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 األداء البيئي   الـدور االستراتيجي للمراجعة الداخلية لتطوير

 دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة الليبية -في ظل الحوكمة
               [12] 

 (1)محمد أحمد معتوق -(2)ماجدة محمد جبريل -(2)جمـال سـعد خطاب
 (3)هسناء المهدي خليف

                ليبيا طرابلس،جامعة  ،تقتاادكلية اال( 6 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 0
 .ليبيا لية االتقتااد والعلوم السياسية، جامعة بني وليد،ك( 3
 

 مستخلصال
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الدور االستراتيجي للمراجعة الداخلية لتطوير األداء البيئي 

تم تاميم استمارة  اعتمادًا على  في ظل الحوكمة الشركات المساهمة ولتحقيق أهداف الدراسة
الدراسة النظرية والدراسات السابقة، مكونة من أربعة أجزاء، وزعت على مراجعي الحسابات 

استمارة ( 031)الخارجيين والمراجعين الداخليين ومدراء الشركات المساهمة العامة، بلغ عددها 
ناسب الدراسة لكونه المنهج الماستبيان واستخدمت الباحثة المنهج الوافى التحليلى الجراء 

لتحليل ( SPSS)واستخدم البرنامج اإلحاائي للدراسات االجتماعية  لدراسة الظواهر االجتماعية
 .البيانات

 :وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة نذكر منها
تلتزم الشركات المساهمة العامة بالمبادئ المتعارف عليها لحوكمة الشركات مع أن التزامها  -0

بتلك المبادئ جميعها وحدة واحدة هو بمستوى متوسط ويتفاوت مستوى االلتزام من مبدأ 
 .إلى آخر

ال توجد في ليبيا لجان مراجعة في الشركات المساهمة العامة باستثناء البنوك الخاضعة  -6
 .لرتقابة سلطة النقد البيئية بالرغم من تواجدها في أمريكا والدول األوروبية منذ مدة طويلة

 :مجموعة من التوصيات أهمها ونمت الباحثوقد
يجب اإلسراع في إادار إرشادات عن طريق الجمعيات المهنية حول تكوين لجان مراجعة  -0

في الشركات المساهمة العامة، ومنع التعامل في أسهم تلك الشركات في بوراة األوراق 
 .المالية إذا لم تقم بتكوين لجان المراجعة بها

يجب على الشركات المساهمة العامة العاملة في ليبيا مراعاة االختيار المناسب للمراجعين  -6
الداخليين والمراجعين الخارجين بحيث يكون لديهم اإللمام الكافي بأنشطة تلك الشركات 
جراءات  والمخاطر التي تواجهها والقوانين التي تطبق عليها، ونظام الرتقابة بها وأساليب وا 

وذلك حتى يمكنهم من ممارسة واجباتهم بكفاءة عالية وللمساهمة في تحسين  المراجعة،
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 .جودة التقارير المالية
 

 مقدمـة  
تزايد االهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات األخيرة خااة بعد انهيار بعض 

 في الواليات( أنرون، وورلد كوم: )الشركات العالمية الكبرى في مناطق مختلفة من أبرزها
المتحدة األمريكية، وما ترتب على ذلك من حدوث أزمة مالية ثقة عالمية في القوائم المالية 
للشركات بسبب ضعف الشفافية واإلفااح المحاسبي مع انتشار استخدام أسلوب المحاسبة 

 (6112يونس عقل، (.)Creative Accounting)اإلبداعية 
التي تتبنى مفهوم حوكمة الشركات وتقد سارعت كثير من الدول والمنظمات العالمية  

وتعزيز اإلفااح والشفافية ومنع وتقوع مزيد من األزمات المالية مستقباًل، وانطالتقًا من هذه 
الخلفية تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم وحوكمة الشركات من الناحية النظرية 

م في السنوات األخيرة في الدول والتطبيقية، والتعرف على أسباب ودوافع انتشار هذا المفهو 
المتقدمة، والتي جاءت لتمثل الحل األمثل لمعالجة أسباب االنهيار وأزمة الثقة التي ترتب عليه 
والتي طالب تأثيرها أغلب التعامالت في األسواق العالمية والتي كانت من أهم مسبباتها 

إلى فقدان الثقة في إدارات الرئيسية هو التضليل وضعف مستوى التدتقيق الداخلي؛ مما أدى 
وانطالتقًا من أهمية . ومجالس الشركات واألنظمة الرتقابية والمحاسبية المتبعة في تلك الشركات

حوكمة الشركات وضرورة نقلها حيز التطبيق فإن التدتقيق الداخلي ُيعد أحد ركائز هذا التطبيق 
ه العمليات نحو النجاح من إذ ينبغي أن يرتقي دور التدتقيق الداخلي في الشركات إلى توجي

خالل فحص وتقويم النشاطات المالية واإلدارية والتشغيلية، وتوفير المعلومات لإلدارة بكل 
مستوياتها لمساعدتها في تنفيذ هذه االستراتيجيات بشكل احيح، وكذلك تفعيل دور التدتقيق 

