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 ليبية ة الإسهامات المراجع الخارجي في الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات في البيئ
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 أستاذ احملاسبة املساعد بقسم احملاسبة بكلية االقتصاد والتجارة ـ اجلامعة األمسرية اإلسالمية. - 1
 أستاذ احملاسبة املساعد بقسم احملاسبة بكلية االقتصاد والتجارة ـ اجلامعة االمسرية اإلسالمية. - 2

 الملخـص:  
 إىل التعرف على دور مهنة املراجعة اخلارجية يف الرفع من مستوى حوكمة الشركات بالبيئة الليبية.: هتدف هذه الدراسة الهدف

مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد مت تصميم استمارة استبانة وزعت بعد التأكد   المنهجية:
مكتبًا من املكاتب املسجلة لدى سوق املال اللييب، وقد بلغ عدد  22من صالحيتها للغرض الذي صممت من أجله على 

استبانة صاحلة للتحليل، وقد استخدمت  37ني هبذه املكاتب، ومت ترجيع املراجعني العامل استبانة على 52االستبانات املوزعة 
 .  SPSSاألساليب اإلحصائية املناسبة من خالل استخدام الربنامج االحصائي 

خلصت الدراسة إىل نتيجة رئيسة مفادها أن املراجع اخلارجي يسهم يف الرفع من ممارسة حوكمة الشركات يف البيئة النتائج:   
، كما أظهرت الدراسة وجود قصور يف بعض العوامل اليت ميكن أن تعزز من إسهامات مهنة املراجعة اخلارجية يف تفعيل الليبية

 حوكمة الشركات واليت منها: 
قيام نقابة احملاسبني واملراجعني بتوفري األحباث وإجراء الندوات واحملاضرات للمراجعني، وعدم اقتصارها على منح تراخيص -

 هنة. مزاولة امل
 تقوية وتعزيز التعاون بني املراجع اخلارجي وإدارة املراجعة الداخلية بالشركات.  -
 تكوين الشركات للجان املراجعة وتعزيز تعاون املراجع اخلارجي معها خصوصاً فيما يتعلق بدراسة خطة املراجعة.-
تأهيل املراجعني مبعايري احملاسبة املال اللييب، و  ملراجع اخلارجي من قبل نقابة احملاسبني واملراجعني، وسلطة سوقتقييم عمل ا-

          . واملراجعة الدولية
تعترب هذه الدراسة استكماال للدراسات السابقة اليت حاولت بيان العالقة والتأثريات آلليات حوكمة الشركات على اإلسهام:  

عها، فضال عن اقرتاحها للعديد من التوصيات اليت من شأهنا تفعيل املمارسة يف البيئة احمللية، وبالتـايل فهي مهمة بأمهية موضو 
 تفعيل ممارسة حوكمة الشركات يف ليبيا.

 . 2015الدراسة اقتصرت على استقصاء آراء املراجعني املسجلني بسوق املال اللييب يف املنطقة الغربية خالل   حدود الدراسة:
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 المقدمـــة  .1
( غـري أن األزمـة املاليـة O'Sullivan, 2000 )  1997مل يلـق مفهـوم حوكمـة الشـركات أمهيـة تـذكر قبـل سـنة    

الكــربى م ــل شــركة وإفــالا العديــد مــن الشــركات  1997الــيت ضــربت االقتصــاد واألســواق املاليــة للــدول اآلســيوية يف 
Enron, World Com and Parmalat وأعضــاء لــالد اإلدارة ومراجعــي راء نتيجــة تصــرفات املــد

ثقــة املســت مرين يف الــيت حــدثت مــبخراً بيانــت احلاجــة للعمــل علــى رفــع احلســابات، وشــيول حالــة الفســاد املــايل واحملاســيب 
سـري العمـل يف املعلومات احملاسبية، مما دفـع املبسسـات االقتصـادية واملاليـة الدوليـة إىل تبـري معـايري ومبـادمب تتعلـق مبراقبـة 

تــبدي إىل احـــرتام وحايــة حقـــوق املســامهني وأصـــحا  ركة مـــن قبــل للـــد اإلدارة، وكيفيــة  قيـــق ةاســبة املســـبولية الشــ
املصاحل و قيق العدالة، فضال عن توفري املعلومات بشفافية وإفصاح كاف وبالشكل الذي ميكن من خاللـه التأكـد مـن  

هــر مفهــوم حوكمــة الشــركات والــذي حمــي باالهتمــام مــن قبــل كفايــة وفاعليــة إداراهتــا ومراقبــة وتقــوب أدائهــا وبــذل  ظ
 O'Sullivan, 2000 ،Mallin, 2004 ، Solomonالبـاح ني والسياسـيني يف الـدول املتقدمـة والناميـة )

and Solomon, 2004 .) 

لقد أصبحت حوكمة الشركات مسة الشركات الناجحة، ووسيلة للتطور االقتصادي واالجتماعي، خصوصا يف 
(. كما أوصت العديد من املنممات املهنية م ل Hussain and Mallin,2002) 3ادات الصاعدةاالقتص

 Organization for Economic Cooperation andمنممة التعاون االقتصادي والتنمية
Development (OECD والعديد من األسواق املالية م ل سوق لندن لألوراق املالية وبورصة نيويورك وغريها )

رة االلتزام مبعايري حوكمة الشركات اليت أصدرهتا نمرا للمنافع اليت ستتحقق لكل من املسامهني واإلدارة بضرو 
 ومستخدمي القوائم املالية.

ت  ل حوكمة الشركاسة وتفعيى ممار مهنة املراجعة اخلارجية دورًا فعاال يف التأثري علوتأسيسا على ما سبق، لعبت 
يدين حتياجات املستف تفي باة اليتالشركة وأداة من أدوات تقدب املعلومات املالئم كوهنا أحد األجهزة الرقابية يف

ملراجعة اكن القول: إن ا سبق ميية. مموتقييم نمام الرقابة الداخلية، األمر الذي زاد من درجة ال قة يف القوائم املال
عمل على تشفافية، واليت فصاح والاإل يها، ودعماخلارجية تعمل على زيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعزيز الرقابة عل

 تفعيل ممارسة نمام فعاال حلوكمة الشركات.

 مشكلة الدراسة .2
تعمل حوكمة الشركات بصفة أساسية على حاية وضمان حقوق املسامهني وأصحا  املصاحل من خالل توفر 
آليات داخلية م ل إدارة املراجعة الداخلية، وقوة واستقالل جلنة املراجعة، وآليات خارجية م ل كفاءة املراجع اخلارجي 

                                                           
المحدد  تعتبراوروبا ان حوكمة الشركات في افريقيا وشرق  % يرون 85 ان 2002سنة  في McKinseyمنظمة وضحت دراسة قامت بها أ  3

 (.(Nganga et al, 2003يفوق العائد المادي لالستثمار مما ستثمار ات االعند اتخاد قرار ول األ
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املراجعة اخلارجية بأمهية كبرية النعكاسها املباشر على . وتتميز والذي يبدي رأيه الفري احملايد يف القوائم املالية للشركة
النشاط االقتصادي وذل  من خالل دورها يف اإلشراف والرقابة املالية على أداء الشركات واليت تتطلب وجود مراجعني 

املشاكل املختلفة اليت  تتوفر لديهم مقومات األداء اليت متكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، مما يسهم يف احلد من
 تعاين منها بعض الشركات املسامهة. 

لناجتة ية يف أسواق املال واألعمال اإىل الفضائح املال يعود الشركات حوكمة مبفهوم االهتمام أساا بأن القول وميكن
 إىل أدى  األمر الذية، أفالك   املراجعة غري وجلان الضعيفة، ذات االستقاللية اإلدارة عن ضعف إدارة ورقابة لالد

تعميم  يف صوصًا الكبريةخ الشركات بعض مغاالة الشركات على مستوى العامل بسبب من كبري عدد وإفالا اهنيار
 السريعة. املكاسب على ولاحلص وراء السلوك املهري والسعي ومبادمب التزام املراجعني بقواعد مع عدم أرباحها

يبيا ة الشركات يف لسة حوكم ممار ر الدور الذي يلعبه املراجع اخلارجي يفوتتم ل مشكلة الدراسة يف دراسة واختبا 
جعة اخلارجية ات املرامقوم ومدى قدرته على املسامهة يف الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات من خالل توفر

 .وبالشكل الذي ينعكد على رفع كفاءة وفاعلية أدائه

 راسة يف السبال الرئيد التايل:وتأسيسا على ما سبق ميكن صياغة مشكلة الد

 لليبية؟االرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات بالبيئة  فيهل يسهم المراجع الخارجي 

 أهداف الدراسة  .3
حوكمة  ن مستوىملرفع هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على دور املراجعة اخلارجية، وإجراءاهتا يف ا

 الشركات:

 ة الشركات.اخلارجية يف ممارسة حوكمالتعرف على دور املراجعة  -

اءات واألهداف لي لإلجر بيق الفعتقيّيم إسهامات املراجع اخلارجي يف حوكمة الشركات من خالل الوقوف على التط -
 .OECDنممة املرجوة منه باملقارنة مع معايري األداء املهري للمراجع اخلارجي الصادرة عن م

  وكمة الشركات. حن اليات مي كألية تقدب املقرتحات والتوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير عمل املراجع اخلارج -

 أهمية الدراسة .4
وصا يف ليبيا، حلاضر خصالوقت تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا على قدر كبري من األمهية يف ا

خدامها يف ا متهيدا الستهبز ال قة جل تعزياحملايد حول عدالة القوائم املالية، من أاملراجعة هي إبداء الرأي الفري فمهنة 
 حجم تيجة لكربنات املراجعة وقد برز دور مهنة املراجعة يف ليبيا بسبب تزايد الطلب على خدم .اختاذ القرارات

