  ور آليات الحوكمة في الحد م  الفسا  المالي 2012ألروش، زي  الد  ، و  هيمي، ياألر. ي

 لحد م  الفسا  المالي واإل ارة.الشركات كآلية ل حوكمة 
 

(. أثر آليات حوكمة الشركات على تحسي  كفاء  األسواح المالية. الملتقى 2019صطاهر، صختة، ولراهمية، عمار. ي
 .17–1الوطني حول الن ا  المالي وا لاليات تمويم ا  تصا  ات النامية، 

 
 راسة تطبيعية على عينة  - اء المالي للمصار  (. أثر آليات حوكمة الشركات على األ2017أل  عيسى، ريم. ي

 .130–111(، 1ي8م  البنو  الج الرية. مجلة الدراسات المالية والمحاسبية، 
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(. الحوكمة الر يد : ماهيتها، م ا يرها الدولية، و طوات القطاع المصرفي اللبنا ي 2017تقي الد  ، عبير. ي
 .373–352(، 2ي4، لت  ي ها. مجلة الةحوث ا  تصا  ة والمالية

 
 راسة تطبيعية على البنو   -(. أثر الحوكمة على ا  اء المالي 2020الج يد،  وال، وعبد الرحم ،  جاء. ي

 .37–1(، 2ي1الس و  ة. مجلة الدراسات الجامعية للةحوث الشاملة، 
 

الم لومات صالتقاريرر الماليرة. (. أثر لجران المراي رة على كفاء  وفاعليرة المراي رة ويرو   2012حمد، سليمان. ي
 يام ة ألنغازة، رسالة مايستر.

 
(.  ور حوكمة الشركات في تحقيق يو   الم لومات المحاسبية وا  لاساتها على سوح األوراح 2006 ليم، محمد. ي

 .1يام ة ال  ازيق،  - راسة تطبيعية. مجلة الدراسات والةحوث التجارية  -المالية
 

(. مدى التركي  على األليات المحاسبية للحوكمة للحد 2018يدة، عا ل، والما  لي، أحمد يالدرلاح، أمي ، ال ب
م  ممارسات المحاسةة اإلألداعية المت لقة صالمراي ة الخاريية عند مراي ة الشركات المساهمة:  راسة ميدا ية 

في الم سسات الليبية: الوا   على المراي ي  الخارييي  والمراي ي  ألد وان المحاسةة الليبي. م تمر الحوكمة 
 والطمو .

 
 .2014(. التقرير ال ا  لسنة 2015  وان المحاسةة الليبي. ي
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