ذها ومدى تحقق الداخلي في اإلطالع على هذه االستراتيجيات ومنحة إمكانية تدتقيق تنفي
 (6112طارق حماد ،.)  األهداف المرجوة منها

وتقد أظهرت السنوات السابقة اتقتااديات العديد من الدول تقد تعثرت نتيجة افتقارها إلى 
 .الحاكمية الجيدة؛ مما ألحقت أضرار بالغة بالمساهمين والدائنين والموردين والغير
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دلياًل للرتقابة الذاتية؛ أي كيف تتارف وبشكل عام يمكن القول بأن نظام الحوكمة يشكل 
  .إدارة الشركة عندما ال يراتقبها أحد

 
 الدراسـات السابقـة

، "تأثير حوكمة الشركة على قيمة الشركة": :بعنوان( Black et al., 2003)دراسة  -2
وتقد شملت الدراسة الشركات الكورية الجنوبية المدرجة في السوق المالي، وتقد تم استخدام 
أسلوب المسح الشامل للشركات المدرجة، وذلك بهدف إيجاد مؤشر للحاكمية المؤسسية، 
وتقد تكون المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية تشكل في مجموعها مقياسًا للحوكمة، 

حقوق المساهمين، ومجلس اإلدارة ولجنة التدتقيق، واإلفااح، وتركز : )والمتمثلة في
ي ممارسات الحوكمة في الشركات الكورية المدرجة في ، وتم اختيار أثر التباين ف(الملكية

السوق المالي الكوري على األداء المالي للشركات ممثاًل في القيمة السوتقية إلى الدفترية 
 .باستخدام تحليل االنحدار

وتقد توالت الدراسة إلى أن هناك عالتقة بين مستوى الحوكمة في الشركة والقيمة 
في % 01نقاط في مؤشر الحوكمة تقاد لزيادة تقدرها  01بمقدار  السوتقية للشركة، وأن الزيادة
 . القيمة السوتقية لسهم الشركة

 When does Corporate Governance“:بعنوان (Ting, 2006)دراسة  -1

and Value” 

، وتقد أجريت "متى تضيف حوكمة الشركة قيمة للشركة: "تناولت الدراسة موضوع
م، وتقد تبين 6116وحتى  0996خالل فترة األزمة المالية من عام الدراسة في البيئة التايوانية 

 .من خالل الدراسة الميدانية وجود أثر إيجابي لنظم الحوكمة على أداء الشركات
كما توالت إلى أن تأثير نظم الحوكمة يكون أكبر تحت الظروف االتقتاادية غير 

كثر تعقيدًا، باإلضافة إلى أن آليات المواتية وتكاليف الوكالة المرتفعة والهيكل التنظيمي األ
 .نظام الحوكمة تعمل بكفاءة وفاعلية عندما يكون المدراء لديهم تقناعة بأهمية الحوكمة
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الجوانب التحليلية والتطبيقية لمفهوم ": بعنوان( 1003عبد الرحمن، )دراسة  -3
Corporate governance  مكانية تطبيقها في الشركات العاملة في البيئة وا 

 ". المصرية
وتقد تناول الموضوع من خالل التعرض إلى مفهوم حوكمة الشركات ومدى إمكانية 
تطبيقه في الشركات المارية، وخلات إلى أن وسائل تفعيل الحوكمة تتلخص في تفعيل دور 
كل من المراجعة الخارجية، المراجعة الداخلية، الرتقابة الداخلية، العمل على تطوير معايير 

لمراجعة، فال مجلس اإلدارة عن اإلدارة التنفيذية، االهتمام باإلفااح والشفافية المحاسبة وا
 . في القوائم المالية، تفعيل دور لجان المراجعة

وتوالت إلى أن تطبيق هذا المفهوم في البيئة المارية من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل 
ينعكس على تحسين األداء عملية اإلشراف والرتقابة والمتابعة على الشركات المساهمة مما 

كما يساعد تطبيق هذا النظام على زيادة الشفافية في القوائم المالية وحماية . بهذه الشركات
 . المساهمين وأاحاب الماالح األخرى بالشركات

دور األجهزة الرقابية في تفعيل اإلطار ": بعنوان( 1003ياسين، )دراسة  -3
 ". المحاسبي لحوكمة الشركات في مصر

وذلك من خالل دراسة العالتقة بين األجهزة الرتقابية والمهنية وآلية التفاعل فيما بينها مثل 
العالتقة التي تربط بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة لالستثمار وبوراة األوراق 
دارات الشركات والجمعيات والمؤسسات  المالية وتقنوات االتاال مع مراتقبي الحسابات وا 

سبية المهنية والجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي الماري باإلضافة إلى المحا
محاسبين تقانونين غير مزاولين للمهنة منذ عشر سنوات للتأكد من مدى التزام مراتقبي الحسابات 
بالمعايير المهنية والتفتيش على مكاتبهم، وسلطة توتقيع الجزاءات على المخالفين، وتقد أوات 

