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 ملخص البحث

للحوكمة في القطاع المصةةرفي الليبي من هدفت هذه الدراسةةة لتحديد مدى تطبيق اآلليات المحاسةةبية  
وجهة نظر العاملين في هذا القطاع، واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على صحيفة استبيان، وزعت صحيفة  
االستبيان على عينة عشوائية بسيطة من العاملين بالمصارف التجارية العامة والخاصة ومصرف ليبيا المركزي 

(، وأظهرت النتائج قصةةةور من قبل المصةةةارف التجارية  212لحة للدراسةةةة  وبلغ عدد صةةةحال االسةةةتبيان الصةةةا
الليبية ومصةةةةةةةةرف ليبيا المركزي في التزام بتطبيق اآلليات المحاسةةةةةةةةبية للحوكمة والمتمالة في لجان المراجعة، 

ظهرت والمراجعةة الةداخليةة، ومعةايير المحةاسةةةةةةةةةبةة والمراجعةة والقوانين والتشةةةةةةةةةريعةات، والمراجعةة الخةارجيةة، كمةا أ
الدراسةةةةةةة عدم وجود فروقات ذات داللة ةحصةةةةةةائية بين أراي العاملين في المصةةةةةةارف التجارية العام والخاصةةةةةةة  

 ومصرف ليبيا المركزي.
 اآلليات المحاسبية للحوكمة، القطاع المصرفي.: 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. 
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 . المقدمة 1

للقطاع المالي عموما والمصررررررررفي صشررررررركم  اؤ  صررررررروصرررررررية لما    ي  م   ور في ا  تصرررررررا  
 صرررروصررررية الحوكمة في المصررررارا، ون را ل يا   المحلي وال ولي، وم  هذه ال صرررروصررررية تنص   

ررر حجم الم اطر في القطاع المالي والمصرفي في السنوات األ  ر  وما  ترتب عل ها م  آث ررر ررر ررر ررر ررر ار، رررررررررررر
لذا أصررررررررررررص  م  ال رررررررررررررورا ابتألار طرو ج     في م ار  األعمال وتح    الن م والتشررررررررررررري ات 

(، وم  هذا المنطلق 2017في)تقي ال   ، والقوان   م  أجم الحفاظ على سررر مة القطاع المصرررر 
أصر رت لجنة صا ل للر اصة المصررفية مجموعة م  ادصر ارات لتحسر   مصا ح الحوكمة المصررفية 

(، وته ا مصا ح صا ل للحوكمة ملى تحسرررررر   2009م  أجم  طاع مصرررررررفي سررررررليم )عب الرا و،  
س اد ار ، والترك   على أهمية آليات ات اذ القرارات  ا م المصرررررررا، وت  ي  ال ور الر ابي لمجل

عرامرم الألفراو  وال بر  لر ض أع ررررررررررررررراو مجلس اد ار  لألي  تمكنوا م  القيرام بواجصراتهم على أألمرم 
وجر ، كمرا ترك  على  رررررررررررررررور  اعتمرا  مجلس اد ار  على و يفرة المراج رة الر ا ليرة وال رارجيرة، 

رر و ما  م ومة سياسات المكافآت م  أه اا المصرا، وا  ار  المص ررر رر ررر رر ررر رر ررر ررر رر ررر رر ررر رر را صشفرررررررررررررررررررررررررر رر رر رر افية  رررررررررر
 (.2018)عكاش وم مرا، 

 السابقة . البحوث2  

ع   م  ال راسررررررات تناولت الحوكمة في القطاع المصرررررررفي الل بي صشرررررركم عام ومنها على سررررررب م 
( التي ه فت ملى تو ررررررري  م ض   ر  المصرررررررارا على تطب ق 2014المثال  راسرررررررة السررررررراع ا )

ب راسرررررررررررررة لتح    م ض م راي المسررررررررررررراهم   في   Zagoub & (2018) Daragiالحوكمة، و ام 
( التي 2020المصرررارا التجارية الل بية لمفهوم وممارسرررات حوكمة الشرررركات، و راسرررة شرررصشررراصة )

في ص ض فروع مصررا الصرحارا في   2006ه فت ملى  ياس م ض تطب ق توصريات لجنة صا ل 
فرت ملى اسررررررررررررررت رض تطب ق الحوكمرة في ( والتي هر  2020طرابلس، و راسرررررررررررررررة رجرب وم هوب )

المصررررررررررررارا التجارية ال املة في م  نة مر و وم ض تطب ق مصا لها ، ولأل  القل م منها رك  على 
اآلليات المحاسبية للحوكمة سواو أألانت هذه اآلليات منفر   أو مجتم ة وم  هذه ال راسات  راسة 

او  المراج رة وجو   الم لومرات ( التي  رسرررررررررررررررت أثر مهرام لجرا  المراج رة على كفر 2012حمر  ) 
صالتقارير المالية صالمصررررررررارا الل بية، و   توصررررررررلت ال راسررررررررة ملى وجو  ت ث ر م جابي لمهام لجا  
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المراج ة على كفاو  وفاعلية المراج ة وجو   الم لومات صالتقارير المالية حسررررب وجهة ن ر ع نة 
ة مهام وممارسررررات لجا  المراج ة ( التي ه فت ملى تح    ع  2018ال راسررررة، و راسررررة عطية )

في المصرررررارا التجارية الل بية والح  م  ممارسرررررات م ار  األروال، و   توصرررررلت ال راسرررررة ملى أ  
هناي ع  ة طر ية ب    يام لجنة المراج ة صمهامها المناط بها والح  م  ممارسررررررات م ار  األروال 

لت ام المصررررررارا الل بية صال ررررررواص  في المصررررررارا التجارية الل بية، وأوصررررررت ال راسررررررة ص رررررررور  ا
ال اصرررة بتألوي  لجا  المراج ة لما لها م   ور كب ر في  يا   الثقة والشرررفافية في القوالم المالية، 

( التي ه فت ملى تح    اآلليات المحاسرررررربية للحوكمة التي تح  2019و راسررررررة ال ب  ا وال رواو )
الل بيرة، أ هرت النترالأ أ  كرم اآلليرات م  الفسرررررررررررررررا  المرالي واد ارا في المصرررررررررررررررارا التجراريرة 

المحاسررررررربية للحوكمة والمتمثلة في م ا  ر المحاسرررررررصة والمراج ة والقوان   والتشرررررررري ات، والمراج ة 
ال ا لية، والمراج ة ال ارجية، ولجا  المراج ة لها  ور في الح  م  الفسررررررررررا  المالي واد ارا في 

 المصارا التجارية في حال تطبيقها.

ل اسرت راض ال راسرات السراصقة  ت ر  أ  هذه ال راسرات لم تشرمم كم اآلليات المحاسربية وم    
نما كانت ت رس ص ض منها وصشررركم منفر  صاسرررتثناو  راسرررة ال ب  ا وال رواو ) ( 2019للحوكمة وا 

فق   رسرررررت اآلليات المحاسررررربية للحوكمة التي تح  م  الفسرررررا  المالي واد ارا، ولم تح   أا م  
السرررررررررراصقة م ض الت ام القطاع المصرررررررررررفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسرررررررررربية للحوكمة ال راسررررررررررات 

مجتم ة، كما أ  ما تم است را   م   راسات ساصقة كا  نطا ها مح   صمصرا أو م  نة واح  ، 
 وكذلي لم تشمم ال راسات الساصقة مصرا ل بيا المرك ا.

 ة البحثةةةةةةةمشكل .3

وصما أ  الحوكمة م    ل أ واتها الم تلفة و اصًة اآلليات المحاسبية والمتمثلة في م ا  ر  
المحاسبية والمراج ة والقوان   والتشري ات، ولجا  المراج ة، والمراج ة ال ا لية، والمراج ة 

فا لت ام بتطب ق    ال ارجية لها  ورًا كب رًا في ت  ي  وتف  م عمم األجه   الر ابية ال ا لية وال ارجية،
آليات و واع  الحوكمة م   بم م سسات ال ولة    ا ملى الح  م  الفسا  المالي واد ارا ف ها  

; ال ب  ا و ال رواو، 2016; مشكور و عب ، 2012و يا   كفاو  أ الها ) بروش و  هيمي، 
ال حتى و تنا       –ش ن  ش   صا ي م سسات ال ولة    -(، غ ر أ  القطاع المصرفي الل بي  2019

الحالي ي اني م  سوو اد ار  وتفشي  اهر  الفسا  المالي واد ارا وصشكم مت ا   طصقًا لتقارير  
)  وا  المحاسصة    2018،  2017،  2016،  2015،  2014  وا  المحاسصة ع  السنوات األ  ر   
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عوام  (، وتقارير المن مة ال ولية للشفافية لأل2019، 2018، 2017، 2016، 2015الل بي، 
والذا أ هر ص   ل بيا تقص  في ذ م القالمة وت   م  ال ول األألثر فسا ًا    2020و   2019و  2018