الية اح بالقوائم املة واإلفصشفافياملبسسات وظهور شركات املسامهة وإنشاء سوق املال، األمر الذي تطلب مزيدا من ال
 .              أهيل العلمي لهلية والتستقالوأصبح املراجع اخلارجي أداة من أدوات وآليات حوكمة الشركات بسبب توفر مبدأ اال
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كذل  تستمد هذه الدراسة أمهيتها كوهنا من أوىل الدراسات اليت تناقش إسهامات املراجع اخلارجي يف تفعيل 
 لشركات بالبيئة الليبية.حوكمة ا

 فرضيات الدراسة .5
 مت صياغة الفرضية الرئيسة للدراسة على النحو التايل:

 ركات"ة الشال يسهم المراجع الخارجي بالبيئة الليبية في الرفع من مستوى ممارسة حوكم" 
 والختبار هذه الفرضية الرئيسة صيغت الفرضيات الفرعية التالية:

 الفرضية الفرعية األولى : 
 "  كات ة الشر األداء للمراجع اخلارجي على الرفع من مستوى ممارسة حوكم"ال تساعد إجراءات 

 الفرضية الفرعية الثانية : 
و  مما حيد املستوى املطل فذة إىلت الناالتزام املراجع اخلارجي مبعايري املراجعة املعمول هبا والتشريعا" ال يرقى 
 " ممارسة حوكمة الشركات من مستوى

  :الفرضية الفرعية الثالثة 
ة مستوى ممارسمن   الرفعيفملهنة اداء املراجع اخلارجي ملا جيب أن تسهم به هذه إجراءات املتابعة أل" ال تفي 

 " حوكمة الشركات

 منهجية الدراسة .6
 المواهر دراسة ستخدمة يفج املمت يف هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحليلي، باعتباره من أك ر املناه
علقة مبفهوم واملالية املت حملاسبيةيات ااالجتماعية واإلنسانية، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباح ان مبراجعة األدب

ات دف مجع البيانيدانية هباسة محوكمة الشركات، وإسهامات املراجع اخلارجي يف ممارسة حوكمة الشركات. وبإجراء در 
ملراجعة مكاتب ا ت علىة بواسطة استمارة استبانة صممت هلذا الغرض. ووزعالالزمة الختبار فرضيات الدراس

لى استبانة ع 52الستبانات املوزعة مكتبا، وقد بلغ عدد ا 22اخلارجية املقيدة بسوق املال اللييب واليت يبلغ عددها 
ول لوقوف على آرائهم حأجل ا استبانة صاحلة للتحليل، وذل  من 37املراجعني العاملني هبذه املكاتب ومت ترجيع 

 إسهامات املراجع اخلارجي يف الرفع من حوكمة الشركات يف البيئة الليبية.

 الدراسات السابقة  .7
الدراسة إىل  ديد العالقة بني حوكمة الشركات وعملية املراجعة،  هدفت Cohen, et al (2002)دراسة 

بًا للحسابات من املراقبني التابعني لشركات مراجعة  مراق 36وقد استخدمت الدراسة املقابالت الشخصية مع عينة من 
شري  مراجعة. وأظهرت  13مدير مراجعة، و  12مراقب حسابات، و 11كبرية يف مشال أمريكا، ومشلت العينة 

 الدراسة: 
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إن آليات حوكمة الشركات اليت يهتم هبا املراجع اخلارجي على الرتتيب هي: اإلدارة، للد اإلدارة، جلنة  - 1
 راجعة.امل

إن املراجعني يستخدمون معلومات احلوكمة بدرجة أك ر يف مرحلة ختطيط املراجعة مقارنة مبرحليت االختبار  - 2
لوظيفي داخل امركزه  ختالفامليداين والفحص مع اختالف درجة استخدام املراجع ملعلومات احلوكمة تبعًا ال

 شركة املراجعة.

يف التأثري على عملية املراجعة وفقًا الختالف حاالت التعاقدات  اختالف دور وأمهية حوكمة الشركات - 3
اختالف  –خاص أم عام  –دويل أم ةلي  –)جديدة/ مالية( واختالف حاالت العميل )ذو خماطر مرتفعة 

 م للعمل(.وجود نما –صناعة العميل 

ويف حل خالفات املراجع اخلارجي  كفاءة اللجنة يف أداء وظائفها  عدمنقص خربة أعضاء جلنة املراجعة، جبانب  - 4
جعة راجعني من مراتحول امللمرًا مع اإلدارة، كما تبكد النتائج على تزايد أمهية حوكمة الشركات يف املستقبل ن

 العمليات إىل مراجعة حوكمة الشركات.

الضرائب  تلعب حوكمة الشركات دورًا قويًا يف اكتشاف واحلد من حاالت الغش، وكذل  عند تقدب خدمات - 5
 وكمة أقل أمهيةكون احلنما توخدمات التأكيد األخرى، نمرًا العتماد هذه اخلدمات على تأكيدات اإلدارة، بي

 بالنسبة للخدمات االستشارية.                          

هدفت إىل دراسة واقع حوكمة الشركات يف بنجالديش ومت Ahmed and Yusuf (2005 ،)دراسة 
نقص يف استقاللية املراجع اخلارجي وضعف التأهيل األكادميي له مما يودي إىل إضعاف مهنة املراجعة   وجود استنتاج
 ككل.

، اهتمت بدراسة فعالية حوكمة الشركات يف  سني مهنة املراجعة اخلارجية Pedro el al (2005)دراسة  
وائم املالية، ومن مث يبثر على نول التقرير الذي بإسبانيا واستنتجت الدراسة أن تركيب للد اإلدارة يبثر على جودة الق

 يصدره املراجع اخلارجي.

ومدى قدرته على  بيان أثر حوكمة الشركات على جودة أداء مراجع احلساباتهدفت إىل (، 2008النواس )دراسة 
لشفافية والعدالة  قيق التوافق بني معايري جودة األداء ومبادمب حوكمة الشركات املتم لة يف اإلفصاح احملاسيب وا

واملسبولية. لقد مت التوصل إىل لموعة من االستنتاجات والتوصيات اليت متحورت على ضرورة وجود إطار متكامل 
  حلوكمة الشركات فضال عن إجياد للد أو هيئة تتوىل مهمة تشريع وإصدار املعايري ذات الصلة.

الشركات يف دعم استقالل مراجعي احلسابات يف ليبيا، ، هدفت إىل معرفة دور حوكمة (2011دراسة الغنودي )
وأظهرت الدراسة  سينات وبنسبة كبرية على استقاللية املراجعني من خالل تطبيق قواعد حوكمة الشركات بالبيئة 

 الليبية.
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جعة آليات حوكمة الشركات يف ةاولة تضييق فجوة التوقعات يف املرا هدفت إىل معرفة دور( 2012الحاج )دراسة 
بني مراجعي احلسابات اخلارجيني ومستخدمي القوائم املالية يف الشركات املسامهة العامة السودانية.  مت إعداد وتوزيع 
استبانة للفئة املستهدفة من املراجعني والشركات املسامهة وخضعت للتحليل اإلحصائي، وتوصلت الدراسة إىل أن 

لشركة وتأهيل وتدريب العاملني فيها والتزام إدارة الشركة بتطبيق معايري استقالل وقوة نمام الرقابة الداخلية داخل ا
احملاسبة واملراجعة واستقالل مراقب احلسابات يف الشركة، ساعد يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة. وأوصت 

لرقابة الداخلية الدراسة بنشر الوعي داخل الشركات مبفهوم حوكمة الشركات وأمهيته بني كافة العاملني، ومنح ا
والتفتيش واملراجعة االستقالل التام يف مجيع الشركات العامة املسامهة، وأن يتم تعيني وعزل مراقب احلسابات اخلارجي 

 من قبل اجلمعية العمومية للمسامهني.

على  هدفت إىل معرفة دور استقاللية املراجع اخلارجي يف تفعيل حوكمة الشركات وأثرها (2013دراسة المسحال )
مصداقية املعلومات احملاسبية، وأظهرت دراسته وجود عالقة وثيقة بني استقاللية املراجع وتطبيق مبادمب حوكمة 

 الشركات يف مصداقية املعلومات احملاسبية.

 الدراسة لموضوع العلمية الخلفية .8
الشركات ازداد بشكل كبري حبيث جذ  اهتمام الباح ني األكادمييني وبرامج الساسة يف الدول  إن االهتمام حبوكمة

( حبيث  Mallin, 2004; Solomon and Solomon, 2004املتقدمة واألقل منوًا على حد سواء ) 
صبح ( وأHussain and Mallin, 2002)أصبحت احلوكمة مسة أساسية للشركات الناجحة يف الوقت احلايل 

 أصبح، كما  (McCarthy and Puffer, 2003)ينمر إىل احلوكمة كوسيلة لتطوير االقتصاديات النامية 
 عادلة سياسات وجود على ودليل دولة أي اقتصاد يف ال قة لتعزيز وسيلةحوكمة الشركات  وأسد قواعد تطبيق
لتطور  اإلفصاح والشفافية بقواعد االلتزام مستوى على ومبشرا وأصحا  املصاحل، املست مرين حلماية وقواعد وشفافة،
  احملاسبة.مهنة 

 اإلفصاح عدم ومنها الشركات االختالالت اهليكلية يف عدد من الشركات وجود حوكمة ظهور أسبا  أحد إن
 الاألوض حلقيقية احملاسبية علوماتامل إظهار عدم عن احملاسبية، فضال يتعلق باملعلومات فيما وغيا  الشفافية الكامل
 اليت احملاسبية املعلومات ماد علىإىل ضعف االعت كما حدث لشركة انرون األمريكية للطاقة، مما أدى للشركات املالية

  املراجعة واحملاسبة. مكاتب يف املست مرين وفقد ال قة للشركات حبيث نتج عنه ابتعاد املالية التقارير تتضمنها

الشركات  من العديد فالاإ إىل أدت واليت األخرية السنوات يف حدثت اليت املالية إن األزمات القول وميكن
 ن الشركات للحد من الفسادالشركات غاية للك ري م نمام جيد حلوكمة الكربى جعل من وجود العاملية واملبسسات

  واإلداري. املايل
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حوكمة  بة ملمارسةبالنس حيوياً  املراجع اخلارجي دوراً   -أو يفرتض أن يلعب –وتأسيسا على ما سبق، يلعب 
 واإلدارة اإلدارة الشركات من خالل دوره يف تعزيز ال قة يف املعلومات احملاسبية املنشورة، باعتباره وسيطًا بني للد
 التنفيذية من جهة واملسامهني وأصحا  العالقة من جهة أخرى لضمان حاية حقوق أصحا  املصاحل.