ضرورة تدعيم مهنة المحاسبة والمراجعة من خالل استحداث هيئة لإلشراف  الدراسة على
 . والرتقابة على األداء المحاسبي
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 مشكلة البحث
على الرغم من أن التطور الفعلى لنظرية حوكمة الشركات اليزال يحوز اهتمام الكثير من 
الباحثين والمهتمين بإدارة المؤسسات وتنافسها وكذلك حسن أدائها حيث أشارت دراسة عبد 

بعنوان الجوانب التحليلية والتطبيقية لمفهوم حوكمة الشركات وامكانية تطبيقها  6113الرحمن 
ت العاملة في البيئة المارية الي ان وسائل تفعيل الحوكمة تتلخص في تفعيل دور في الشركا

كل من المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية والرتقابة الداخلية والعمل علي تطوير معايير 
المحاسبة والمراجعة واالهتمام باالفااح والشفافية في القوائم المالية وتفعيل دور لجان 

م هذه الشفافية في حماية المساهمين وأاحاب الماالح االخري بالشركات كما المراجعة وتساه
 Coporate Governance and Firmبعنوان  Brown, 2006أشارت دراسة 

Valuation  الي ان لجنة المراجعة هي المكون الخارجي المستقل الوحيد باالضافة الي ان
مقابالت مجلس االدارة، وان من % 12حضور المشرفين علي االتقل : هناك عدة عوامل

والن المراجعيين أحد أاحاب األدوار األساسية . اعضاء مجلس االدارة  يتم انتخابهم سنويا
 : عند تطبيق أليات حوكمة الشركات فقد يتبادر إلى الباحثة السؤال التالى

 ماهو الدور االستراتيجى للمراجعة الداخلية لتطوير األداء البيئى فى ظل الحوكمة ؟_
 :حثة مجموعة من األسئلة الفرعيةكما يتبادر إلى ذهن البا

مدى تقيام مجلس اإلدارة بأداء مهامه المنوطة به حسب تقواعد حوكمة الشركات يؤدى إلى /0
 تحسين القرارات المالية الاادرة عنه؟

مدى تقيام المراجع الداخلى فى الشركات بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة يساهم فى /6
 تحسين القرارات المالية الاادرة عن إدارات تلك الشركات ؟

 

 أهميـة البحـث
 :تظهر أهمية البحث من خالل النقاط التالية

تتبع أهمية البحث من األهمية التي تحظى بها حكومة الشركات في الوتقت الحاضر، -0
منطلق  وأهمية التدتقيق الداخلي كونه أحد األسس التي تركز عليها حوكمة الشركات من

 .الفال بين اإلدارة والملكية
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 .تساهم الدراسة في العمل على خلق حافز تقوي للبدء بوضع مبادئ الحكومة في ليبيا-6
 

 أهــداف البحـث
التعرف علي أثر تطور المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية فى دعم  -0

 .حوكمة الشركات 
 .المساهمة العامة بتطبيق تقواعد الحكومةالوتقوف على مدى التزام الشركات  -6

 

 فـروض البحـث
توجد عالتقة ذات داللة إحاائية بين تقيام مجلس اإلدارة بأداء مهامه المنوطة به حسب  -0

 .تقواعد حوكمة الشركات المساهمة وبين تحسين القرارات المالية الاادرة عن إدارة الشركة
ع الداخلي في الشركات المساهمة العامة توجد عالتقة ذات داللة إحاائية بين تقيام المراج -6

بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، وبين تحسين القرارات المالية الاادرة عن إدارة 
 .الشركات

توجد عالتقة ذات داللة إحاائية بين تقيام المراجع الخارجي في الشركات المساهمة العامة  -3
القرارات المالية الاادرة عن إدارة  بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، وبين تحسين

 .الشركات
توجد عالتقة ذات داللة إحاائية حول مدى التزام المراجع الداخلي والمراجع الخارجي  -1

إدارة  بقواعد حوكمة الشركات المساهمة لتحسين القرارات المالية الاادرة عن مجلس
 .الشركة المساهمة في ليبيا

 

 حـدود البحـث
دور اإلستراتيجى للمراجعة الداخلية لتطوير األداء البيئى في ظل يتناول هذا البحث ال

الحوكمة واتساتقا مع هذا الهدف فستتعرض الباحثة لحوكمة الشركات فقط ولن تتعرض الدراسة 
كما ستقتار الدراسة الميدانية على الشركات المساهمة العامة فى ..لدور المراجع الخارجى 

 .ااة ليبيا دون الشركات المساهمة الخ
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 مجتمع البحـث
لقد اختير اسلوب الحار الشامل وذلك لقلة عدد المراجعين الداخليين وكذلك تقلة 

 :التاليالشركات المساهمة العامة فى ليبيا وكان مجتمع وعينة الدراسة ك
بخاوص مراجعى الحسابات القانونيين الذى يتكون من مراجعى الحسابات القانونيين /0