ها رررررررررررررر  مراأل  ع  تصنيفررررررررررررا تراج ت أرورررررررررررررررعالميًا وعروي، وصحسب أ ر تقرير للمن مة فإ  ل ب 
 ((Transparency International, 2021،2020، 2019  ، 2012ع  عام 

ية ررررررأصصحت الحوكمة م  الم ا  ر األساسية التي تشَ   عل ها اله لات والسلطات الر ابية ال ول 
(، و   أص ر مصرا ل بيا  2019وفي مق متها لجنة صا ل للر اصة المصرفية )ال ب  ا وال رواو، 
مجلس م ار  مصرا ل بيا المرك ا المرك ا  ليً  للحوكمة في القطاع المصرفي أُعتم  صموجب  رار  

، والذا  ت م  الح  األ نى م  الم ا  ر المطلوب تطبيقها م  طرا 2010( لسنة 20ر م )
المصارا الل بية كما جاو في ال ل م نفس ، وصحسب ما هو منشور على المو   الرسمي لمصرا 

 رت رررررررررررررر ت التي صررررررررررررررررررل بيا المرك ا ُن حظ  صور المصرا المرك ا الل بي في متاص ة الت   
  ررررررررررررررلس م ارتررررررررررررررربي لم يص ر ص    رار مجرررررررررررر، فالمصرا المرك ا الل IIIع  اتفا ية لجنة صا ل 

والذا و   بناًو على مقررات اتفا ية   -  2010 ول و  15والصا ر في  2010لسنة  20ر م 
ة رررررررررررأا  رار أو  ل م للحوكمة  واألب مقررات اتفا ية لجن - 2006وت  ي تها في  IIلجنة صا ل 

وت  ي تها أو يص ر ت ليمات  ل م بها المصارا التجارية وغ رها م  المصارا صا لت ام   IIIصا ل 
وت  ي تها وال اصة  2010نوفمبر  12بتطب ق مقررات اتفا ية لجنة صا ل المصا و عل ها في 

،  2012ة رررررررررررررررررراية سنرررررررررررررررالمصا ح التوج هية للحوكمة في المصارا، والتي ب أ ال مم بها م  نهص
)طب بم وووم   ،   2019على أ  تتق   المصارا جمي ها بتطب ق كامم ا تفا ية  بم ب اية سنة 

، كم هذه ادص ارات IVل (، واأل  تس ى لجنة صا ل ملى مص ار مقررات اتفا ية لجنة صا  2018
والت  ي ت والتغُ رات الحاصلة في القطاع المصرفي ال المي و  ال مصرا ل بيا المرك ا ي تم  

 على  ل م للحوكمة تم مع ا ه بناو على مقررات لم يُ   ي ت  ص . 
كم هذه الم شرات تست عي التسا ل والصح  حول م ض الت ام القطاع المصرفي الل بي صما ف ها  

 صرا ل بيا المرك ا بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة.م
 لذلي فإ  هذه ال راسة تس ى لإلجاصة على الس ال الرليسي التالي: 

ما مدى التزام القطاع المصرفي الليبي بتطبيق اآلليات المحاسبية للحوكمة من وجهة نظر  -
 العاملين فيه؟ 

 البحث   ةرضي ةةةف .4

وجو   صرررور في ا لت ام. بتطب ق اآلليات المحاسررربية للحوكمة في توج    لة محصرررالية على   -
 القطاع المصرفي الل بي.

 و  تصار هذه الفر ية تم صياغة الفر يات الفرعية األرو ة التالية: •
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توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
راج ة والقوان   والتشرررري ات في القطاع المصررررفي الل بي والمتمثلة في م ا  ر المحاسرررصة والم

 م  وجهة ن ر ال امل   في .

توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
 والمتمثلة في لجا  المراج ة في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .

محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة توج    لة  •
 والمتمثلة في المراج ة ال ا لية في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .

توج    لة محصررررررررررالية على وجو   صررررررررررور في ا لت ام بتطب ق اآللية المحاسرررررررررربية للحوكمة  •
 في القطاع المصرفي الل بي م  وجهة ن ر ال امل   في .والمتمثلة في المراج ة ال ارجية 

  توج  فرو ات ذات   لة محصرررالية ب   أراو ال امل   في القطاع المصررررفي )التجارا ال ام  -
وال اؤ، مصررا ل بيا المرك ا( في تح    م ض ا لت ام بتطب ق اآلليات المحاسربية للحوكمة 

 في القطاع المصرفي الل بي.

 البحثدف ةةةةةه. 5

ته ا ال راسرة ملى تح    م ض الت ام القطاع المصررفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسربية للحوكمة 
 م  وجهة ن ر ال امل   في .

 حثةةةةية البةةةأهم. 6

ي راني القطراع المصرررررررررررررررفي الل بي م  ال ر  ر  م  المشرررررررررررررراألرم النراتجرة ع  عر   عوامرم منهرا مرا هو 
 ارجي ومنها ما هو مت لق صالقطاع المصرررفي، ول م م  أهم هذه المشررك ت ال ا لية هو تفشرري 
الفسررررررررا  المالي واد ارا وان  ام الثقة في القطاع المصرررررررررفي مما ح ا صالمو ع   ملى تجنب م  اع 

لهم في المصررررررارا مما تسرررررربب في نقؤ السرررررر ولة وما ترتب عل ها م  مشررررررك ت، وكم ذلي أموا
 رج  ملى سررروو اد ار  و ررر ا الر اصة ال ا لية، وتنص  أهمية هذه ال راسرررة م  أنها تحاول تسرررلي  
ال رررروو على أسررررصاب فشررررم القطاع المصرررررفي في أ او مهام  صالشرررركم المطلوب م    ل تح    

المصرررررررررررررررفي الل بي صقواعر  ومصرا ح وآليرات الحوكمرة وصشرررررررررررررركرم  راؤ اآلليرات  مر ض الت ام القطراع
 المحاسبية للحوكمة.



  ..املحاسبية للحوكمةمدى التزام القطاع املصرفي الليبي بتطبيق اآلليات 

 

315                                                                                                    

 

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 حةةةةةدود البحث .7

ا تصرت ال راسة على استقصاو وجهة ن ر ال امل   في المستويات اد ارية الم تلفة في المصارا 
، ولم تشمم ال ارسة ال امل   التجارية الل بية ال امة وال اصة ال املة في ل بيا ومصرا ل بيا المرك ا 

 . في المصارا الت صصية والمصارا الل بية ال ارجية

 إلطار النظري للبحثا
 اآلليات المحاسبية للحوكمة . 8

م  األهمية المت ا    التي تتمت  بها الحوكمة ناص ة م  ال ور الفّ ال الذا تل ص  للتقل م م  الم اطر  
  ل متصاع اآلليات السليمة لتحس   األ او )الج    وعب   التي تواجهها المصارا وذلي م  

( وتستن  الحوكمة في القطاع المصرفي على مجموعة م  اآلليات تن م ال   ة  2020الرحم ، 
ب   م ار  المصرا واألطراا األ رض المت املة م ها م  مستثمري  ومو ع   ومقتر    وغ رهم  

كمة حسب طبي تها ملى آليات  انونية وآليات ر ابية  (، و   صنفت آليات الحو 2017)ب  عيسى،  
( وتستحوذ اآلليات المحاسبية  2018وآليات تن يمية وآليات محاسبية )ال رواو وال ب  ا والألا يكي،

للحوكمة على النص ب األألبر م  ادجراوات واألسال ب، وكذلي تح ى صا هتمام والترك    و   
نا آليات الحوكمة صشكم عام ملى آليات  ا لية وآليات  (، وتص 2006غ رها م  اآلليات ) ل م،  

 ارجية، وم  هذا التصن ا يمكننا تصن ا اآلليات المحاسبية للحوكمة ملى آليات محاسبية  
  ا لية وأ رض  ارجية 

 اآلليات المحاسبية الداخلية 1. 8
تنص  اآلليات ال ا لية للحوكمة م   ا م المصرررا وتمثم مجموعة م  األنشررطة والف اليات  ا ل  

، وتت رم  (2015ال حيم، )وُت ثر صشركم مصاشرر أو غ ر مصاشرر في أ او المصررا لتحق ق أه اف  
 :اآلليات المحاسبية ال ا لية للحوكمة آل تا  هما لجنة المراج ة والمراج ة ال ا لية

 لجان المراجعة  1.1.8
ت   لجنة المراج ة م  اللجا  المهمة والتي أصص  وجو ها  روريًا في المصرا )ل  ر، 

(، فهي لجنة فرعية منبثقة م  مجلس اد ار  وتتألو  م  أع او مجلس اد ار  غ ر  2017
(، و    ا  ا هتمام صالجنة المراج ة صشكم كب ر ص   ا نهيارات  2019التنف ذ    )ال ب  ا وال رواو،  