ويل كية وأساليب متاكل امللري هيالفصل بني امللكية واإلدارة، وتغ إن االهتمام مبوضول حوكمة الشركات جاء بسبب
ات فت حوكمة الشركلتايل عر ، وباالشركات وعالقة اإلدارة باملسامهني، وأصحا  املصاحل نتيجة لمهور نمرية الوكالة

 على أهنا:  OECDوالتنمية  االقتصادي التعاون نممةطبقاً مل

“Corporate governance involves a set of relationships between a 
company’s management, its board, its shareholders and other 
stakeholders. Corporate governance also provides the structure through 
which the objectives of the company are set, and the means of attaining 

those objectives and monitoring performance are determined”. 
 اإلدارة للد األطراف م ل خمتلف بني واملسبوليات احلقوق و ديد الشركات، وإدارةتوجيه  خالله يتم الذي النمام  "

 بشبون املتعلقة القرارات ختاذا جراءاتإ و قواعد حيدد أنه كما املصاحل، أصحا  من وغريهم واملديرين واملسامهني
 ."األداء على الرقابة وآليات  قيقها ووسائل الشركة، أهداف وضع خالله من يتم الذي اهليكل حيدد الشركة، وكذل 

األسهم،  حلة حقوق :اآليت يف تتم ل الشركات حلوكمة مبادمب مخسة م بإصدار 2004املنممة سنة  لقد قامت 
وبذل  تعد حوكمة  والشفافية. اإلدارة، واإلفصاح للد املصاحل، مسبولية أصحا  األسهم، دور حلملة عادلة معاملة

الشركات وسيلة متكن اجملتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات وحاية أموال املست مرين والدائنني، كما يبدي إىل 
 .(Hopkins, M., 2000) خلق ضمانات ضد الفساد وسوء اإلدارة، عالوة على تطوير قيم اقتصاد السوق

شركة ويتحقق عليها العديد  أي لنجاح األساسية اجلوانب أهم غطات أهنا يالحظ اخلمسة املبادمب هذه وبالنمر إىل
 واملدراء التنفيذيني للشركات، وبذل  تتم حاية اإلدارات لالد على الرقابة إحكام اإلجيابية اليت من أمهها من النتائج
وأصحا  املصاحل بالشركة. وهذا يتطلب أن تعمل آليات احلوكمة بشكل فعال ومتناغم مع بعضها  املسامهني حقوق

يف دعم األداء االقتصادي والقدرات التنافسية وجذ  البعض من أجل  قيق أهداف الشركات واملساعدة 
 (Moureen, 2004) االست مارات للشركات واالقتصاد بشكل عام من خالل الوسائل التالية:  

تدعيم الشفافية واإلفصاح لعمليات الشركات وإجراءات احملاسبة واملراجعة املالية للحد من الفساد يف أي  - 1
 مرحلة.

 سني وتطوير إدارة الشركة، ومساعدة املديرين، وللد اإلدارة على بناء اسرتاتيجية سليمة، وضمان اختاذ  - 2
 القرارات على أسد سليمة، لرفع كفاءة األداء.
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 جتنب حدوث أزمات حىت يف الدول اليت ال يوجد هبا تعامل نشط على معمم شركاهتا يف أسواق األوراق املالية. - 3

تقوية ثقة اجلمهور يف جناح اخلصخصة، وضمان  قيق الدولة أفضل عائد على است ماراهتا، وزيادة التنمية  - 4
 االقتصادية.

مهني والعمال والدائنني واألطراف األخرى ذوي املصلحة يف حاالت ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمسا - 5
 اإلفالا.

 عناصر ربعةبأ الفعالة احلوكمة أركان The Institute of Internal Auditors( 2003حدد )وقد 
 مع األركان هذه مجيع ملراجعة، حبيث تعملا التنفيذية، واملراجعة اخلارجية وجلنة واإلدارة  هي املراجعة الداخلية،  رئيسة
 التقارير دوإعدا قابة الداخليةمما يرتتب عليه وجود نمام فعاال للر  صحيحة، استقاللية ضمان مع جيد بشكل بعضها
 .مبوضوعية

 دور مهنة المراجعة الخارجية في تفعيل ممارسة حوكمة الشركات  1.8
لالستخدام وميكن االعتماد عليها ومتصفة تسعى احلوكمة بأن تكون املعلومات احملاسبية املفصح عنها قابلة 

 جتميع على تنطوي منممة عملية هي اخلارجية املراجعة(. و 2002بالشمول، والدقة، واملالءمة، واملوضوعية )اخلطيب، 
 هذه توافق درجة من للتحقق وذل  اقتصادية، وتصرفات أحداث عن مبعلومات مقدمة املتعلقة لألدلة موضوعي وتقوب

 من للتأكد القرارات إليها متخذي حاجة زادت للمستخدمني، وقد النتائج وتوصيل مع املعايري املوضوعة املعلومات
يتم ل دور املراجع اخلارجي يف خفض درجات املخاطرة ، وبذل  إليهم املقدمة املعلومات مالءمة ومصداقية مدى

  إضفاء املصداقية على املعلومات املعدة من قبل وعدم التأكد عند اختاذ القرارات والتصرفات االقتصادية، باإلضافة إىل
 منممة عرفت املراجعة اخلارجية على أهنا عمليةعليه . اإلدارة  ملساعدة مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ القرارات

 مدى لتحديد وةايد موضوعي بشكل االقتصادية األنشطة واألحداث نتائج عن والقرائن األدلة وتقوب جلمع ومنهجية
 املعنية األطراف بإبالغ القيام مث ومن املطلوبة باملعايري االلتزام ومدى الفعلي، النتائج والواقع هذه بني والتطابق التوافق

 مرتبة ( بان عملية املراجعة اخلارجية عملية1989وهنكي ) (. ويرى توماا1998احلسابات )اشتيوي:  بنتائج مراقبة
 اليت األعمال وتدقيق مراجعة وظيفته ثابت نمري بإطار عليها ومعايري متفق ةددة إجراءات لموعة على تقوم ومنممه
 االقتصادية.  الوحدة داخل تتم

 اليت احملايد على القوائم املالية الرأي الفري إبداء إىل عامة بصفة اخلارجية املراجعةوتأسيسا على ما سبق، هتدف 
 إطار وفق منممة   فهي عمليةلذل .أدائها تقييم يف اخلارجية األطراف قبل من الستخدامها الشركة، إدارة تقدمها
على  يشتمل تقرير وتنتهي بإعداد ةالالزم البيانات جبمع املرتابطة أو املنممة، حبيث تبدأ اخلطوات من ومنمم متكامل

 القوائم املالية املعروضة. رأي املراجع يف
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 املراجعة اخلارجية اليت مهنة ملمارسةاإلرشادية  القواعدعاًما واليت اعتربت  قبوال معايري املراجعة املقبولة وبإصدار
 المروف يف املهنية املزاولة أو يف التعبري درجة االختالف أعمال املراجعة، وتقليل إلمتام إليها الرجول للمراجعني ميكن

املهنية  املسبولية وعمق طبيعة الفري لتحديد العمل وكفاءة لتقوب نوعية عاما إطارا أصبحت هذه املعايري مت ل املتشاهبة
 (.2010)الشمري؛ 

املراجع اخلارجي  يف تتوافر أن جيب اليت واملهنية الشخصية قسمت املعايري إىل ثالث لموعات تتعلق بالصفاتوقد 
 عن فضال املالية القوائم عدالة يف رأيال إبداء من متكنه اليت األدلة واإلثباتات من الكايف القدر على باإلضافة للحصول

 إبداء الرأي.   ةتويات بيان

ن خالل ضرورة مللمهنة  خالقيويف إطار الرفع من مستوى ممارسة مهنة املراجعة اخلارجية مت إضفاء اجلانب األ
 والعمالء اجملتمع جتاه مبسبولياهتا راجعةوامل احملاسبة  مهنة اعرتافًا من املهنة والذي يعترب وآدا  سلوك بقواعدااللتزام 
  املهنة مستوى رفع إىل يبدي املهنية هتممسبوليا أداء عند السلوكية األخالقية القواعد هلذه املهنة، فقبوهلم يف والزمالء
 القيم مت ل مبادمب من لموعة عدهذه القوا حبيث تضمن شأهنا، من فعاليتها ويرفع من يزيد مبا اجملتمع ثقة واكتسا 
 العضو على يتعني اليت لسلوكيةا الصفات مت ل و لموعة قواعد املهري، للسلوك مقياا مب ابة تعترب اليت األخالقية
 تطوير أصبحوبذل  (. 2010شمري:وغريهم )ال املهنة والعمالء زمالء مع تعامله وعند أعماله عند ممارسة هبا التحلي
جليد حلوكمة الشركات باعتبارها االتطبيق  دعائم من رئيسة دعامة للمراجع اخلارجي األداء املهري مستوى كفاءة ورفع