مراجعا والمسجلين فى جدول المراجعين حسب دليل ( 22)وعددهم العاملين فى طرابلس 
مراجعى الحسابات القانونيين الليبين الاادر عن جمعية المحاسبين والمراجعين الليبيين 

 .6113عام 
بخاوص مدراء الشركات المساهمة العامة حيث تشتمل على جميع الشركات المساهمة /6

والبالغ عددها 6103ليبيا لألوراق المالية حتى  العامة فى ليبيا والمسجلة فى سوق 
 .شركة مساهمة(32)

 
 االطار النظرى للدراسة  

 :تطور تعريف وأهمية المراجعة الداخلية: أولا 
 : تطور تعريف المراجعة الداخلية -2

 :أثر تطور مفهوم المراجعة الداخلية في دعم حوكمة المؤسسات: ثانياا 
تطور مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها نجد أن مجال عند تتبعنا للعرض السابق حول 

عملها تقد اتسع واعتراف المؤسسات بأهميتها وحتميتها تقد زاد، وهذا ما حتم على المؤسسات 
تعميم نظام للرتقابة الداخلية فعال وكفاءة وهذا ما يؤدي إلى تطبيق حوكمة المؤسسات بشكل 

 .سليم
خلية في دعم حوكمة المؤسسات يرى كل من ولبيان أثر تطور مفهوم المراجعة الدا

(Chapman and Anderson ) أن التعريف الجديد للمراجعة الداخلية يقدم اورة جديدة
 :للمهنة، في عدة اتجاهات رئيسية هي

 تأكيدية -0
 مستقلة -1
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 استشارية -3
  :موضوعية -4

أثر تطور المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية في دعم : ثالثاا 
 :حوكمة المؤسسات

من خالل المراجعة الداخلية السابقة للمعايير الدولية للممارسة المهنية الجديدة والقديمة 
نجد أن مهنة المراجعة الداخلية تقد تطورت، كما أنها حظيت بدور بالغ األهمية داخل مختلف 

نشاط المراجعة  على: يشير إلى أنه)الحوكمة  6001كما أن المعاير الدولي رتقم أنواع المؤسسات،
 :الداخلية المساهمة في تطوير عمليات الحوكمة بواسطة تقييم وتحسين هذه العملية من خالل

 .وضع القيم واألهداف واإلعالن عنها -0
 .ضمان فعالية إدارة المؤسسة والتأكد من المساءلة -6
 .إياال المعلومات حول الرتقابة والخط للجهات المعنية في المؤسسة -3

تختلف طريقة أداء المراجع الداخلي تبعًا الختالف طبيعة نشاط  :داخليةمهمة المراجعة ال
المؤسسة ونوعية المشكالت التي تؤثر على أداء عملياتها والنظام اإلداري الذي تسير 
عليه إدارتها، إال أن أداء مهمة المراجعة الداخلية يتم من خالل اختيار الجهة الخاضعة 

 :جازها وفق ما يليللمراجعة ومن ثم إتباع مراحل إن
تبدأ مهمة المراجعة الداخلية باختيار النشاط الذي  :اختيار الجهة الخاضعة للمراجعة: أولا 

 .سيخضع لعملية المراجعة والذي يتم وفق ثالث طرق
 : الختيار المنظم -2
  :الختيار بناء على طلب اإلدارة العليا -6
  :الختيار بناءاا على طلب الجهة الخاضعة للمراجعة -3

 :مراحل إنجاز عملية المراجعة الداخلية: ثانياا 
 .التخطيط لعملية المراجعة -0
 .االتاال والموافقة -6
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يعتبر المراجع الداخلي أحد األطراف التي تتمتع  :دور األطراف الداخلية في حوكمة الشركات
بدور متميز عند تطبيق آليات حوكمة الشركات على الرغم من أن مكانته الوظيفية وطبيعة 

 .تقد تحد من تقدرته على أداء الدور المطلوب منه. الخدمات التي تقدمها
  :لذا ستتناول الباحثة دور هذه األطراف في تطبيق آليات حوكمة الشركات من خالل

 .دور المراجع الداخلي في حوكمة الشركات -
 .دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات -

وظيفة المراجعة الداخلية في بيئة األعمال إن  :دور المراجع الداخلي في حوكمة الشركات
اليوم تمثل وظيفة دعم هامة لإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة ومجلس اإلدارة والمراجع الخارجي 
والمساهمين وعندما يتم تدعيمها باألفراد والموارد الكافية فإنها يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في 

لطبيعة أعمال البنوك وتعقدها وتداخلها تبرز أهمية  ونظراً .تطبيق حوكمة الشركات الفعالة
وظيفة المراجعة الداخلية في المساعدة في تطبيق حوكمة الشركات من خالل تقيام المراجع 