ية الألب ر  التي ح ثت في نهايات القر  ال شري  وو ايات القر  الواح  وال شري ، ونت جة لهذه المال
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ا نهيارات  هرت ال     م  القوان   والتقارير في  ول م تلفة حول ال ام تل م أو توصي الشركات 
 في الو يات المتح   الذا 2002سنة  Sarbanes Oxleyبتشك م لجا  مراج ة منها  انو  

  2003في المملألة المتح   سنة  Report Smithأل م الشركات بتشك م لجا  مراج ة، وتقرير 
الذا ت م  توصيات تت لق ب ور لجنة المراج ة ومس ولياتها وكيفية ادفصال ع  هذه  

(، وتترك  مس وليات لجنة المراج ة على  2017المس وليات في التقارير ال ورية )عابي وسر وي،  
(، وادشراا 2019لم المالية  بم تسليمها ملى مجلس اد ار  )صطاهر ووراهمية، مراج ة القوا

والمتاص ة أل او المراج    ال ا ل    وال ارج    وادشراا على م ار  الم اطر والت أل  م  تطب ق  
جراوات الر اصة 2019الحوكمة صالشكم المطلوب )ال ب  ا وال رواو،  (، و ما  فّ الية أن مة وا 

ية وادشراا عل ها، والتوصية بت     المراج  ال ارجي وتق يم أعمال  وتح    أت اص  )ل  ر، ال ا ل
2017.) 

 الداخلية المراجعة  2.1.8
 ا  ا هتمام صالمراج ة ال ا لية في المصارا نت جة ل يا   الم اطر التي  واجهها القطاع  

، ف ور  (2017ب  عيسى، )ها المصرفي ن را للتطور الحاصم في  و يا   ال  مات التي يق م
المراج  ال ا لي لم ي   يقتصر على المراج ة المحاسبية للت أل  م  س مة تسج م ال مليات المالية  

حؤ وتقويم م ض  ولأل  تطور بتطور القطاع المصرفي لتصص  عملية المراج ة ال ا لية أ ا  لف
فاعلية األسال ب الر ابية وت وي  اد ار  صالم لومات ووذلي أصص  برنامأ المراج  ال ا لي  ت م   
تقويم لفاعلية وكفاية م ار  الم اطر واألن مة الر ابية مثم ال مليات المالية واأل او وا لت ام 

مات ا ستشارية لإل ار  وال م و صالسياسات واللوال  التن يمية وأم  ن م الم لومات وتق يم ال   
، وجاو  م  م ا  ر الحوكمة التي ح  ها م ه  المراج     (2016ش روا، )على حٍ  سواو 

 ور المراج  ال ا لي  أ  IIA (The Institute of Internal Auditors)ال ا ل    األمريكي 
على أ     IIA، كما أأل   (2018م اريا،  و  نا ي  ) جب أ  يشمم م ار  الم اطر والر اصة والحوكمة  

 . (2013ك ر ا ، )المراج ة ال ا لية ت   م  األطراا الرليسية الم نية بتطب ق مفهوم الحوكمة 

 اآلليات المحاسبية الخارجية 2. 8
ب  ا اآلليات ال ا لية للحوكمة فإ  اآلليات ال ارجية للحوكمة تمثم ال وامم الم ثر  في أ او 

(، وتت م  اآلليات المحاسبية  2015المصرا والتي مص رها م   ارج المصرا )ال حيم، 
 :   والتشري ات والمراج ة ال ارجيةال ارجية للحوكمة آل تا  هما م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان 
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 المحاسبة والمراجعة والقوانين والتشريعات معايير  1.2.8
م ررررررر، وتتمثت   م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات م  اآلليات المهمة للحوكمة

م ررررررررررررررررررررررر  التي ت مرررررهذه اآللية في كم الم ا  ر والقواع  وادجراوات واللوال  والتشري ات والقوان 
 س ررررررررررررررش وا  ترررررررعلى تحس   أ او المصارا ص   ًا ع  سوو اد ار  واحتما ت الت عب والغ

، وم  الطبي ي أ  ت تلا هذه األن مة م  بل  آل ر مما  ن كس على الأليفية  (2017  ،ب  عيسى)
، وطصقًا لهذه اآللية تلت م المصارا بتطب ق م ا  ر  (2015 ،ال حيم)التي  تم بها تطب ق الحوكمة 

أو ال ولية، وكذلي الت ام المراج    ال ارج    بتطب ق م ا  ر   -م  وج   -المحاسصة المحلية 
 ال رواو)اج ة المصارا عن  القيام ص ملية مر  -حسب األحوال  -المراج ة المحلية أو ال ولية 

 . (2018وأ رو ، 

لى جانب م ا  ر المحاسصة والمراج ة  جب أ  تت م  القوان   والتشري ات نصوصًا تن   م  وا 
، وم  هذه القوان    (2016 ،ش روا)عمم الم سسات المالية في  م تطب ق حوكمة الشركات 

  2005لسنة    1، و القانو  ر م  2010لسنة    23في ل بيا على سب م المثال  انو  النشاط التجارا  
صش   تشجي     2010لسنة    9، والقانو  ر م  2012لسنة    46المصارا والم  ل صالقانو  ر م  صش    

صش   سوو المال، والن ام األساسي لسوو األوراو   2010لسنة  11ا ستثمار، والقانو  ر م 
 صش   مكافحة غس م األموال وغ رها م  القوان   ذات ال   ة.  2005لسنة    2المالية، والقانو  ر م  

 ةالخارجي ةالمراجع 2.2.8
ي   المراج  ال ارجي عنصرًا أساسيًا ومهمًا م  عناصر الحوكمة، فهو الرك    التي ترتأل  عل ها  

على أ   ور المراج  ال ارجي   IIAالحوكمة الج   ، وي ك  م ه  المراج    ال ا ل    األمريكي 
 ، ي    مس وليات الحوكمة في التحقق مما مذا كانت المصارا ت مم كم ما هو مفروض أ  ت مل

واألتشاا ومن  الفسا  المالي واد ارا صكم أشكال ، ومساع   مت ذا القرار م    ل ت وي هم  
(، و   أأل ت اتفا ية  2019بتقويم مستقم للبرامأ والسياسات وال مليات والنتالأ )ال ب  ا وال رواو،  

ى أ  تت م   على  ور المراج ة ال ارجية في الحوكمة في المصارا م    ل الت أل   عل   IIIصا ل  
القوالم المالية الم    والمنشور  م   بم المصرا على رأا مراج   ارجي مستقم، وعلى السلطات 

شراا كافي على عمم المراج  ال ارجي.  الر ابية الت أل  م  أ  المصارا ل  ها حوكمة وا 
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ات  كما أ  على المراج  ال ارجي عن   يام  ص ملية المراج ة مراج ة محافظ القروض، وم صص
 سالر القروض، واألصول المت ثر ، وتق يم األصول وت اول األوراو المالية وأنشطتها األ رض،  
وتوريق األصول، وم ض كفاية أن مة الر اصة ال ا لية على التقارير المالية )اللجنة ال روية للر اصة 

 (. 2014المصرفية، 

 اإلطار العملي للبحث
الطرو ادحصررررالية التي تم اسررررت  امها في ال راسررررة لتحل م البيانات في هذا الج و تم التطرو ملى 

 .المجم ة بواسطة استمار  ا ستبيا  المو عة على المشارك   في ال راسة

 منهجية البحث: 1 .9
تم ا عتما  على المنهأ الألمي في جم  وتحل م البيانات وتم اسررررت  ام صررررحيفة ا سررررتبيا  لجم  

 t-testبيانات ال راسرررة واسرررت  ام ادحصررراو الوصرررفي وادحصررراو ا سرررت  لي م    ل اسرررت  ام  
للمتوسرررررررطات لتح    اآلليات المحاسررررررربية للحوكمة المطصقة في القطاع المصررررررررفي م  وجهة ن ر 

لتحر  ر  مرا مذا كرانرت هنراي فروو ب   وجهرات ن ر  ANOVAفير ، وكرذلري ا تصرار التصرا      ال رامل  
 ال امل   صالمصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا.