  .أحد أهم اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات
 وإدارة بني املالك التعارض من دحي ألنه جوهريًا وفعاالً  الشركات أصبح حوكمة لال يف اخلارجية املراجعة دور إن
 يبدي ذات العالقة، حيث فاألطرا خمتلف بنياملعلومات  متاثل عدم مشكلة من حيد أنه كما االقتصادية، الوحدة
ل، من خالل ضعف كك الوطري واالقتصاد املال رأا بسوق جسيمة أضرار إحداث إىل املعلومات متاثل عدم

 التنمية يبدي إىل تأثريه على دق وهذا العمليات، تكلفة املال وبالتايل زيادة رأا سوق من االست مارات واالنسحا 
نمية على أن ادي والتعاون االقتصنص املبدأ اخلامد من مبادمب احلوكمة الصادرة عن منممة التد لذل  فق .االقتصادية

ة ة جمللد اإلدار وموضوعي ارجيةيقوم باملراجعة اخلارجية مراجع كفء ومستقل ومبهل حىت ميكنها أن تقدم تأكيدات خ
 ادية اهلامة.نواحي املة الشركة يف كافواملسامهني بأن القوائم املالية مت ل بعدالة املركز املايل وأداء ال

من عليه، يعترب دور املراجع اخلارجي أساسياً يف أي عملية حوكمة للشركات باعتباره أحد آلياهتا، ويقوم بأداء عمله 
خالل لموعة من مقومات األداء اليت تدعم ممارسة حوكمة الشركات من خالل االرتقاء جبودة املهنة وتفعيل املساءلة 

: 2010;)الشمري:اآلليات تل  ألهم ملخص يلي وفيمااملهنية للمراجع من قبل اهليئات واملنممات احلكومية 
 ( 2009;علي
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  األكاديمية: اآلليات :أوال
أداء عملية املراجعة بالشكل للقيام ب الكايف واملالئم التأهيل ومراجع مبهل تعمل على إجياد ةاسبوهي اليت 

 ويتحقق هذا من خالل:  الذي يضمن  قيق أهدافها،

  املهري املستمر.  التعليم برامجو  احلوكمة مشاكل حلل احملاسبية البحوث وتوجيه احملاسيب التعليم برامج تطوير -1

 الشركات حوكمة يف املراجعة ودورها لال يف املبمترات عقد ضرورة -2

بني  املشرتكة لعملا ورش عقد خالل من وذل  احلوكمة، لال يف اجلامعات بني التكامل  قيق ضرورة -3
 .الشركات حوكمة منمور واملراجعة من احملاسبة مقررات تطوير ألغراض اجلامعات

 المهنية:  التنظيمية ثانياً: اآلليات
 داتاإلرشاار  املمارسة وإصدويعمل على  سنيواملراجعة إىل تنميم مهري يرتقي باملهنة  مهنة احملاسبية تاج 
 :تشمل هذه اآللياتو  الشخصية بني املراجعني األحكام يف التفاوت تقليل والعمل على املهنية والضوابط
 مالئم مقياا إجياد اخلارجي من جعللمرا ميكناملالية واملراجعة لتواكب التطورات وحىت  احملاسبة معايري تطوير -

 املالية. القوائم لعدالة

 تقرير.ناء إجراء عملية املراجعة وإصدار الاملراجعة أث االلتزام مبعايري لضمان الزمالء أعمال على الرقابة نمام تفعيل -

 املستمر للمراجع.  املهري والتدريب برامج التعليم تفعيل -

 لال اد املراجعة التابع معايري ن للدع الصادرة للمعايري وفًقا املراجع اخلارجي وذل  لتقرير احلوكمي الدور تفعيل -
 للمحاسبني. الدويل

 العملية المهنية اآلليات :ثالثا
اخلارجي  املراجع عاتق على امللقاة واملسبوليات والواجبات والطرق واألساليب الوسائل العملية املهنية مت ل اآلليات

 على اخلارجي املراجع دعم املراجعة اخلارجية حلوكمة الشركات. ومن هذه اآلليات حرص يف إجيابية مسامهات واليت هلا
ثقة  ولزيادة املراجعة الداخلية وظيفة كفاءة لرفع للمراجع اخلارجي وذل  املهنية املساءلة املراجعة وتفعيل جبودة االرتقاء

 ممارسة فعالة حلوكمة الشركات. عنه مما سيتنج املالية القوائم مستخدمي

 الدراسة الميدانية:    .9

 منهج الدراسة:   1.9

هتدف الدراسة إىل تقييم إسهامات املراجع اخلارجي يف تفعيل حوكمة الشركات يف البيئة الليبية، لذل  فـإن املنهج 
املستخدم فيها هو املنهج الوصفي التحليلي، شأهنا يف ذل  شأن معمـم الدراسـات اليت تناولت موضول حوكمة 
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( وقد ع مد إىل استخدام األسلو  2011الغنودي، ؛  2010،الشركات واملراجعة اخلارجية )م أل انمر الشمري
م من خالل 2015امليداين جلمع املعلومات الالزمة من املراجعني اخلارجيني املسجلني بسوق املال اللييب خالل سنة 

استبانة ص ممت هلذا الغرض، وللتأكد من صدق االستبانة مت عرضها على أساتذة خمتصني يف احملاسبة من أجل 
خذ آرائهم وتعديل بنود االستبانة بناًء على مالحماهتم، وتضمنت االستبانة أربعة أقسام اختص قسمها  كيمها وأ

األول مبعرفة املستوى التعليمي واخلربة للمشاركني يف الدراسة. أما قسمها ال اين فقد احتوى على لموعة من العبارات 
على الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات. واحتوى املتعلقة بإجراءات األداء للمراجع اخلارجي واليت تساعد 

القسم ال الث على لموعة من العبارات لقياا مدى التزام املراجع اخلارجي مبعايري املراجعة املعمول هبا و كذل  
التشريعات النافدة لتفعيل ممارسة حوكمة الشركات. أما القسم الرابع فاحتوى على لموعة من العبارات لقياا 

 اءات املتابعة ألداء املراجع اخلارجي ملا جيب أن تسهم به هذه املهنة يف الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات. إجر 

 ،موافق، ةايد  شدة، غريافق بوقد مت االعتماد على مقياا ليكرت ذي األبعاد اخلمسة والذي يرتاوح من )غري مو 
ن وللتحقق مراسة. وضول الدطة مبمجيع أقسام االستبانة املرتب موافق، موافق بشدة( لقياا إجابات عينة الدراسة يف

دت نتائجه حيث أك Cronbach's Alpha Coefficientألفا ثبات االستبيان استخدم معامل كرونباخ 
 صدق وثبات االستبانة وصالحيتها للتحليل، واختبار فرضيات الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:   2.9

لييب باملنطقة راق املالية السوق األو لة باجعني املمارسني ملهنة املراجعة مبكاتب املراجعة املسجمشل لتمع الدراسة املر 
راجعني اسـتبانة على امل 52ع عـددمكتبًا مسجالً، وتـم توزيـ 22الغربية، وقد بلغ عددها حسب سوق األوراق املالية 

تفريغ البيانات و ليلها  ومت%، 71ل أي بنسبة استبانة صاحلة للتحلي 37العاملني هبذه املكاتب، مت اسرتجال 
 آليت:، وكانت النتائج كا(SPSS)واستخراج املعلومات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

  .المؤهل العلمي 
 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب املبهل العلمي.1يبني اجلدول رقم )

 (1جدول رقم )
 توزيع أفراد العينة حسب املبهل العلمي 

 النسبة % العدد البيان
 64.9 24 شهادة جامعية
 27.0 10 ماجستري
 8.1 3 دكتوراه
 100.0 37 اجملمول
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% ، مث مـن الـذين حيملـون 65يتضح من اجلدول السـابق أن أغلـب أفـراد العينـة مـن حلـة الشـهادة اجلامعيـة بنسـبة 
% وهذا يبكـد أن كـل املمارسـني للمهنـة مـن أصـحا  املكاتـب واملمارسـني ذوي 35والدكتوراه بنسبة شهادة املاجستري 

 وهذا يتفق مع متطلبات إصدار إذن املزاولة ملمارسة مهنة املراجع اخلارجي يف ليبيا.   مبهالت عليا يف لال احملاسبة،

 .سنوات الخبرة 
 العينة حسب سنوات اخلربة.التوزيع التكراري ألفراد ) 2بني اجلدول رقم )

 (2جدول رقم )
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات اخلربة

 النسبة % العدد البيان
 18.9 7 سنوات فأقل 5من 
 62.2 23 سنوات 10إىل  6من 

 18.9 7 سنوات 10أك ر من 
 100.0 37 اجملمول

 

والباقي  %81نسبة ك ر بست سنوات فأيتضح من اجلدول السابق أن أغلب أفراد العينة لديهم خربة عملية من 
 من مخد سنوات فأقل، وهذا يعزز نتائج الدراسة اليت سيتم التوصل إليها.

 اختبار فرضيات الدراسة. 3.9
الختبار الفرضيات مت استخدام البيانات اليت مت جتميعها، وذل  للوصول إىل قرار بشأن رفض أو قبول فرضيات 

 Oneللعينة الواحدة             ) tالعدم اليت وضعت لتفسري الماهرة موضول الدراسة، واستخدم الباح ان اختبار 
Sample T- Testنت صياغة الفرضيات اإلحصائية للدراسة ( على كل فرضية من فرضيات الدراسة حيث كا

 على النحو التايل: 

3:&3: 10   HH 
،  05.0أكرب من مستوى الداللة املعتمد  (Significance Level)فإذا كانت قيمة مستوى الداللة 
،  05.0أصغر من مستوى الداللة املعتمد  )Sig(، أما إذا كانت قيمة  0Hفيكون القرار قبول فرض العدم 

. وهذا القبول يعري أن املتوسط االفرتاضي ال يساوي 1Hفيكون القرار رفض الفرض العدم وقبول الفرض البديل
 احلقيقي، مما يضعنا بني أمرين: إما أن يكون املتوسط احلقيقي أقل من املتوسط االفرتاضي وهذا يعري أن إجابات
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املشاركني يف الدراسة تتجه حنو عدم املوافقة، أو أن يكون املتوسط احلقيقي أكرب من املتوسط االفرتاضي، فهذا يعري أن 
 .إجابات املشاركني يف الدراسة تتجه حنو املوافقة

جيد لحوكمة داء البات األال تتناسب فعالية أداء المراجع الخارجي مع متطل الفرضية الفرعية األولى: 1.3.9
، واستخدم متوسط إجابات العبارات (one sample t-test)الختبار هذه الفرضية مت استخدام    كات.الشر 

دراسة ه آراء عينة الفة اجتاملعر  اخلاصة بفعالية أداء املراجع اخلارجي مع متطلبات األداء اجليد حلوكمة الشركات
(  (significanceشاهدة ومستوى املعنوية امل T( يبني املتوسط واالحنراف املعياري وقيمة 3واجلدول رقم )

 والتعبري اللفمي للعبارة.