 :الداخلي باألدوار التالية
يعتبر دور المراجع :دور المراجع الداخلي في تقديم خدمات التأكيد عن نظم الرقابة -2

التأكيد عن نظم الرتقابة الداخلية أحد األدوار األالية له حيث  الداخلي في تقديم خدمات
ارتبط نشاط المراجعة الداخلية من بداية ظهورها في المنشآت بمراجعة وفحص نظم الرتقابة 

 .وتقديم تقرير بذلك إلى اإلدارة التنفيذية
و المرجع يعتبر وجود الدليل الخاص بتوثيق نظم الرتقابة ه:تقييم نظم الرقابة الداخلية -1

األساسي لعملية التقييم التي يقوم بها المراجع الداخلي حيث يتم التأكيد من مدى االلتزام 
 .بتطبيق الدليل في الواتقع

:دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات  
نتيجة لحاالت الفشل والتعثر التي تعرضت لها العديد من المنشآت  :أهمية لجنة المراجعة -2

ر الواضح في أداء مجالس إدارة الشركات وانفراد بعض أعضاء والتي أظهرت القاو 
مجالس اإلدارة أو العضو المنتدب بجميع المسئوليات والاالحيات في إدارة هذه الشركات 

 -جعلت دور المراجع الداخلي محاورًا في المراجعة المالية والمحاسبية من ناحية أخرى –
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ل على عملية إعداد التقارير المالية وتكون ويرى أن لجنة المراجعة تحقق اإلشراف الفعا
 أثر موضوعية عند تقييم 

وعادة ما تشكل هذه اللجان في الشركات المساهمة الكبيرة التي من :تشكيل لجنة المراجعة -1
طبيعتها التعامل مع عدد كبير من أاحاب حقوق الملكية ويوجد مدخلين متبعين في 

 :تشكيل لجنة المراجعة هما
نظرًا لألهمية التي تمثلها لجنة المراجعة في بيئة األعمال :ت لجنة المراجعةاختصاصا -3

اليوم وبعد التطورات الحديثة في أسواق المال تنوعت اختاااات لجنة المراجعة وحسب 
 :ما يرى البعض فإن هذه االختاااات يمكن تانيفها كاآلتي

 .دعم عملية المراجعة الخارجية وتفعيل استقالليتها -
 .ف على إعداد التقارير الماليةاإلشرا -
 .اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية ونظم الرتقابة الداخلية -
 .المشاركة في عمليات إدارة المخاطر -

 :(المفاهيم والخصائص)حوكمة الشركات 
 :مفهوم حوكمة الشركات

وتقد رجح تنوع . لم تتلق الكتابات حول مفهوم واضح ومحدد: مفهوم الحوكمة اصطالحاا 
التعارف إلى تداخله في العديد من األمور التنظيمية واالتقتاادية والمالية واالجتماعية وهو 

 .األمر الذي يؤثر على المجتمع واالتقتااد ككل
هو اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أاحاب المالحة في "ويضيف أيضًا 

 ".اإلدارة المنظمة لتوفير إشراف على المخاطر ورتقابة المخاطر التي تقوم بها
ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة أن هناك معاني أساسية لمفهوم حوكمة 

 :الشركات هي
 .مجموعة من األنظمة والقوانين والقواعد الخااة بالرتقابة على أداء الشركات -0
 .تنظيم للعالتقات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساهمين وأاحاب الماالح األخرى -6
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 :الشركات مزايا حوكمة
 .تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات والدول -0
رفع مستوى األداء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االتقتاادي  -6

 .للدول التي تنتمي إليها تلك الشركات
االستثمار في المشروعات جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على  -3

 .الوطنية وضمان تدفق األموال المحلية والدولية
 .حماية المساهمين بافة عامة سواء أكانت أتقلية أم أغلبية وتعظيم عائدهم -1
ضمان مراجعة األداء المالي وحسن استخدام أموال الشركة ومدى االلتزام بالقانون  -2

محمد .) وء تقواعد حوكمة الشركاتواإلشراف على المسئولية االجتماعية للشركة في ض
 (6111سليمان، 

سوف نتناول عرض مبادئ منظمة التعاون االتقتاادي والتنمية  :مبادئ حوكمة الشركات
 .باعتبارها المرجع األساسي للعديد من الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات

ينص المبدأ األول من مبادئ :ضمن وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات :المبدأ األول
 : منظمة التعاون االتقتاادي والتنمية بشأن حقوق الشركات على

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية وفعالية وكفاءة األسواق وأن "
يكون متوافقًا مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسئوليات بين مختلف الخبرات 

 ".ظيمية والتنفيذيةاالشتراطية والتن
ينص المبدأ  :حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية :المبدأ الثاني

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية " :الثاني من مبادئ حوكمة الشركات
 ".للمساهمين وأن يسهل لهم ممارسة حقوتقهم

 .تشمل الحقوق األساسية للمساهمين - أ
يكون للمساهمين الحق في المشاركة وأن يتم إبالغهم على نحو كاف بالقرارات ينبغي أن  - ب