 :مجتمع وعينة البحث 1 .1. 9
 تمثم مجتم  ال راسررررررة في ال امل   صالمصررررررارا التجارية الل بية ال امة وال اصررررررة ومصرررررررا ل بيا 

 ا، وتم أ ذ ع نة عشرروالية صسرريطة م  المصررارا التجارية ال امة وال اصررة تمثلت في أرو  المرك
مصررارا عامة وهي مصرررا الصررحارا والمصرررا التجارا الوطني ومصرررا الوح  ، ومصرررا 
الجمهورية وث ثة مصررررررررارا  اصررررررررة وهي مصرررررررررا التجار  والتنمية ومصرررررررررا ادجماع ال روي 

را ل بيا المرك ا، و   تم ا تيار ع نة عشرروالية صسرريطة م  والمصرررا المتح  صاد ررافة ملى مصرر 
مشرررراري   75مشرررراري م  المصررررارا التجارية ال امة و   150ال امل   بهذه المصررررارا تمثلت في  
مشررررراري م  مصررررررا ل بيا المرك ا، وتم تو ي  صرررررحيفة   60م  المصرررررارا التجارية ال اصرررررة و

شررر، و   تم تجمي  بيانات ال راسررة على فترات ا سررتبيا  عل هم ع  طريق التسررليم وا سررت م المصا
صرررحيفة اسرررتبيا  صرررالحة للتحل م م  المشرررارك     212، وتم اسرررت م  2020و  2019  ل سرررنة  

صرررحيفة   42و  58و  112م  المصرررارا التجارية ال امة وال اصرررة ومصررررا ل بيا المرك ا ص    
 يعلى التوال

 أداة جمع البيانات: 2 .1. 9
والتي تسرررراع    ال  نة،تم ا عتما  في ال راسررررة على أسررررلوب ا سررررتبيا  في جم  البيانات م  افرا  

 على ا تصار فر يات ال راسة المت لقة صمو وع ال راسة.
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 :تصميم استمارة االستبيان 2 .1. 9
اسرت  مت صرحيفة ا سرتبيا  لجم  بيانات ال راسرة، واحتوت الصرحيفة على ث ثة أج او ُ صرؤ 
الج و األول منهرررا للت ريا صررالرر راسررررررررررررررررة والقرررالم   عل هرررا، وُ صررررررررررررررؤ الج و الثررراني للم لومررات 

ومصرررررررررا ال يمغرافية، أما الج و األ  ر فكا    تصار أراو ال امل   صالمصررررررررارا التجارية الل بية  
، في القطراع المصرررررررررررررررفي الل بي اآلليرات المحراسرررررررررررررربيرة للحوكمرة مر ض تطب ق حول المرك ا ل بيرا 

( ُذو السررص   رجات في هذا الج و م  ا سررتبيا  كما هو Likert scaleواسررت  م مقياس ليكرت )
(، و   صررررررررررررررمم الج و الثال    تصار أرو  آليات محاسرررررررررررررربية للحوكمة 1مو رررررررررررررر  صالج ول ر م )

 وهي: (2019ال رواو، و ال ب  ا ) راسة ساصقة والمست لصة م  
 (.4عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13 وت ملجا  المراج ة  •
 (. 5عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13 وت مالمراج ة ال ا لية  •
عنصر كما هو مو   صالج ول  12 وت موالتشري ات  القوان  م ا  ر المحاسصة والمراج ة و  •

 (.6ر م )
 (.7عنصر كما هو مو   صالج ول ر م ) 13  وت مالمراج ة ال ارجية  •

 ( مقياس ليكرت السباعي 1جدول  
غ ر  البيا 

  مطبق
 مط  اً 

 مطبقغ ر  مطبقغ ر 
 لحٍ  ما

لحٍ    مطبق محا  
 ما

 ج ا  مطبق مطبق 

 7 6 5 4 3 2 1 المقياس
المتوس  
المرج  
 المقابم

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 والصالحية 3. 1. 9

وللت أل  م  ص حية صحيفة ا ستبيا  تم ا تصار ثصات وص و المقياس صاست  ام م امم ا رتصاط  
  تصار الثصات وحساب الجذر التروي ي لم امم ألفا كرونصاخ    Cronbach’s Alphaألفا كرونصاخ  

  0.6  تصار الص و، وي   ثصات المقياس مقبو  مذا كانت  يمة ألفا كرونصاخ أألبر م  أو تساوا 
( أ   يمة ألفا كرونصاخ لألم آلية على ح ض ولآلليات المحاسبية  2، وي حظ م    ل الج ول ر م )

للحوكمة مجتم ة    تجاو ت القيمة المقبولة مما ي ني أ  المقا يس المست  مة تتمت  صالص حية  
 ب ر ع  والثصات، وكذلي الحال صالنسصة لص و المقياس مما   ل على   ر  ال صارات على الت
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المتغ رات التي تقيسها بو ول ومو وعية، كما ت ل على أن  سوا  تم التوصم ملى نفس النتالأ  
 تقريصا مذا أع   تطب ق ال راسة على نفس ال  نة مستقص . 

 
 ( قيم ابات وصدق المقياس 2جدول رقم  

 ثصات المقياس ع   ال ناصر البيا 
 Cronbach’s 

Alpha 

ص و  
 المقياس

 0.976 0.953 13 المراج ةلجا  
 0.972 0.946 13 المراج ة ال ا لية 

 0.978 0.956 12 م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات
 0.979 0.959 13 المراج ة ال ارجية 
 0.991 0.983 51 مجتم ة اآلليات المحاسبية للحوكمة

 
 وتحليل البيانات األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصال  2. 9

 المعلومات الديموغرافية اسة وفق وصال عينة الدر   1.2.9
نسصة  والتي تب   أ  غرافية للمشارك   في ال راسة و ( الم لومات ال يم3 و   الج ول ر م )

المشاركو  م  المو ف      فق  كانت نسصة،  صكث رالمشارك   م  الذكور كانت أعلى م  نسصة ادنا   
المشارك   م  الحاصل   على الشها ات  أغلب كا  %، و 16% ب نما نسصة المشاركات كانت 84

كما أ  ع نة ال راسة كانت متنوعة ب   مستويات %، 90 كانت أألثر م والتي  ال ليا الجام ية
ابي وا نحراا الم يارا و   بلغ المتوس  الحساد ار  الم تلفة م  ال ليا والمتوسطة ملى ال نيا، 

على التوالي( وكانت سنوات ال بر    6.59، 10.18)مجتم ة ل    سنوات ال بر  ل  نة ال راسة 
را االمص  م   للمشارك  أعلى منها صالنسصة    مصرا ل بيا المرك ا م     المشارك  ل  نة ال راسة م   
  للمشارك     لسنوات ال بر    يارا ال اصة فق  بلغ المتوس  الحسابي وا نحراا المالتجارية ال امة و 

على التوالي( ب نما كانت المتوس  الحسابي وا نحراا  7.76،  14.28)   مصرا ل بيا المرك ا م   
المتوس  ،  على التوالي(  5.58،    8.83)  ال امةالمصارا  للمشارك   م     لسنوات ال بر   الم يارا 

  6.38،  9.8)  ال اصةالمصارا للمشارك   م   لسنوات ال بر  الحسابي وا نحراا الم يارا 
 على التوالي(.
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 ( المعلومات الديموغرافية3جدول رقم  
 النسبة العدد البيان
 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام 

        الجنس 
 %84 %88.1 %81 %83.9 178 37 47 94 ذكر

 %16 %11.9 %19 %16.1 34 5 11 18 ىأنث 

        الوظيفة 
 %0.5  %1.7  1  1  رئيس مجلس إدارة 

 %4.7  %6.9  10  4  مدير إدارة 

 %4.2 %2.4 %3.4 %0.9 9 1 2 1 مدير فرع 

 %0.5 %2.4 %1.7  1 1 1  نائب مدير فرع 

 %0.5  %1.7  1  1  مدير وكالة 

 %1.4  %5.2  3  3  نائب مدير وكالة 

 %17 %14.3 %24.1 %14.3 36 6 14 16 رئيس قسم 

 %3.8 %14.3 %1.7 %0.9 8 6 1 1 رئيس وحدة 

 %61.3 %66.7 %46.6 %75.9 130 28 27 85 موظف 

 %2.8  %5.2 %2.7 6  3 3 مساعد مدير إدارة 

 %0.9   %1.8 2   2 مساعد مدير فرع 

 %0.9   %1.8 2   2 مراجع داخلي 

 %0.9   %1.8 2   2 قسم مساعد رئيس  

 %0.5  %1.7  1  1  إدارة نائب مدير 

        المؤهل 
 %2.4 %4.8 %3.4 %0.9 5 2 2 1 معهد متوسط 

 %7.1 %14.3 %5.2 %5.4 15 6 3 6 معهد عالي

بكالوريوس أو  
 ليسانس

99 52 19 170 88.4% 89.7% 45.2% 80.2% 

 %10.4 %35.7 %1.7 %5.4 22 15 1 6 ماجستير
 

 االختبارات اإلحصائية   نتائج 2.2.9
تم حساب المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا لتحل م أراو ع نة ال راسة ع  م ض الت ام 
المصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة،  

لمحاسبية للحوكمة  وتم ذلي صحساب المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا ل ناصر اآلليات ا
للمصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا كً  على ح   ومجتم ة، و   أ هرت 