 ( 3جدول رقم )

 تآراء المشاركين حول التزام المراجعين بمتطلبات األداء الجيد لحوكمة الشركا

رقم 
 العبارة

االحنراف  املتوسط العبارة 
 املعياري

t  مستوي
 املعنوية

التعبري 
 اللفمي

 موافقة 0.00 22.35 0.46 4.70 .ملراجعةاةل  ركةعن الش اخلارجي باالستقاللية التامةالتزام املراجع  1
 موافقة 0.00 25.30 0.44 4.84 ليها.ارف عتعالتزام املراجع اخلارجي بتطبيق معايري املراجعة امل 2
 موافقة 0.00 10.28 0.78 4.32 ايعة عملهة بطبرايالتزام املراجع اخلارجي مبراجعة الشركات اليت له د 3

 املالئمةفية و لكااالتزام املراجع اخلارجي بتجميع األدلة واإلثباتات  4
 ملالية.ائم القو اللمساعدة يف إبداء الرأي الفري احملايد حول عدالة 

 موافقة 0.00 22.64 0.48 4.78

ةل  لشركةة لقيام املراجع اخلارجي بتقييم نمام الرقابة الداخلي 5
 .املراجعة

 موافقة 0.00 14.77 0.61 4.50

ن صاح عإلفضمان املستوى الكايف من االتزام املراجع اخلارجي ب 6
 موافقة 0.00 10.23 0.55 3.92 طريق التقارير املالية.

ضة ون عر تك تحديد وتقوب اجملاالت اليتاملراجع اخلارجي ب قيام 7
 0.00 10.32 0.62 4.05 .ةل املراجعةللمخاطر داخل الشركة 

 موافقة

الشركة بخلية لدااتعاون مع إدارة املراجعة القيام املراجع اخلارجي ب 8
 ةايد 0.16 1.43 0.92 3.22 .ةل املراجعة

 ةايد 0.26 1.14 0.87 3.16 عة. ملراجل اجلنة املراجعة بالشركة ةتعاون املراجع اخلارجي مع  9

للجهة  اسبيةحملاجملاالت اقيام املراجع اخلارجي بتقدب املشورة يف  10
 اخلاضعة للمراجعة.

 موافقة 0.00 7.72 0.60 3.76
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رقم 
 املتوسط العبارة  العبارة

االحنراف 
 t املعياري

مستوي 
 املعنوية

التعبري 
 اللفمي

رأي إبداء البعة و ملتقيام املراجع اخلارجي بدراسة السياسات احملاسبية ا 11
 0.00 10.95 0.63 4.14 حياهلا. 

 موافقة

ة ة بالشركراجعامل قيام املراجع اخلارجي بدراسة خطة املراجعة مع جلنة 12
 .ةل املراجعة

غري  0.01 2.88- 1.26 2.41
 موافقة

عمول ات املريعقيام املراجع اخلارجي بالتأكد من سالمة تطبيق التش 13
 هبا.

 موافقة 0.00 18.14 0.57 4.70

ةل ركة ة للشوميالتزام املراجع اخلارجي حبضور اجتمال اجلمعية العم 14
 موافقة 0.00 22.64 0.48 4.78 .املراجعة

 موافقة 0.00 23.73 0.28 4.09 المتوسط العام

ام هلا توسط العاألوىل وللم يالحظ أن قيمة مستوى املعنوية املشاهد لعبارات الفرضية 3من خالل اجلدول رقم 
عممها مجاءت يف  لشركاتوكمة ايد حلالعوامل املتعلقة بفعالية أداء املراجع اخلارجي مع متطلبات األداء اجلواخلاصة ب

أي أن متوسط إجابات أفراد العينة  0Hوهذا يعري رفض فرض العدم  05.0أقل من مستوى الداللة املعتمد 
ول: بني، األوهذا يفسر يف جان وهذا القبول يعري أن متوسط اإلجابات غري ةايد( 3ختتلف عن املتوسط االفرتاضي )

 يلي: بارات كماافقة، وكانت الع( وهذا يعري أن إجابات املشاركني تتجه حنو املو 3أكرب من ) متوسط أغلب العبارات

التزام املراجع اخلارجي بتطبيق معايري املراجعة املتعارف عليها جاءت يف املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة  -1
ممـا يعكـد مدى التزام املراجعني هبذه املعايري خصوصا يف ظل غيا  معايري  4.84مبتوسط حسايب بلغ 

( واليت 2012ز نتيجة دراسة اجلهاين )وطنية ملمارسة مهنة املراجعة اخلارجية. هذه النتيجة جاءت لتعز 
أكدت على أن حوكمة الشركات تشجع على تبري معايري ةاسبية ومراجعة عالية اجلودة، ومعرتف هبا دولياً.  

 مببادمب التزام مراجعي احلسابات ( واليت تبكد على أن2008هنا تأيت متوافقة مع نتيجة )النواا، إكما 
 تطبيقا ويعد الشركات حوكمة أهداف  قيق إىل املهري يبدي السلوك قواعدوب عاما قبوال املقبولة املراجعة
  .ملبادئها

العبارتــان التــزام املراجــع اخلــارجي بتجميــع األدلــة واإلثباتــات الكافيــة واملالئمــة للمســاعدة يف إبــداء الــرأي  -2
الفـري احملايــد حـول عدالــة القـوائم املاليــة والتــزام املراجـع اخلــارجي حبضـور اجتمــال اجلمعيـة العموميــة للشــركة 

لكـل عبـارة، ممـا يبكـد علـى التـزام املـراجعني  4.78 صلتا على موافقة مبتوسـط حسـايب بلـغ  ةل املراجعة
مبعايري املراجعة املتعارف عليها وتتفق النتيجة مـع النتيجـة السـابقة والـيت تبكـد علـى التـزام املراجـع اخلـارجي 
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تماعات اجلمعية العموميـة فتـأيت يف ليبيا بتطبيق معايري املراجعة املتعارف عليها. أما فيما يتعلق حبضور اج
 بسبب إلزام التشريعات املراجع اخلارجي بضرورة حضور اجتمال اجلمعية العمومية ملناقشة تقرير املراجعة.

وقيام املراجع اخلارجي  عن الشركة ةل املراجعة جاءت العبارتان التزام املراجع اخلارجي باالستقاللية التامة -3
لكــل عبــارة ممــا يفســر  4.70شــريعات املعمــول هبــا ثال ــا مبتوســط حســايب بالتأكــد مــن ســالمة تطبيــق الت

بالتزام املراجع اخلارجي يف ليبيا باالستقاللية باعتبارها حجر األساا يف وظيفـة املراجعـة اخلارجيـة كمـا إن 
تابعــــة التـــزام املراجــــع اخلــــارجي بالتشــــريعات والقـــوانني املعمــــول هبــــا تبكــــد علـــى التــــزام املــــراجعني يف ليبيــــا مب

 Ahmed and، 2005التشـريعات وااللتـزام هبـا. هـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة )
Yusuf نقــص يف اســتقاللية املراجــع اخلــارجي يــبدي إىل إضــعاف مهنــة املراجعــة ككــل.  وجــود( مــن أن
واعـــد ( والـــيت أظهـــرت وجـــود عالقـــة طرديـــة بـــني اســـتقاللية املـــراجعني وتطبيـــق ق2011الغنـــودي ) ودراســة

املسـت مرين  حقـوق حلمايـة املطبقـة أن القـوانني والتشـريعاتحوكمـة الشـركات بالبيئـة الليبيـة، كمـا أث بـت 
 الشركات.  حلوكمة جيدة آلية وأصحا  املصاحل تعترب

جــاءت هــذه العبــارة يف املرتبـــة ةــل املراجعــة: قيــام املراجــع اخلــارجي بتقيــيم نمــام الرقابــة الداخليــة للشــركة  -4
وبذل  وافـق املـستجوبون على أمهية نمـام الرقابـة  4.40من حيث درجة املوافقة ومبتوسط حسايب الرابعة 

 2003الداخلية بالنسبة للمراجع اخلارجي، وجاءت هـذه النتيجـة متوافقـة مـع النتـائج الـيت توصـل إليهـا )
  )Dana & Larry  وكمــة مــن أن وظيفــة املراجعــة الداخليــة أصــبحت عــاماًل أساســياً يف دعــم ح

الشركات، ألهنا أصبحت بتطورها ختدم أطرافاً ميارسون دوراً هاماً يف حوكمة الشـركات، إضـافة إىل دورهـا 
 يف رسم األهداف االسرتاتيجية للوحدات االقتصادية بطريقة  قق مصاحل مجيع األطراف.