 .المتعلقة بتغيرات أساسية في الشركة
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 :الحوكمـة البيئيـة
 :مفهوم الحوكمة البيئية العالمية: أولا 

يعتبر مفهوم الحوكمة البيئية العالمية مفهومًا شائعًا كغيره من مفاهيم الحوكمة؛ فقـد 
تعددت التعريفات المقدمة لهذا المفهوم لكنها تشترك في إبراز خاائص أساسية للحوكمة 

 (Paul, 2008). البيئية العالمية التي تؤكد على األبعاد السياسية للضبط البيئي العالمي
تعريف الحوكمة البيئية بأنها كيفية تنظيم مختلف الفواعل المشاركة في  ومن هنا يمكن

 .عمليات انع القرار في المستوى العالمي، من أجل التحديات والنزاعات البيئية
يمكن التمييز بين الحوكمة البيئية العالمية والسياسية  :خصائص الحوكمة البيئية العالمية

 :ثالث خاائص أساسيةالبيئية الدولية التقليدية من 
 :التنوع من خالل المشاركة: زيادة المشاركة: أولا 
 :التفاوض من خالل المشاركة: زيادة الخصخصة: ثانياا 
 :التعقد من خالل التجزؤ: زيادة التجزؤ: ثالثاا 

 وظائف الحوكمة البيئية العالمية
  :الوظيفية التشريعية: أولا 
 :الوظائف التقيدية: ثانياا 
  :وظائف القضائيةال: ثالثاا 
 :الوظائف المالية: رابعاا 

 الدارسة التطبيقية
من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوافي : منهجية الدراسة -2

التحليلي والذي يعرف بأنه طريقة في البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة 
، وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل في مجرياتها

آراء المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين مدراء الشركات في تقياس مدى التزام 
الشركات المساهمة العامة في ليبيا بتطبيق تقواعد حوكمة الشركات، وسوف تعتمد الدراسة 

 :على نوعين أساسيين من البيانات هما
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لباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخااة أو لقد تقامت ا: البيانات الثانوية -أ
المتعلقة بالموضوع تقيد الدراسة، كذلك الكتب والمراجع العلمية المتخااة في المراجعة 

 .وحوكمة الشركات، وأية مراجع تقد ترى الباحثة أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي
ة السلمية في كتابة الدراسات، وكذلك والهدف من ذلك التعرف إلى األسس والطرق العلمي

وضع تاور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة، ونظرًا لعدم 
 .كفاية الماادر الثانوية تم اللجوء إلى البيانات األولية

تم القيام بدراسة ميدانية لجمع المعلومات، من خالل استمارة استبيان تم :البيانات األولية -ب
ادها لهذا الغرض، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحاائي إعد
(SPSS- Statistical Package for Social Science.) 
، وذلك لقلة عدد المراجعين لقد اختير أسلوب الحار :مجتمع وعينة الدراسة -1

 :مجتمع وعينة الدراسة كالتالي الداخليين، وكذلك تقلة الشركات المساهمة العامة في ليبيا، وكان
بخاوص مدتققي الحسابات القانونيين الذي يتكون من مراجعي الحسابات القانونيين : أولا 

مراجعًا والمسجلين في جدول المراجعين حسب دليل ( 22)العاملين في طرابلس عددهم 
والمراجعين الليبيين عام مراجعي الحسابات القانونيين الليبيين الاادرين عن جمعية المحاسبين 

6113. 
الشركات المساهمة  بخاوص مدراء الشركات المساهمة العامة حيث تشتمل على جميع: ثانياا 

( 32)والبالغ عددها  6103العامة في ليبيا والمسجلة في سوق ليبيا لألوراق المالية حتى 
 شركة مساهمة 

مة العامة حيث تشمل جميع بخاوص المراجعين الداخليين في الشركات المساه :ثالثاا 
والبالغ  6103الشركات المساهمة العامة في ليبيا المسجلة في سوق ليبيا لألوراق المالية حتى 

 .شركة مساهمة( 32)عددها 
استمارة، وبعد تفحص ( 10)تم توزيع استمارات االستبيان عليهم، وتم استرداد 

لمطلوبة لإلجابة عن االستبانة، وبذلك االستمارات لم تستبعد أي منها نظرًا لتحقيق الشروط ا
 .استمارة( 10)يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 
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سمرنوف  –اختبار كولمجروف _اختبار التورزيع الطبيعي : نتائج الدراسة الميدانية: أول
(Sample K – S-1) 

عدد  محتـــوى المجـــــــــال المجال
 الفقرات

 قيمة
Z 

مستوى 
 المعنوية

مدى تقيام مجلس اإلدارة بأداء مهامه المنوطة به  األول
حسب تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، وأثرها في 

 تحسين القرارات المالية للشركة

61 17116 17290 

مدى تقيام المراجع الداخلي في الشركات المساهمة  الثاني
العامة بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، 