 النتالأ ا تي: 
 ليل عناصر المتغير لجنة المراجعة تح  1.2.2.9
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( أ  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا  رو  أ   4أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )
غ ر "لجنة المراج ة" غ ر مطصقة لحٍ  ما صاستثناو  مس عناصر كانت أراوهم  أغلب عناصر المت

( وهي )تت أل  لجنة المراج ة م  الت ام  4.24، 3.69ف ها محا    صمتوس  حسابي تراول ب   ) 
المصرا صقواع  الحوكمة، تت أل  لجنة المراج ة م  كفاية ادفصال والشفافية في التقارير المالية، 

راج ة ب   المراج ة ال ا لية والمراج  ال ارجي ومجلس اد ار ، تشرا لجنة المراج ة  تنسق لجنة الم
على عمم المراج  ال ا لي، توصي لجنة المراج ة بت     وا عفاو وتح    أت اب المراج  ال ارجي(  
ب نما كانت أراو المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة تتج  في أغلبها ملى أ  عناصر  
المتغ ر "لجنة المراج ة" مطصقة لحٍ  ما، وكمحصلة آلراو ال  نة ككم كانت المتوس  الحسابي يش ر  

 (.5.02، 4.75  حسابي تراول ب   ) ملى أ  عناصر المتغ ر كلها مطصقة ملى حٍ  ما صمتوس
 عناصر المتغير المراجعة الداخليةتحليل   2.2.2.9

( أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية  5)أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م  
ال اصة  رو  أ  جمي  عناصر المتغ ر "المراج ة ال ا لية" مطصقة ملى حٍ  ما في المصارا 

(، ووافقهم الرأا المشارك   م   5.22،  4.86التجارية ال اصة صمتوس  حسابي تراول ب   )
متغ ر م  أنها مطصقة لحٍ  ما صاستثناو عنصري  المصارا التجارية ال امة في أغلب عناصر ال

 رو  أنها مطصقة وهما )تقوم المراج ة ال ا لية صفحؤ أسال ب عمم المس ول   ع  الحوكمة  
والت أل  م  ن اهتهم، تق م المراج ة ال ا لية تقاريرها للجنة المراج ة وليس د ار  المصرا( وصمتوس  

على التوالي(، أما فيما  ت لق صآراو ع نة ال راسة    5.30،  5.32حسابي  ريب ج ًا م  الح  األ نى )
م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا فكانت تش ر في م  مها ملى الحيا  صاستثناو عنصر  
واح  وهو )تق م المراج ة ال ا لية ب ور فّ ال في م ار  الم اطر( فق  كا  المتوس  الحاسبي لهذا 

(، كانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ   3.10ملى حٍ  ما )ال نصر يش ر ملى ع م التطب ق 
 عناصر المتغ ر "المراج ة ال ا لية" مطصقة ملى حٍ  ما.

 لجنة المراجعة ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير  4جدول رقم  
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البيان

 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام
تعمل لجنة المراجعة  
على تدعيم استقالل  

 المراجع الداخلي. 

5.26 5.12 3.40 4.85 1.1759 1.3647 1.0136 1.3982 

تعمل لجنة المراجعة  
على تدعيم استقالل  
 المراجع الخارجي. 

5.35 5.05 3.40 4.88 1.0285 1.2763 1.3803 1.3872 

المراجعة  تتأكد لجنة 
من التزام المصرف  

 بقواعد الحوكمة. 

5.29 5.14 3.98 4.99 1.0958 1.3172 1.2971 1.2989 

تفحص لجنة المراجعة  
تقارير مجلس اإلدارة  

 وتراجعها. 

5.25 5.09 3.12 4.78 1.2044 1.2744 1.2138 1.4765 
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تعمل لجنة المراجعة  
على الحد من إساءة  

استخدام مجلس اإلدارة  
 لسلطاته. 

5.14 5.16 3.12 4.75 1.2865 1.4486 0.9423 1.5055 

تسهم لجنة المراجعة  
في تحديد المخاطر التي  

تؤثر على القوائم  
 المالية. 

5.25 5.17 3.40 4.86 1.0946 1.2585 0.8571 1.3153 

تسهم لجنة المراجعة  
في تقييم فاعلية إدارة  

 المخاطر. 

5.35 5.09 3.12 4.83 1.0630 1.3545 1.2138 1.4559 

تشرف لجنة المراجعة  
على إعداد التقارير  

 المالية. 

5.21 5.14 3.26 4.81 1.1502 1.4074 1.2506 1.4589 

تتابع لجنة المراجعة  
التقارير الواردة من  

الجهات الرقابية وتعمل  
على تصحيح  
 التجاوزات. 

5.22 4.91 3.55 4.81 1.0714 1.4301 0.8612 1.3081 

تتأكد لجنة المراجعة  
من كفاية اإلفصاح  

والشفافية في التقارير  
 المالية. 

5.12 5.05 3.69 4.82 1.0462 1.5151 0.8407 1.2839 

تنسق لجنة المراجعة  
بين المراجعة الداخلية  
والمراجع الخارجي  

 ومجلس اإلدارة. 

5.30 5.14 4.12 5.02 1.1456 1.3822 1.5492 1.3715 

المراجعة  تشرف لجنة 
على عمل المراجع  

 الداخلي. 

5.25 5.00 3.81 4.90 1.0354 1.3245 1.0415 1.2463 

توصي لجنة المراجعة  
بتعيين وإعفاء وتحديد  

أتعاب المراجع  
 الخارجي. 

5.37 4.76 4.24 4.98 1.0483 1.5254 1.4451 1.3471 

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

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البيان

 اإلجمالي  المركزي  خاص  عام اإلجمالي  المركزي  خاص  عام
تقوم المراجعة الداخلية  
بمراجعة قبلية وبعدية لكل  
 المعامالت المالية. 

5.21 5.05 3.95 4.92 1.1480 1.4918 1.1252 1.3322 

تقوم المراجعة الداخلية  
بمراجعة قبلية وبعدية لكل  
 المعامالت اإلدارية. 

5.14 5.17 3.81 4.89 1.1379 1.2996 1.1737 1.3013 

تقوم المراجعة الداخلية بتقييم 
مدى التزام المصرف بمبادئ  

 الحوكمة. 

5.13 4.93 3.95 4.84 1.3322 1.4733 0.9866 1.3835 

تقوم المراجعة الداخلية  
بتطوير عملها باستمرار من  
خالل استخدام التكنلوجيا  
 الحديثة. 

5.12 5.12 3.67 4.83 1.3406 1.3518 0.9283 1.3938 

تقوم المراجعة الداخلية  
بفحص أساليب عمل  

5.32 4.95 3.67 4.89 1.0502 1.4561 1.2030 1.3534 
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المسؤولين عن الحوكمة  
 والتأكد من نزاهتهم.
تقوم المراجعة الداخلية بتقديم  
 خدمات االستشارات. 

5.20 4.93 3.67 4.82 1.0120 1.5317 0.7544 1.2753 

بدور  تقدم المراجعة الداخلية 
 . فعال في إدارة المخاطر

5.06 4.88 3.10 4.62 1.2754 1.5455 0.8500 1.4922 

تقوم المراجعة الداخلية  
الرقابة الداخلية  بفحص نظام 

 بشكل دوري. 

5.10 5.02 3.67 4.79 1.2661 1.3441 0.7544 1.3258 

تضمن المراجعة الداخلية  
اإلفصاح الشامل عن التقارير  
 المالية. 

5.20 5.19 4.24 5.00 1.2794 1.3437 1.1001 1.3152 

تركز المراجعة الداخلية من  
خالل عملها على اكتشاف  
 الغش والتزوير. 

5.02 5.10 3.67 4.77 1.1149 1.3853 1.3190 1.3475 

تتمتع المراجعة الداخلية  
باستقاللية عن إدارة  
المصرف وحيادية في أداء  
 عملها.

5.21 5.22 3.95 4.96 1.2239 1.5107 1.3606 1.4204 

تقدم المراجعة الداخلية  
تقاريرها للجنة المراجعة  
 وليس إلدارة المصرف. 

5.30 5.02 4.10 4.99 1.1612 1.4808 1.0548 1.3152 

يوجد بالمصرف العدد الكافي  
من المراجعين الداخليين  
 األكفاء. 