خلامســة يف املرتبـة ا لهــا"ة عمجـاءت العبـارة "التــزام املراجـع اخلــارجي مبراجعـة الشــركات الـيت لـه درايــة بطبيعـ -5
قـــون علـــى هـــذه وهـــو يعـــرب علـــى أن املســـتجوبني يواف 4.32مـــن حيـــث درجـــة املوافقـــة ومبتوســـط حــــسايب 

ب ريــة الــيت تتطلــال التجاالعبــارة. هـــذه النتيجـــة قــد تعــزى إىل عــدم تعقــد الســوق الليــيب بالشــركات واألعمــ
 تأهياًل ةاسبياً.

ة يف ت هـــذه العبــار هلــا جـــاءات احملاســبية املتبعــة وإبــداء الــرأي حياقيــام املراجــع اخلــارجي بدراســة السياســ  -6
املســتجوبني يوافقــون  مـــا يبكــد أن  4.14املرتبــة السادســة مــن حيــث درجــة املوافقــة مبتوســط حســايب بلـــغ 

ل ةـسـبية للشـركات ات احملاعلى العبارة واليت تبكد على قيام املراجعني بدراسة وإبداء الرأي حول السياسـ
 اجعة. املر 

 ةــل املراجعــة:تحديــد وتقــوب اجملــاالت الــيت تكــون عرضــة للمخــاطر داخــل الشــركة املراجــع اخلــارجي ب قيــام -7
جـاءت هـــذه العبـــارة فـــي املرتبــة الســابعة مــن حيــث الرتتيــب يف هــذا اجلانــب مــن حيــث درجــة املوافقــة مـــن 
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مــن أمهيتهــا فإهنــا نالــت موافقــة ، وهــذه العبــارة وعلــى الــرغم 4.05قبـــل املســتجوبني مبتوســط حســايب بلــغ 
 أقل وجـاءت سـابعا فـي ترتيـب العوامل. 

ل امنة اءت يف املرتبة الية: جار املالتزام املراجع اخلارجي بضمان املستوى الكايف من اإلفصاح عن طريق التقاري -8
لى أن هذا العامل من ع 3.93من حيث درجة املوافقة عليها حيث وافق املستجوبون مبتوسط حسايب بلغ 

 شامال اإلفصاح كوني أن بجيبني أنه العوامل اليت هلا تأثري علـي عملية املراجعة كما إن رأي املستجو 
 املالية النتائج م ل أخرى ماتعلى معلو  أيضا يشمل وإمنا فقط اجلوهرية املعلومات على يقتصر وأال ومتكامال
 . املصاحل أصحا  من وبغريهم بالعاملني املادية املتعلقة واملسائل والتشغيلية،

احملاسبية للجهة اخلاضعة للمراجعة جاءت تاسعًا من حيث  قيام املراجع اخلارجي بتقدب املشورة يف اجملاالت -9
وهذه املطلب وعلى الرغم من أمهيته إال أنه جاء تاسعًا ولكن  3.76موافقة املستجوبني ومبتوسط حسايب 

بدرجة موافقة عالية مما يدل على اقتنال املراجعني بأمهية تقدب املشورة للشركات  ت املراجعة كأحد متطلبتا 
 اجليد حلوكمة الشركات.  األداء

( ةل املراجعة/ املتوسط احلسايب للعبارة )قيام املراجع اخلارجي بدراسة خطة املراجعة مع جلنة املراجعة بالشركة  ثانيا
(، وهذا يعري أن إجابات املشاركني يف الدراسة تتجه حنو عدم املوافقة وهو رمبا يفسر من جانب 3أصغر من املتوسط )

وجود جلان املراجعة سوف ميكن املراجعني عدم تكوين جلان املراجعة مبعمم الشركات الليبية على الرغم من أن  
اعتبار أن أحد مسبوليات جلنة املراجعة هو التنسيق وزيادة االتصال الداخليني من زيادة تفاعلهم مع املراجع اخلارجي ب

بني املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي بالشكل الذي يساعد كال الطرفني على الوفاء بالتزاماته ومسبولياته وزيادة 
مما يستلزم  ) 2006سليمان: ( إمكانية االعتماد على املعلومات والتقارير املالية اليت ينتجها النمام احملاسيب يف الشركة

 وجود هذه اللجان بالشركات الليبية. 

تعاون الراجع اخلارجي بامل تايل: التزامقيام بالا بال/ إن قيم مستوى املعنوية املشاهدة املتعلقة بالتزام املراجعني يف ليبي ثالثاً 
كان   راجعة(الشركة ةل املبراجعة نة املجلرجي مع املراجع اخلا ، وتعاونةل املراجعةمع إدارة املراجعة الداخلية بالشركة 

إلجابات للمستجوبني ا( فإن 3وهذا يعري قبول فرضية العدم أي أن متوسط اإلجابات تساوى ) 0.05أكرب من 
 تتجه حنو احلياد على هذه املهام. 

األكرب للعبارات الواردة تقدم ميكن مالحمة أن املراجعني املسجلني بسوق املال اللييب قد وافقوا على اجلزء مما 
بالفرضية وبشكل مرتفع ملعممها. إن ارتفال درجة املوافقة على العبـارات الواردة تعكد درجة موافقة املستجوبني على 
إسهام املراجعني يف تفعيل حوكمة الشركات من خالل فعالية أداء املراجع اخلارجي مع متطلبات األداء اجليد حلوكمة 

للعينة الواحدة حول املتوسط   Tأكيـد النتـائج اليت مت احلصول عليها قام الباح ان باستخدام اختبارولزيادة ت الشركات.
أن قيم مستوى املعنوية احلسايب لكل فقرة واملتوسط العام للمحور ككل الختبار الفرضية الرعية األوىل، وتمهر النتائج 

وهذا يعري رفض فرضية العدم  0.05( أقل من 0.00املشاهدة املتعلق باملتوسط العام إلجابات عينة الدراسة تساوي )
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)0H(  وقبول الفرض البديل)1H( ( وحبسا  املتوسط احلقيقي للمتوسط 3أي أن متوسط اإلجابات خيتلف عن )
تتناسب فعالية أداء المراجع أن اإلجابات تتجه حنو املوافقة على أنه أي  3( وهو أكرب من 4.09العام يساوى )

ير ، وبذل  ميكن القول إن مهنة املراجعة تسهم يف تطو الخارجي مع متطلبات األداء الجيد لحوكمة الشركات
 ة الليبية.يئممارسة حوكمة الشركات يف الب

ملية ألداء أثناء ععايير اية بمالبيئة الليبالفرضية الفرعية الثانية: ال يلتزم المراجع الخارجي في  2.3.9
( ، واستخدم متوسط one sample t-testالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار ). المراجعة

عملية   األداء أثناءمبعايري لتزامبقيام املراجع اخلارجي يف البيئة الليبية باال اإلجابات للعبارات اخلاصة
 Tسط واالحنراف املعياري وقيمة ( يبني املتو  4عينة الدراسة واجلدول رقم ) املراجعة، ملعرفة اجتاه آراء 

 ومستوى املعنوية املشاهدة والتعبري اللفمي للعبارة.

 (4جدول رقم )

 ةآراء المشاركين حول التزام المراجعين بمعايير األداء أثناء عملية المراجع

رقم 
 العبارة

 املتوسط ـــــارةـــــــــــــالعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

T  مستوي
 املعنوية

التعبري 
 اللفمي

 موافقة 0.00 6.57 0.63 3.68 ية.ولاملام املراجع اخلارجي مبعايري احملاسبة الد 1

 االتجمبإملام املراجع اخلارجي الكايف بكل ما يتعلق  2
 احملاسبة واملراجعة. 

 موافقة 0.00 17.39 0.43 4.24

ند عهنة ملاالتزام املراجع اخلارجي بقواعد وسلوك وآدا   3
 موافقة 0.00 25.30 0.44 4.84 املراجعة.

4 
صلة احرص املراجع اخلارجي على متابعة التطورات احل

 موافقة 0.00 16.00 0.44 4.16 املراجعة اخلارجية.على مهنة 

5 
عن  افيةلكالتزام املراجع اخلارجي بالدراية واملعرفة ا

 موافقة 0.00 15.43 0.48 4.22 ة.تصالقوانني والتعليمات الصادرة من اجلهات املخ

6 
مة وكحقيام املراجع اخلارجي باالطالل على مفاهيم  

 موافقة 0.00 15.18 0.43 4.08 الشركات واإلملام مببادئها وقواعدها. 

7 
ات لشركا التزام املراجع اخلارجي بقواعد ومبادي حوكمة
ة الصادرة عن سوق املال اللييب عند إجراء عملي

 املراجعة.
 موافقة 0.00 5.06 0.65 3.54

العام املتوسط  موافقة 0.00 21.79 0.31 4.11 



 د. ميالد رجب اشميلة -د منصور محمد لربش          إسهامات المراجع الخارجي في الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات في البيئة الليبية              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
62 

  
 املراجـعبـالتزام   انية واملتعلقةيالحظ أن قيمة مستوى املعنوية املشاهدة لعبارات الفرضية ال 4من خالل اجلدول رقم 

ت يف مـــة الشـــركات جـــاءارســـة حوكللرفـــع مـــن مســـتوى مم اخلـــارجي يف البيئـــة الليبيـــة مبعـــايري األداء أثنـــاء عمليـــة املراجعـــة
أي أن متوسط إجابات أفراد العينـة ختتلـف عـن املتوسـط االفرتاضـي  0Hمعممها متوافقة مما يعري رفض فرضية العدم 

ســـايب إلجابـــات ملتوســـط احلوهـــذا القبـــول يعـــري أن إجابـــات املشـــاركني يف هـــذا اجلانـــب تتجـــه حنـــو املوافقـــة وكـــان ا( 3)
 املستجوبني كما يلي:

 هــذا رتبــة األوىل يفارة يف املالتــزام املراجــع اخلــارجي بقواعــد وســلوك وآدا  املهنــة عنــد املراجعــة: جــاءت هــذه العبــ -1
ني بقواعــد الســلوك املهــري والــذي يبــني أن التــزام املــراجع 4.84 اجلانــب مــن حيــث درجــة املوافقـــة مبتوســط حســايب بلــغ