المالية الاادرة عن  وأثرها في تحسين القرارات
 إدارة الشركة

02 17210 17119 

مدى تقيام المراجع الخارجي في الشركات المساهمة  الثالث
العامة بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، 
وأثرها في تحسين القرارات المالية الاادرة عن 

 إدارة الشركة

06 07610 17119 

 098.0 091.2 12 جميـــع الفقـــــــرات
 :تحليل ومناقشة نتائج اختبار فرضيات الدراسة: ثانياا 

 One Sample T)للمجتمع الواحد  Tفي اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار 
test)  لتحليل فقرات االستمارة ، وتكون الفقرة إيجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على

أو ) 0799الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أكبر من تقيمة  tمحتواها إذا كانت تقيمة 
، وتكون الفقرة سلبية %(21والوزن النسبي أكبر من  1712مستوى المعنوية أتقل من 

المحسوبة أاغر من تقيمة  tبمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت تقيمة 
t  لنسبي أتقل والوزن ا 1712أو مستوى المعنوية أتقل من ) -0799الجدولية والتي تساوي

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى المعنوية أكبر من %(21من 
1712. 
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مدى قيام مجلس اإلدارة بأداء مهامه المنوطة به حسب )يبين تحليل فقرات المجال األول 
 (قواعد حوكمة الشركات المساهمة، وأثرها في تحسين القرارات المالية للشركة

المتوسط  ــــــــــــرةالفقـــــــ م
 الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الدللة
يتم انتخاب مجلس إدارة الشركة من تقبل الجمعية  0

 العمومية للمساهمين إلدارة أمور الشركة
1729 90712 617961 17111 

تقع المسؤولية النهائية في إدارة أمور الشركة على  6
 مجلس اإلدارة

1721 91712 627162 17111 

يعمل مجلس اإلدارة على أساس معروف لهم تمامًا  3
وبإخالص جيد واهتمام مناسب واجتهاد لخدمة ماالح 

 الشركة والمساهمين

1723 91726 667131 17111 

يتكون مجلس اإلدارة من ممثلين يتم اختيارهم من  1
المساهمين ويعتبر هذا المجلس ممثاًل لكافة المساهمين 

 بما يحقق مالحة الشركة عموماً  وملتزمًا بالقيام

 
1731 

 
11722 

 
017321 

 
17111 

يقدم مرشح مجلس اإلدارة سيرة ذاتية مختارة إلى  2
 المساهمين عند دعوتهم النتخاب المجلس

3711 11723 17311 17111 

يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق القانون األساسي للشركة  2
 وبشكل كامل

1710 11762 027306 17111 

يضمن مجلس اإلدارة السابق ترشيح وانتخاب مجلس  1
 اإلدارة الجديد بشفافية ونزاهة

1701 10791 97931 17111 

 17111 007322 13721 1701 يعامل مجلس اإلدارة كل المساهمين بشكل عادل 1
يشير القانون الليبي لضرورة تطبيق تقواعد حوكمة  9

 الشركات
3732 12701 67111 17101 

مجلس اإلدارة معايير أخالتقية عالية في السلوك يطبق  01
 المهني داخل الشركة

1709 13711 027319 17111 

يؤيد مجلس اإلدارة تطبيق حوكمة الشركات المساهمة  00
 داخل الشركة وتكون ملزمة من خالل تقانون الشركات

1701 16711 007111 17111 

اإلدارة يتم توفير المعلومات والبيانات ألعضاء مجلس  06
واإللمام بكافة الجوانب العامة ونقاط ضعفها وهيكلها 
اإلداري وعناار الميزانية وكل ما يمكنهم من القيام 

 بعملهم على أكمل وجه

 
1702 

 
16792 

 
067191 

 
17111 

يتاح ألعضاء مجلس اإلدارة الحاول على المعلومات  03
والبيانات الخااة بالشركة المساهمة في الموعد 

 الذي يحددونه وبالشكل

1711 10711 007611 17111 

يضع مجلس اإلدارة تقوانين وآليات تضمن اإلفااح  01
عن معلومات جوهرية تخص المساهمين وأاحاب 
الماالح األخرى وتكون هذه المعلومات مستندة 

 لمعايير موضوعية

 
1706 

 
16711 

 
067113 

 
17111 
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المتوسط  ــــــــــــرةالفقـــــــ م
 الحسابي

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الدللة
تقضي الحوكمة الجيدة بالتاويت على مرشحي  02

مجلس اإلدارة بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن 
 التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس اإلدارة

3791 19719 007229 17111 

يتكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من اإلدارة غير  02
 التنفيذية في الشركة المساهمة

3793 11726 17100 17111 

التنفيذيين خبرات يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة غير  01
ومهارات فنية عالية تعود بالنفع على المجلس والشركة 

 معاً 

1709 13711 027231 17111 

ألعضاء المجلس الحق في طلب الحاول على  01
خدمات استشاري خارجي في أي من أمور الشركة 