5.17 4.86 4.10 4.87 1.2867 1.5154 1.6937 1.4886 

 والمراجعة والقوانين والتشريعات  تحليل عناصر المتغير معايير المحاسبة  3.2.2.9
( أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية  6أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )

ال اصة  رو  أ  كم عناصر المتغ ر "م ا  ر المحاسصة المراج ة والقوان   والتشري ات" مطصقة  
 نة  (، وأتفق م  أراوهم في أغلب ال ناصر ع 5.26،  4.86ملى حٍ  ما صمتوس  حسابي تراول ب   )

ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة صاستثناو ث   عناصر  رو  ص نها مطصقة  
وهي ) لت م المصرا صم ا  ر الحوكمة الصا ر  م  مصرا ل بيا المرك ا،  لت م المصرا بتطب ق  
ر  القوان   واللوال  الم مول بها في القطاع المصرا الل بي، يحرؤ المصرا على تطب ق م ا   

على التوالي(، ب نما ترض ع نة   5.33، 5.40، 5.38الجو   المحلية وال ولية( صمتوس  حسابي ) 
ال راسة م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا أ  الغالبية ال  مى م  عناصر المتغ ر "م ا  ر  

ت آراوهم  المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات" غ ر مطصقة لحٍ  ما صاستثناو ث   عناصر كان
ف هم محا    وهي ) لت م المصرا صم ا  ر المحاسصة والمراج ة ال ولية في كم عمليات ،  لت م  
المصرا صم ا  ر الحوكمة الصا ر  م  مصرا ل بيا المرك ا،  لت م المصرا بتطب ق القوان    

ة والقوان    كانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ  عناصر المتغ ر "م ا  ر المحاسصة والمراج 
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حسابي  والتشري ات" مطصقة ملى حٍ  ما.واللوال  الم مول بها في القطاع المصرا الل بي( صمتوس   
 .التوالي(4.31، 3.88، 3.71)

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

 ا نحراا الم يارا  المتوس  الحسابي البيا 
 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 

 لت م المصرا صم ا  ر المحاسصة 
 والمراج ة ال ولية في كم عمليات .

5.20 4.95 3.71 4.83 1.3345 1.5266 1.5970 1.5443 

 لت م المصرا صم ا  ر ادفصال 
 القوالم المالية.والشفافية ع  مع ا  

4.93 5.03 3.29 4.63 1.3337 1.4981 1.5026 1.5597 

 واألب المصرا التطورات  
الحاصلة في م ا  ر المحاسصة 

والمراج ة ال ولية ويس ى للتغ  ر 
صما  تناسب م  التطور في ب لة 

 ال مم.

4.85 5.26 2.86 4.57 1.4092 1.3709 1.0017 1.5820 

 ورات يقوم المصرا بإجراو 
ت ريبية لل امل   ص  لتو ي  وشرل 
م ا  ر المحاسصة والمراج ة ال ولية  

 ك  حسب و يفت .

4.83 4.97 3.43 4.59 1.3813 1.3633 1.1923 1.4560 

 تم تو ي  الغموض والتفس رات 
 الم تلفة صالم ا  ر لل امل  .

5.11 4.86 3.14 4.65 1.3647 1.3038 1.1385 1.5054 

م ار  المصرا التطورات تتاص  
الصا ر  ع  اله لات المهنية في  

المصا ح والم ا  ر المحاسبية 
 والمصرفية. 

4.96 5.12 3.29 4.67 1.6545 1.3647 1.2932 1.6587 

السياسات المطصقة في المصرا  
 تنسجم م  ادص ارات المهنية.

5.20 4.98 3.29 4.76 1.3939 1.3571 1.5026 1.5830 

م ار  المصرا أسال ب تست  م 
وآليات مراج ة متطور  تساع  في 
 الح  م  الفسا  المالي واد ارا.

5.23 4.95 3.17 4.75 1.2080 1.4070 1.3236 1.5087 

 لت م المصرا صم ا  ر الحوكمة 
الصا ر  ع  مصرا ل بيا 

 المرك ا.

5.38 4.97 3.88 4.97 1.2312 1.5443 1.4177 1.4681 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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المصرا لتطوير آليات يس ى 
 الحوكمة المطصقة صاستمرار.

5.26 4.93 3.17 4.75 1.2997 1.5317 1.2080 1.5657 

 لت م المصرا بتطب ق القوان   
واللوال  الم مول بها في القطاع 

 المصرا الل بي.

5.40 5.12 4.31 5.11 1.0777 1.4275 1.2195 1.2741 

يحرؤ المصرا على تطب ق 
 الجو   المحلية وال ولية. م ا  ر 

5.33 5.14 3.40 4.90 1.0937 1.4074 1.3803 1.4469 

 

 تحليل عناصر المتغير المراجعة الخارجية:  4.2.2.9
( أ  أراو ع نة ال راسة م  المشارك   م  مصرا ل بيا المرك ا  7أ هرت النتالأ المب نة في الج ول ر م )

( 4.29،  3.57"المراج ة ال ارجية" كانت محا    صمتوس  حسابي تراول ب   )في ُجم عناصر المتغ ر 
صاستثناو ال نصر )يق م المراج  ال ارجي   مات استشارية( فإنهم  رو  ص ن  غ ر مطبق لحٍ  ما وصمتوس   

(، ب نما كانت ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة ترض  3.38حسابي ) 
جمي  عناصر المتغ ر "المراج ة ال ارجية" مطصقة ملى حٍ  ما، صاستثناو عنصر واح  وهو )يقيم  أ  

   م  المصارا التجارية ال امة  رو  المراج  ال ارجي أ او المصرا( فإ  ع نة ال راسة م  المشارك  
متغ ر  ، وكذلي أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ  عناصر ال(5.40ص ن  مطبق صمتوس  حسابي )

 "المراج ة ال ارجية" جمي ها مطصقة ملى حٍ  ما. 
 المراجعة الخارجية( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 7جدول رقم  

 ا نحراا الم يارا  المتوس  الحسابي البيا 
 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 

يفحؤ المراج  ال ارجي ن ام  
الر اصة ال ا لية للت أل  م  فاعل ت  في  
 م ار  الم اطر والر اصة علي . 

5.23 5.03 4.29 4.99 1.1701 1.3761 1.4018 1.3206 

يفحؤ المراج  ال ارجي ن ام  
الر اصة ال ا لية للت أل  م  فاعل ت  في  
 من  الغش والت عب والت وير.

5.23 5.05 4.14 4.97 1.1854 1.4440 1.0017 1.2930 

يقيم المراج  ال ارجي ال مليات 
ال ا لية صالمصرا وي مم على  
تحس نها صما ي م  س مة ال مليات 
 المحاسبية والمراج ة. 

5.10 4.98 4.00 4.85 1.2078 1.3827 0.9370 1.2790 

 ب ح المراج  ال ارجي رأي  الفني 
ع  م ض ص و وع الة القوالم المالية 

  غوط.للمصرا ب و  تح   أو  

5.02 4.98 3.86 4.78 1.2662 1.3954 1.0017 1.3324 
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 ت أل  المراج  ال ارجي م  أ   
المصرا  نشر القوالم المالية  
 وادي احات المتممة لها سنويا.

5.21 5.07 3.71 4.87 1.1558 1.4125 0.8913 1.3163 

  عم المراج  ال ارجي استق ل  
 حيا تي .المراج  ال ا لي ويحمي 

5.12 5.16 3.57 4.82 1.2357 1.2255 1.4167 1.4095 

ي مم المراج  ال ارجي على تحس   
 جو   أ او الر اصة ال ا لية. 

5.08 5.14 3.67 4.82 1.3024 1.3038 1.1617 1.3937 

يق م المراج  ال ارجي تقارير  ورية 
 ع  أ او م ار  المصرا. 

5.21 5.17 3.67 4.90 1.2623 1.2996 1.1617 1.3901 

ي    المراج    ال ارج    األألفاو 
والمت صص   في مراج ة المصارا 
 لمراج ة حساصات المصرا.

5.28 5.07 3.81 4.93 1.1795 1.4000 0.9936 1.3313 

يسهم المراج  ال ارجي في الألشا 
 ع  حا ت الفسا  المالي واد ارا.

5.17 4.78 4.24 4.88 1.2726 1.4990 1.0548 1.3434 

يقيم المراج  ال ارجي البرامأ  
والسياسات وال مليات والنتالأ ويق م  
 تقارير مستقلة بذلي.