ل التـزام توافقــة مـع عامـيجـة جـاءت مالعوامـل املــبثرة علـى ممارسـة مهنـة املراجعـة اخلارجيـة. هـذه النتيعترب عامال من 
لتــزام بقواعــد ملعــايري حيــتم التــزام بااملراجــع اخلــارجي بتطبيــق معــايري املراجعــة املتعــارف يف الفرضــية األوىل حبيــث ان اال

 السلوك املهري.
قــة يــث درجــة املوافحانيــاً مــن ثا يتعلــق مبجــاالت احملاســبة واملراجعــة: جــاءت إملــام املراجــع اخلــارجي الكــايف بكــل مــ  -2

دخول هذه الشركات  ، وذل  قد يشري إىل تشابه الشركات الليبية وعدم4.24مبتوسط حسايب مرتفع حيث كان 
نشـطة نـول األ وعـدم تصاد الليـيبيف أنشطة  تاج اىل خربات ةاسبية غري متوفرة، كما انه قد يعزو ايل بساطة االقت

 االقتصادية به.
ة: أبدى معمـم املختص جلهاتاالدراية واملعرفة الكافية من قبل املراجع بالقوانني والتعليمات الصادرة من  -3

انب متابعة املراجعني ج، ما يفـسر مـن 4.22املستجوبني على هذه العبارة موافقتهم مبتوسط حسايب بلغ 
افقة مع نتيجة اءت متو جتيجة ذات العالقة مبمارسة املهنة. هذه الن للقوانني والتشريعات الصادرة يف ليبيا

اليت و ت املعمول هبا لتشريعااطبيق الفرضية األوىل فيما يتعلق بعبارة قيام املراجع اخلارجي بالتأكد من سالمة ت
 وافق املستجوبون عليها بدرجة مرتفعة.

عا من حيث اءت رابججية: مهنة املراجعة اخلار  حرص املراجع اخلارجي على متابعة التطورات احلاصلة على  -4
 لتطورات يفاصون على متابعة مبعىن أن املراجعني يف البيئة الليبية حري 4.16املوافقة ومبتوسط حسايب وصل 

ء األحباث وإجرا بتوفري اسبنيلال املراجعة على الرغم من عدم موافقة املستجوبني على عدم قيام نقابة احمل
 يفغبة املراجعني ر ًا على نطباعالنقاش للمراجعني اخلارجيني يف الفرضية ال ال ة. هذا يعطي ا الندوات وحلقات

 تطوير املمارسة وبالتايل املهنة يف ليبيا.
ة يف اءت هـذه العبـار اعدها: جـقيام املراجع اخلارجي باالطالل على مفاهيم حوكمة الشركات واإلملام مببادئها وقو  -5

اءت خامسـاً مـن حيــث جـ. هـذه النتيجـة وإن 4.08رجـة املوافقــة مبتوســـط إجابــات املرتبـة اخلامسـة مـن حيـث د
علــى مفــاهيم  االطــالل ترتيــب املوافقــة علــى العبــارات اال اهنــا  صــلت علــى متوســط حســايب مرتفــع لتــربز أمهيــة
 . للحوكمة حوكمة الشركات للمراجعني ودورهم يف جودة املراجعة باعتبارها أحد آليات اخلارجية
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ام املراجــع اخلــارجي مبعــايري احملاســبة الدوليــة إىل جانــب التزامــه بقواعــد ومبــادي حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن إملــ -6
 3.54و 3.68سوق املال اللييب جاءت هذه العبارات سادساً وسابعاً من حيـث الرتتيـب مبتوسـط حسـايب بلـغ 

الملــام مبعــايري احملاســبة الدوليــة بســبب عــدم علــى التــوايل. وهــذه النتيجــة قــد تعــزى إىل عــدم حاجــة املــراجعني إىل ا
وجــود احلاجــة الســتخدامها خصوصــا وأن معمــم الشــركات هــي شــركات ليبيــة وختضــع للقــوانني الليبيــة، أمــا فيمــا 

م فهـي اختياريـة لـذل  فـان  2010يتعلق بااللتزام مببادمب حوكمة الشركات الصادرة عـن سـوق املـال الليـيب سـنة 
ون أقــل مــن التــزام املراجــع بــالقوانني والتشــريعات والــيت أبــدى املشــاركون درجــة عاليــة مــن درجــة االلتــزام هبــا قــد يكــ

 املوافقة عليها.
كـن ميالسـتبانة. كمـا احملـور مـن امما تقدم ميكن مالحمة أن املـراجعني قـد وافقـوا علـى مجيـع العبـارات الـواردة يف هـذا 

يت مت كيــد النتــائج الــلزيــادة تأفقــة أو عــدمها علــى اإلطــالق. و مالحمــة أهنــم مل خيتــاروا احلكــم علــى أي عبــارة بعــدم املوا
كل كاملتوسط العام للمحور  و للعينة الواحدة حول املتوسط احلسايب لكل فقرة  Tاحلصول عليها سيتم استخدام اختبار 

ام إلجابـات توسط العلق باملاهدة املتعأن قيم مستوى املعنوية املشالختبار الفرضية الفرعية ال انية، وتمهر نتائج التحليل 
أي  )1H(البـديل  وقبـول الفـرض )0H(وهذا يعري رفض فرضية العـدم  0.05( أقل من 0.00عينة الدراسة تساوي )

 3( وهـو أكـرب مـن 4.11( وحبسـا  املتوسـط احلقيقـي للمتوسـط العـام يسـاوى )3أن متوسط اإلجابات خيتلـف عـن )
ء عمليــة ر األداء أثنــازم بمعــاييجــع الخــارجي فــي البيئــة الليبيــة يلتــأن المراأي أن اإلجابــات تتجــه حنــو املوافقــة علــى 

 .المراجعة

فع من مستوى رجي للر الخا ال ترتقى إجراءات متابعة أداء عمل المراجع الفرعية الثالثة: الفرضية 3.3.9
  ممارسة حوكمة الشركات.

( ، واستخدم متوسط اإلجابات للعبارات one sample t-testالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار )
ه آراء عينة ات ملعرفة اجتامة الشركة حوكاخلاصة بارتقاء إجراء املتابعة أداء عمل املراجع اخلارجي للرفع من مستوى ممارس

ي عنوية املشاهدة والتعبري اللفمومستوى امل T( يبني املتوسط واالحنراف املعياري وقيمة  5الدراسة، واجلدول رقم ) 
 للعبارة.
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 (5جدول رقم )

 جراء المتابعة ألداء عمل المراجع الخارجيآراء المشاركين حول إ

رقم 
 املتوسط العبارة العبارة

 احلسايب
االحنراف 
مستوي  t املعياري

 املعنوية
التعبري 
 اللفمي

1 
قة عالال ملراجع اخلارجي من اجلهات ذاتيتم تقييم عمل ا

 غري متوفر 0.00 7.04- 1.23 1.57    اللييب(.)نقابة احملاسبني، سوق املال 

2 
ة أو اجعملر يتم تعيني املراجع بناًء على توجيه من جلنة ا

 متوفر 0.00 11.15 0.69 4.27 للد اإلدارة بالشركة ةل املراجعة.

جلهات ل اقب يتم  ديد اإلعمال غري املتعلقة باملراجعة من 3
 لعمالئه.املسئولة واليت ميكن للمراجع تقدميها 

 متوفر 0.00 3.68 0.80 3.49

 متوفر 0.00 7.09 0.67 3.78 يتم التغيري الدوري للمراجع اخلارجي. 4

 واتلنداقيام نقابة احملاسبني بتوفري األحباث وإجراء  5
 للمراجعني اخلارجيني.

1.35 0.89 -
11.28 

 غري متوفر 0.00

متوفر بدرجة  0.15 1.46- 0.45 2.89 املتوسط العام
 متوسطة

 
 إجــراءات مبتابعــة ال ــة واملتعلقــة( يتبــني أن قيمــة مســتوى املعنويــة املشــاهدة لعبــارات الفرضــية ال  5مــن اجلــدول رقــم ) 

ممـا  0.05مـن  عممهـا أقـلجـاءت يف ماملتابعة ألداء عمل املراجع اخلارجي للرفع من مستوى ممارسـة حوكمـة الشـركات 
وبــالنمر إىل ( 3أي أن متوســط إجابــات املســتجوبني ختتلــف عــن املتوســط االفرتاضــي ) 0Hيعــري رفــض فــرض العــدم 

 ( جند أن درجة املتوسط احلسايب للعبارات الواردة يف احملور كما يلي:5اجلدول رقم )
عــة" أوال ركة ةــل املراجدارة بالشــجـاءت العبــارة "يــتم تعيــني املراجــع بنـاًء علــى توجيــه مــن جلنــة املراجعـة أو للــد اإل -1

علـى أن املسـتجوبني  ممـا يـدل 4.27من حيث توفرها، حيث وافق املستجوبون علـى العبـارة مبتوسـط حسـايب بلـغ 
 دارة للشركات.  يوافقون على أنه يتم تعيني املراجعني بتوصية من للد اإل

وسـط ملسـتجوبني ومبتمـن قبـل ا جاءت العبارة "يتم التغيري الدوري للمراجع اخلارجي" ثانيا من حيـث درجـة املوافقـة -2
  3.78حسايب 

جـاءت العبـارة "يـتم  ديــد اإلعمـال غـري املتعلقـة باملراجعــة مـن قبـل اجلهـات املســئولة والـيت ميكـن للمراجـع تقــدميها  -3
على الرغم مـن عـدم حصـول العبـارة علـى درجـة عاليـة مـن املوافقـة، غـري ان  3.49سط حسايب لعمالئه" ثال ا مبتو 
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تفسري املوافقة قد يكون من التزام املراجع اخلارجي يف ليبيا مبستوي عـايل مـن االسـتقاللية عـن الشـركة ةـل املراجعـة 
 مما يستلزم ان حيدد االعمال اليت ال تنقص من استقالليته.