 وعلى نفقتها وبموافقة أغلبية األعضاء

1762 12712 027103 17111 

اإلدارة غير التنفيذيين الحق في ألعضاء مجلس  09
االلتقاء بمديري الشركات المساهمة للتشاور في أي من 

 شئون الشركة

1701 16712 027261 17111 

يحق لمجلس اإلدارة تكوين لجان من أعضاءه ومن  61
غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترة محددة وتعتبر هذه 

 اللجان مساعدة لعمل المجلس

1766 11731 027261 17111 

يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة  60
وفقًا إلجراءات عامة يضعها المجلس وتتضمن تحديد 

 مهمة اللجنة ومدة عملها والاالحيات الممنوحة لها

1763 11721 617112 17111 

من عدد " لجنة للمراجعة"تشكل في الشركات المساهمة  66
 التنفيذيينمن أعضاء مجلس اإلدارة غير 

3711 12711 17691 17111 

تقع على مجلس اإلدارة مسئولية وضع إستراتيجية  63
لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل 
معها ومستوى المخاطرة التي يتعامل بها الشركة 

 وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح

1730 12762 017001 17111 

تقريرًا سنويًا للعرض على  يعد مجلس اإلدارة 61
 :المساهمين بشكل يلخص

 .نظرة عن عمل الشركة ومركزها المالي -
النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خالل العام  -

 :القادم
o  نبذة عن التغيرات في هيكلية رأس المال

 .في الشركة
o  مدى االلتزام بمتابعة وتطبيق تقواعد حوكمة

 .الشركات المساهمة

 
 
 

1721 

 
 
 

90721 

 
 
 

617110 

 
 
 

17111 

 17111 667261 13726 1701 جميـــع الفقـــــرات
 . 0799تساوي  1712ومستوى داللة ( 11)الجدولية عند درجة حرية  tتقيمة 
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مدى تقيام المراجع الداخلي في الشركات المساهمة العامة )تحليل فقرات المجال الثاني  -6
في تحسين القرارات المالية الاادرة عن  بتنفيذ تقواعد حوكمة الشركات المساهمة، وأثرها

 (:إدارة الشركة
والذي يبين أن ( 02)للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رتقم  tتم استخدام اختبار 

المحسوبة أكبر  tآراء أفراد العينة في جميع الفقرات ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن تقيمة 
، والوزن 1712، ومستوى الداللة لكل فقرة أتقل من 0799الجدولية والتي تساوي  tمن تقيمة 

 %(. 21)النسبي لكل فقرة أكبر من الوزن النسبي المحايد 
 :اتضح من خالل ما سبق

تلتزم الشركات المساهمة العامة بالمبادئ المتعارف عليها لحوكمة الشركات مع أن التزامها  -0
واحدة هو بمستوى متوسط ويتفاوت مستوى االلتزام من مبدأ بتلك المبادئ وجميعها وحدة 

 .إلى آخر
توجد عالتقة إيجابية بين تقيام كل من مجلس اإلدارة والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي  -6

في أداء مهامه المنوطة به وبين تحسين القرارات المالية الاادرة عن اإلدارة حسب تقواعد 
 .حوكمة الشركات بمساهمة العامة

يقدم مدير المراجع الداخلية تقريرًا ربع سنوي إلى مجلس اإلدارة عن مدى التزام الشركة  -3
 .المساهمة بحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها

يكون للشركة المساهمة مراجع حسابات خارجيًا مستقاًل ال تربطه عالتقة عمل ويكون  -1
 .ي تدخل من تقبل اإلدارة في عملهمستقاًل عن إدارتها الداخلية بحيث يعمل المراجع ضد أ

 

 التوصيــات
العمل على إيجاد بيئة محاسبية ورتقابية وتنظيمية سليمة تضمن وجود إدارات كفء ونزيهة  -0

 .ومدتققين يعملون باستقاللية ضمن المعايير المناسبة
إلزام الشركات المساهمة العامة بتقييم مستوى حوكمة الشركات يجب ذلك أن يتم من خالل  -6

 .ل تقوانين الشركات بحيث تابح إلزاميةتعدي
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تشكيل لجان مستقلة داخل كل شركة تختص بوضع وتطبيق نظم التعيين والتقييم والترتقية  -3
 .وتحديد الرواتب والمزايا والمكافآت
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ABSTRACT 

This study purpose is to expose the strategic role of internal 

auditing for developing environmental performance in terms of 

corporate' governance. A theoretical study and review of literatures-

based on form is designed consisting of four parts distributed on 

internal and external accounting auditors and public corporations 

managers. (137) questionnaire forms are distributed and (81) responses 

are obtained (60%). The SPSS statistical program is used for analyzing 

data. The study comes to these results: 

1- The public corporations are committed to known principles of 

corporate governance. 

2- There are no auditing committees in Libya in corporations except for 

banks submitted to the control of environmental criticism authority.   

 

 