5.20 5.02 4.10 4.93 1.2069 1.5159 1.0075 1.3277 

يق م المراج  ال ارجي   مات  
 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 المراج  ال ارجي أ او المصرايقيم 

 تحليل عناصر المتغير "اآلليات المحاسبية للحوكمة":  5.2.2.10
( المتوس  الحسابي وا نحراا الم يارا ل ناصر المتغ ر "اآلليات المحاسبية  8ُي هر الج ول ر م )

ال راسة م  المصارا التجارية ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا، للحوكمة" لألً  م  ع نة 
وتب   النتالأ أ  ع نة ال راسة م  المشارك   م  المصارا التجارية ال امة وال اصة  رو  ص    
جمي  عناصر اآلليات المحاسبية للحوكمة تطبق ملى حٍ  ما، ب نما ترض ع نة ال راسة م  المشارك    

لمرك ا أ  عناصر اآلليات المحاسبية للحوكمة )لجنة المراج ة وم ا  ر  م  مصرا ل بيا ا
  3.41، 3.55المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات( غ ر مطصقة لحٍ  ما صمتوس  حسابي ) 

على التوالي(، وكانت أراوهم لصا ي ال ناصر محا   ، وكانت أراو ع نة ال راسة ككم تش ر ملى أ   
 اسبية للحوكمة مطصقة ملى حٍ  ماعناصر اآلليات المح

 اآلليات المحاسبية للحوكمة( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعناصر المتغير 8جدول رقم  
         البيا 

 ادجمالي المرك ا   اؤ عام  ادجمالي المرك ا   اؤ عام 
 1.0988 0.8140 1.1455 0.7418 4.87 3.55 5.06 5.26 لجان المراجعة 



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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 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  تصار الفر ية الرليسة األولى والفر يات الفرعية التاص ة لها تم است  ام ا تصار 

One-Sample T-Test  وذلي م    ل أوً  تح    ما مذا كانت هناي   لة محصالية على ،
وجو  ا ت ا ب   المتوس  الحاسبي ل  نة ال راسة والمتوس  الحسابي المفترض للمجتم ، وفي  
حال وجو  ا ت ا ب نهما  تم تح    هذا ا  ت ا ما مذا كا  أألبر أو أ م م  المتوس  الحسابي  

  5.725م صياغة الفر ية ريا يًا عن  متوس  حسابي مفترض للمجتم  المفترض للمجتم ، و   ت
)والذا يمثم المتوس  الحسابي لقيم الح  األ نى والح  األعلى للمتوس  المرج  لل رجة المقابلة  

وكانت الفر ية    α = 0.05لل يار "مطبق" حسب المقياس المست  م في ا ستبيا ( وصم  ل  ط   
 على النحو التالي: 

H0:   μ≥5.725 
Ha:   μ<5.725 
( أ  هناي فرو ات ذات   لة محصالية ب   المتوس  الحسابي لل  نة م  9 ب   الج ول ر م ) 

مصارا تجارية عامة و اصة ومصرا ل بيا المرك ا ولل  نة ككم والمتوس  الحاسبي المفترض  
للحوكمة كوح    لمجتم  ال راسة لألم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة ولآلليات المحاسبية

  t، وكذلي  يم 0.05أ م م   يمة مستوض الم نوية وهو ρواح  ، فق  أ هرت النتالأ أ   يمة 
 .1.96الج ولية والتي كانت   tالمحسوصة أألبر م   يمة 

( ومقارنة المتوس  الحسابي لل  نة م  المتوس  الحسابي المفترض  8وصالرجوع ملى الج ول ر م )
مي  المتوسطات لل  نة سواًو كانت منفر   )مصارا تجارية عامة،  للمجتم  ن حظ أ   يم ج

مصارا تجارية  اصة، مصرا ل بيا المرك ا( أو مجتم ة أ م م   يمة المتوس  الحسابي  
المفترض للمجتم  وصالتي فإ  المتوس  الحسابي الحقيقي للمجتم  أ م م  المتوس  الحسابي  

القول أ  هناي   ل محصالية على  صور في الت ام  المفترض، ووناًو على هذه النتالأ يمكننا
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القطاع المصرفي الل بي بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة، وصالتالي رفض الفر ية الصفرية  
 وهذا ي ني  صحة الفر ية الرليسية لل راسة والفر يات الفرعية جمي ها. 

 للمتوسطات t( نتائج اختبار 9جدول رقم  
المصارا   المصارا ال امة البيا 

 ال اصة 
 ادجمالي المصرا المرك ا 

ρ t ρ t ρ t ρ t 
 11.362- 000. 17.277- 000. 4.406- 000. 6.649- 000. لجا  المراج ة

 11.806- 000. 15.479- 000. 4.501- 000. 7.123- 000. المراج ة ال ا لية 

م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   
 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. المراج ة ال ارجية 

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

 

و  تصار الفر ية الرليسية الثانية وهي )  توج  فرو ات ذات   لة محصالية ب   أراو المشارك    
م  القطاع المصرفي )التجارا ال ام وال اؤ، مصرا ل بيا المرك ا( في تح    م ض ا لت ام  

وي   ،  One-way ANOVAبتطب ق اآلليات المحاسبية في القطاع المصرفي الل بي(، تم است  م  
هذا ا  تصار مناسب لتح    ما مذا كانت هناي فروو ذات   لة محصالية ب   أألثر م  مجتم     

، وأ هرت النتالأ ع م وجو  فرو ات ذات   لة محصالية ب   المشارك    (Field, 2009مستقل  )
م  المصارا ال امة والمصارا ال اصة ومصرا ل بيا المرك ا حول م ض ا لت ام بتطب ق  

أ م م   يمة مستوض الم نوية   ρليات المحاسبية للحوكمة في القطاع المصرفي، فق  كانت  يم األ
.05=α   لألم آلية م  اآلليات المحاسبية للحوكمة على ح ض ولألم اآلليات المحاسبية للحوكمة

 (.10كوح   واح   )أن ر ج ول ر م 
 ANOVA( نتائج اختبار10جدول  

  يمة F  يمة   ρ البيا 
 58.787 000. لجا  المراج ة
 33.964 000. المراج ة ال ا لية 

 43.907 000. م ا  ر المحاسصة والمراج ة والقوان   والتشري ات
 27.865 000. المراج ة ال ارجية 

 50.469 000. اآلليات المحاسبية للحوكمة مجتم ة



       (2021يونيو ) 1 العدد 8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 
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 مناقشة النتائج  4.2.10
أثبتت ال     م  ال راسات الساصقة أ  لتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة  ور في رف  كفاو  

(، والح  م  ممارسات م ار  األروال  2012وف الية المراج ة وجو   الم لومات المالية )حم , 
(، غ ر أ   2019(، الح  م  تفشي الفسا  المالي واد ارا )ال ب  ا وال رواو, 2018)عطية, 

الأ هذه ال راسة أثبتت وجو   صور في ا لت ام بتطب ق اآلليات المحاسبية للحوكمة وهذا ما يفسر  نت
الحالة الم رية التي ي اني منها القطاع المصرفي الل بي، وتتفق نتالأ هذه ال ارسة م  ما توصلت 

رفي، ( م  وجو   صور في تطب ق حوكمة الشركات في القطاع المص2014ملي   راسة الساع ا )
(  2020وعلى الرغم م  ذلي فإ  نتالأ هذه ال راسة ت ار ت م  نتالأ  راسة رجب وم هوب )

والتي أ هرت أ  المصارا ال املة في م  نة مر و تهتم صالحوكمة وتلت م بتطبيقها، وأ هرت 
، II( أ  فروع مصرا الصحارا صطرابلس ملت م بتطب ق مقررات لجنة صا ل  2020 راسة شصشاصة ) 

وتم   2010سنة  III   تم ت   لها صمقررات لجنة صا ل  II ر صالذكر أ  مقررات لجنة صا ل والج  
وهذا ما   عم نتالأ هذه ال راسة وي ك  غياب القطاع المصرفي الل بي ع    2012تطبيقها سنة 

 مواألصة التطورات في القطاع المصرفي على الساحة ال ولية.

 النتائج والتوصيات  11
 النتائج  1.11 
  هرت ال راسة ع   م  النتالأ والتي تج ب على تسا  ت ال راسة نجملها في اآلتي:أ
أ هرت نتالأ ال راسة  صور في الت ام المصارا التجارية الل بية ومصرا ل بيا المرك ا بتطب ق   •

اآلليات المحاسبية للحوكمة والمتمثلة في لجا  المراج ة، والمراج ة ال ا لية، وم ا  ر المحاسصة  
 لمراج ة والقوان   والتشري ات، والمراج ة ال ارجية.وا

أ هرت النتالأ أي ا اتفاو المشارك   م  المصارا ال امة وال اصة ومصرا ل بيا المرك ا   •
 على أ  اآلليات المحاسبية للحوكمة    تم تطبيقها صالشكم األمثم في القطاع المصرفي الل بي.

م  نتالأ ال راسة ت ك  ما تم منا شت  في مشكلة ال راسة م  تقص ر مصرا ل بيا المرك ا في  •
مواألصة التطورات والتغ  رات التي ح ثت في م ا  ر الحوكمة ومقررات اتفا يات صا ل وأ رها  

، ومرا صة ومتاص ة ا لت ام صم ا  ر الحوكمة في القطاع المصرفي والم سسات IIIاتفا ية صا ل 
 لمالية.ا
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 التوصيات  2.11
 م    ل ما توصلت ملي  ال راسة فإ  الصاحث    وصيا  صاآلتي: 

م  تطب ق آليات و واع  وم ا  ر ومصا ح حوكمة الشركات صصفة عامة في القطاع المصرفي  •
الل بي ي   أولوية لمكافحة التس ب اد ارا والفسا  المالي وعلي  ف جب تألاثا الجهو  لت  ي  

 يات الحوكمة وال مم على مرساو  واع ها.تطب ق آل
على مصرا ل بيا المرك ا ال مم على تح     ل م الحوكمة في القطاع المصرفي صما  واألب  •

 .IIIالتطورات في م ا  ر الحوكمة ال ولية ومقررات اتفا ية لجنة صا ل 
ق الحوكمة  جب على مصرا ل بيا المرك ا القيام ب وره الر ابي وادشرافي على ت  ي  تطب  •

 في القطاع المصرفي. 
على مصرا ل بيا المرك ا مل ام المصارا التجارية بإع ا  تقارير  ورية تب   ال طوات المت ذ   •

 في مجال تطب ق م ا  ر و واع  الحوكمة في القطاع المصرفي.
بتطب ق آليات على القطاع المصرفي الل بي مذا ما أرا  الح  م  الفسا  والنهوض بنفس  ا لت ام   •

 و واع  ومصا ح حوكمة الشركات والس ي لتطويرها. 

 المراجع
واد ارا.   (.  ور آليات الحوكمة في الح  م  الفسا  المالي 2012بروش،  ي  ال   ، و  هيمي، جابر. )

 الشركات كآلية للح  م  الفسا  المالي واد ارا. حوكمة 
 

(. أثر آليات حوكمة الشركات على تحس   كفاو  األسواو المالية. الملتقى  2019)صطاهر، ب تة، ووراهمية، عمار.  
 . 17–1الوطني حول الن ام المالي واشكاليات تمويم ا  تصا يات النامية، 

 
 راسة تطبيقية على ع نة  -(. أثر آليات حوكمة الشركات على األ او المالي للمصارا 2017ب  عيسى، ريم. ) 

 . 130–111(، 1)8ية. مجلة ال راسات المالية والمحاسبية، م  البنوي الج الر 
 

(. الحوكمة الرش   : ماه تها، م ا  رها ال ولية، و طوات القطاع المصرفي اللبناني 2017تقي ال   ، عب ر. )
 . 373– 352(،  2) 4لت  ي ها. مجلة الصحو  ا  تصا ية والمالية، 

 
 راسة تطبيقية على البنوي  -ثر الحوكمة على ا  او المالي (. أ2020الج   ، نوال، وعب  الرحم ، نج و. )

 . 37– 1(، 2) 1الس و ية. مجلة ال راسات الجام ية للصحو  الشاملة، 
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(. أثر لجرا  المراج رة على كفاو  وفاعل رة المراج رة وجرو   الم لومات صالتقاريرر المال رة. 2012حم ، سليما . )
 جام ة بنغا ا، رسالة ماجستر.

 
(.  ور حوكمة الشركات في تحق ق جو   الم لومات المحاسبية وان كاساتها على سوو األوراو 2006ل م، محم . ) 

 . 1جام ة ال  ا يق،  - راسة تطبيقية. مجلة ال راسات والصحو  التجارية   -المالية
 

محاسبية للحوكمة للح   (. م ض الترك   على األليات ال2018ال رواو، أم  ، ال ب  ا، عا ل، والألا يكي، أحم  )
م  ممارسات المحاسصة ادب اعية المت لقة صالمراج ة ال ارجية عن  مراج ة الشركات المساهمة:  راسة م  انية 
على المراج    ال ارج    والمراج    ب  وا  المحاسصة الل بي. م تمر الحوكمة في الم سسات الل بية: الوا    

 والطمول.
 

 . 2014(. التقرير ال ام لسنة  2015)  وا  المحاسصة الل بي. 
 . 2015(. التقرير ال ام لسنة  2016  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2016(. التقرير ال ام لسنة  2017  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2017(. التقرير ال ام لسنة  2018  وا  المحاسصة الل بي. )
 . 2018(. التقرير ال ام لسنة  2019  وا  المحاسصة الل بي. )

 
(. حوكمة المصارا وم ض تطب ق مصا لها للو اية م  الفسا  ا  ارا في  2020رجب، محم ، وم هوب، عب هللا. )

المصارا الل بية:  راسة م  انية م  وجهة ن ر مو في المصارا ال املة صمنطقة مر و. مجلة ال لوم الصحثة 
 .137–128(، 1)19والتطبيقية، 

 
 راسة   -(.  ور أليات حوكمة الشركات في الر اصة على تألال ا المس ولية ا جتماعية 2015)ال حيم، ع و. 

–152(، 1)17تطبيقية في ع نة م  المصارا ال را ية ال اصة. مجلة القا سية لل لوم اد ارية وا  تصا ية، 
180 . 

 
طر المصرفية في البنوي:  راسة  (. أثر آليات الحوكمة على م ار  الم ا2018 نا ي، صش ر، وم اريا، محم . )

 . 351– 332(،  1)5استط عية صفروع البنوي ال مومية ال امة بو ية ع   تموشنت. مجلة الب  م ا  تصا ا، 
 

(. استرات جية لتحس   الحوكمة الم سسية في المصارا الل بية. مجلة ال راسات  2014الساع ا, عمر. )
 . 188– 163, 41ا جتماعية, 

 
(. وا   تطب ق مصا ح الحوكمة في المصارا التجارية الل بية م  من ور توصيات 2020را و. )شصشاصة، عب ال
 . 72–29(،  2) 18م  وجهة ن ر ال امل   بها )م  م م ارا(. مجلة األستاذ،   :BCBS-2006لجنة صا ل
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ب أ وآلية م   الت   ق م - 3(. مصا ح حوكمة الم سسات المصرفية في مطار متفا ية صا ل 2016ش روا، نهى. )
 . 113–100، 4أليات الر اصة. مجلة األستاذ الصاح  لل راسات القانونية والسياسية،  

 
كآلية لت  ي  الحوكمة في المصارا ادس مية.  III(. اتفا ية صا ل 2018طب بم، عب  الس م، وووم   ،  وسا. )

 . 124–93(، 2)9مجلة ا  تصا  الج   ،  
 

(.  ور آليات حوكمة الشرمات في تحق ق جو     مات المراج ة ال ارجية  2017)  عابي،  ل   ، وسر وي، فات .
 راسة تحل لية ل  نة م  المراج    ال ارج    والمستف ذ   م    ماتهم في  م حوكمة الشركات صالج الر.  -

 .  483–470(، 12)7مجلة ر ض ا تصا ية،  
 

:    ل كم  م درساو الحوكمة في القطاع المصرفي ال روي(. ا لت ام صمتطلصات لجنة صا2009عب الرا و، حصار. )
 . 98–75(، 7)5مال أفريقيا، ش ا تصا يات مجلة. أفريقيا شمال  ول حالة

 
(. اآلليات المحاسبية للحوكمة التي تح  م  الفسا  المالي واد ارا م   2019ال ب  ا، عا ل، وال رواو، أم  . )

  - الل بية. الم تمر ال لمي ال ولي الثال  لأللية ا  تصا  والتجار  وجهة ن ر ال امل   صالمصارا التجارية 
 . 526–505ل بيا أنموذجا، - الم سسات واشكالية التنمية في ال ول النامية 

 
(. عالقة لجا  المراج ة صالح  م  ممارسات م ار  األروال صالمصارا التجارية الل بية. جام ة  2018عطية، فاطمة. ) 

 تر.بنغا ا، رسالة ماجس
 

(. وا   تطب ق الحوكمة في الن ام المصرفي الج الرا م    ل ا لت ام 2018عكاش، سم ر، وم مرا، نارجس. )
 . 287– 265(،  2) 4صمتطلصات لجنة صا ل. مجلة ا  تصا يات المالية البنكية وا  ار  األعمال، 

 
:    المصارا السورية ال امة و ال اصة(. مساهمة الت   ق ال ا لي في تطب ق الحوكمة في 2013ك ر ا ، فات . )

 . 121–85  ،(4) 19 ال راسات، و للصحو  المنار . مقارنة  راسة
  

(. الترجمة ال روية للمصا ح األساسية للر اصة المصرفية الف الة الصا ر  ع   2014اللجنة ال روية للر اصة المصرفية. )
أمانة مجلس محاف ي المصارا    -النق  ال روي  (. صن وو  141–1)  2012لجنة صا ل للر اصة المصرفية سبتمبر  
 المرك ية وم سسات النق  ال روي.

 
(.  ور آليات حوكمة الشركات في مكافحة م اهر الغش المالي والمحاسبي في الم سسات  2017ل  ر، ل روس. )

 المس لة.  -ا  تصا ية الج الرية. جام ة محم  بو ياا 
 

(. ع  ة ن ام الحوكمة بجو   الت   ق وأثرها في محاروة الفسا  المالي  2016) مشكور، س و ، وعب ، ح  ر. 
 . 24واد ارا:  راسة عملية على ع نة م تار  م  الم  ق  . مجلة الألوت لل لوم ا  تصا ية وا  ارية،  
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