" وق املـال الليـيبسـاسـبني، ملراجـع اخلـارجي مـن اجلهـات ذات العالقـة م ـل نقابـة احمل"تقييم عمـل ا  صلت العبارة  -4
يـام قفسـر ذلـ  بعـدم يويعري ذل  عـدم موافقــة املسـتجوبني علـى العبـارة. وميكـن أن  1.57على متوسط حسايب 

 م ل هذه اجلهات بأي متابعة ألعمال املراجعني اخلارجيني يف ليبيا.
صــلت أخــرياً حيـث   خلـارجيني"ارة "قيـام نقابــة احملاسـبني بتــوفري األحبـاث وإجــراء النـدوات للمــراجعني اجـاءت العبــ -5

ر يف قيـام النقابـة ، هـذه النتيجـة تعطـي انطباعـاً علـى وجـود ضـعف وقصـو  1.35على متوسط حسايب متـدين بلـغ 
 ية يف ليبيا. ة اخلارجة املراجعبالدور املناط هبا يف متابعة املراجعيني والرفع من كفاءهتم للنهوض مبهن

و عـدم حملليـة تتجـه حنـا البيئة يفمما تقدم ميكن مالحمة أن آراء املستجوبني حول إجراءات املتابعة للمراجع اخلارجي 
ن هـــا قــــام الباح ــــاحلصــــول عليتـــوفر وبشــــكل دقيــــق معمـــم اإلجــــراءات الــــواردة بـــاحملور، ولزيــــادة تأكيــــد النتـــائج الــــيت مت ا

ر الفرضـية حـور ككـل الختبـاللعينـة الواحـدة حـول املتوسـط احلسـايب لكـل فقـرة واملتوسـط العـام للمT ارباسـتخدام اختبـ
ينــة لعــام إلجابــات عاباملتوســط  أن قــيم مســتوى املعنويــة املشــاهدة املتعلــقالفرعيــة ال ال ــة، حيــث أظهــرت نتــائج التحليــل 

إلجابـات يسـاوي اأي أن متوسـط  )0H(مـا يعـري قبـول فرضـية العـدم  0.05( وهو أكرب مـن 0.15الدراسة تساوي )
 تــوفر إجــراءات عــدم ( أي أن اإلجابــات تتجــه حنــو2.89( وحبسـا  املتوســط احلقيقــي للمتوســط العــام يســاوى )3)

 المتابعة ألداء عمل المراجع الخارجي للرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات.
كمة ارسة حو ى ممال يسهم المراجع الخارجي في الرفع من مستو  اختبار الفرضية الرئيسة: 4.3.9

 الشركات بالبيئة الليبية.
تائج كما ابقة وكانت النثة السالال  ختبار هذه الفرضية العامة مت استخدام اإلجابات على العبارات اخلاصة باحملاورال

 (:6يف اجلدول رقم )
 (6اجلدول رقم )

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية

 Sigالداللة  Tقيمة  Sاالحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

3.70 0.27 15.72 0.00 
 

وهــذا يعــري رفــض  0.05( وهــي أصــغر مــن 0.00يتبــني أن قيمــة مســتوى املعنويــة املشــاهدة )  6مــن اجلــدول رقــم 
أي أن متوســـط إجابـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة ختتلـــف عـــن املتوســـط  1Hوقبـــول الفـــرض البـــديل  0Hفرضـــية العـــدم 
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أن  ( فإن ذل  يعري أن اآلراء تتجه حنو املوافقة على3.7( وهو )3العام أكرب من ) ( وألن قيمة املتوسط3االفرتاضي )
 .المراجع الخارجي يسهم في الرفع من مستوى ممارسة حوكمة الشركات بالبيئة الليبية

 مضـافة قيمـة ا ختلـقألهنـ الشـركات، حوكمـة ومقومـات ركـائز أحـد اخلارجيـة املراجعـةتأسيسـا علـى مـا سـبق تعتـرب 
أن بـاخلارجيـة يف ليبيـا كفيـل  جعـةاملقومـات الرئيسـة للمراللشـركات، كمـا أن وجـود  املاليـة للمعلومـات املنشـورة بـالقوائم

دعم عـــزز الرقابـــة وتـــشـــركات، وتتعمـــل علـــى ممارســـة جيـــدة وفعاالـــة حلوكمـــة جيـــدة يف ليبيـــا وتزيـــد مـــن القـــدرة التنافســـية لل
 املال واجلهات الرقابية األخرى.اإلفصاح والشفافية باعتباره هدف سلطة سوق 

 لنتائج والتوصيات ا .10

 نتائج الدراسة:    1.10
ة الشركات يف رسة حوكموى ممادور املراجعة اخلارجية يف الرفع من مستلقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 

احملتملة  لة من العوامليب حول مجل الليمن خالل اسـتطالل آراء املراجعني اخلارجيني املسجلني بسوق املاالبيئة الليبية 
املراجعة  خلارجي مبعايريملراجع اا التزامو األداء للمراجع اخلارجي معرفة فعالية إجراءات بعد تقسيمها إىل ثالثة ةاور هي 

حملاور يف تسهم به هذه ا ا جيب أنجي ملداء املراجع اخلار اءات املتابعة ألجر املعمول هبا والتشريعات النافدة وفعالية إ
ني أن ذه العوامل تبراجعني هبام امل. وبعد  ليل آراء املستجوبني عن مدى التز مستوى ممارسة حوكمة الشركاتالرفع من 

ارجية. ية املراجعة اخلجراء عملإعند  اكانـت وبنـسب متفاوتـة متوفرة لدى املراجعني وأهنم ملتزمون هبوإن  معمم العوامل 
 وبشكل عام ميكن ترتيب هذه العوامل حـسب احملـاور التالية:  

 أوال: تناسب إجراءات األداء للمراجع الخارجي مع متطلبات حوكمة الشركات: 
مستوى  للرفع من ام هبا االلتز راجعنيأظهرت الدراسة التزام املراجعني يف ليبيا مبعمم إجراءات األداء اليت على امل

 حوكمة الشركات وخصوصا فيما يتعلق بالتايل: 

 التزام املراجع اخلارجي بتطبيق معايري املراجعة املتعارف عليها.   -1

ايــد حــول لــرأي الفــري احملا إبــداء التــزام املراجــع اخلــارجي بتجميــع األدلــة واإلثباتــات الكافيــة واملالئمــة للمســاعدة يف -2
 عدالة القوائم املالية.

 .ةل املراجعةالتزام املراجع اخلارجي حبضور اجتمال اجلمعية العمومية للشركة  -3

 .عن الشركة ةل املراجعة التزام املراجع اخلارجي باالستقاللية التامة -4

 قيام املراجع اخلارجي بالتأكد من سالمة تطبيق التشريعات املعمول هبا. -5

 .ةل املراجعةة للشركة قيام املراجع اخلارجي بتقييم نمام الرقابة الداخلي -6
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 التزام املراجع اخلارجي مبراجعة الشركات اليت له دراية بطبيعة عملها. -7

 ا. قيام املراجع اخلارجي بدراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي حياهل -8

 راجعةاملةل  لشركةاتحديد وتقوب اجملاالت اليت تكون عرضة للمخاطر داخل املراجع اخلارجي ب قيام -9

 ة.ملالياضمان املستوى الكايف من اإلفصاح عن طريق التقارير التزام املراجع اخلارجي ب -10

 عة.لمراجلقيام املراجع اخلارجي بتقدب املشورة يف اجملاالت احملاسبية للجهة اخلاضعة  -11

مة حوك لباتمع متط األداء للمراجع اخلارجيإجراءات من جانب آخر أظهرت الدراسة وجود قصور يف بعض 
 يف ليبيا ومن أهم أوجه هذا القصور ما يلي: الشركات

 .عةةل املراجضعف تعاون املراجع اخلارجي مع إدارة املراجعة الداخلية بالشركة  -1

 جلنة املراجعة بالشركة ةل املراجعة.ضعف تعاون املراجع اخلارجي مع  -2

 .ملراجعةال ةعة بالشركة عدم قيام املراجع اخلارجي بدراسة خطة املراجعة مع جلنة املراج  -3

 شركاتوكمة السة حثانياً: فعالية إجراءات متابعة أداء عمل المراجع الخارجي لرفع مستوى ممار 
 ركات يف البيئةوكمة الشحارسة أظهرت الدراسة كفاءة إجراءات متابعة أداء عمل املراجع اخلارجي لرفع مستوى مم

 يف البيئة الليبية خصوصاً من حيث: الليبية مما عزز من رفع مستوى حوكمة الشركات

 التزام املراجع اخلارجي بقواعد وسلوك وآدا  املهنة عند املراجعة. -1

 إملام املراجع اخلارجي الكايف بكل ما يتعلق مبجاالت احملاسبة واملراجعة. -2

 .املختصة اجلهات صادرة منت الالتزام املراجع اخلارجي بالدراية واملعرفة الكافية عن القوانني والتعليما -3

 جية.حرص املراجع اخلارجي على متابعة التطورات احلاصلة يف مهنة املراجعة اخلار  -4

 واعدها. ا وققيام املراجع اخلارجي باالطالل على مفاهيم حوكمة الشركات وإملامه مببادئه -5

يف النقاط  لةواملتم  ارجيكما أظهرت الدراسة وجود نقاط ضعف يف بعض إجراءات متابعة أداء عمل املراجع اخل
 التالية:

 إملام املراجع اخلارجي مبعايري احملاسبة الدولية. -1

إجراء عملية  لييب عندل الالتزام املراجع اخلارجي بقواعد ومبادي حوكمة الشركات الصادرة عن سوق املا -2
 املراجعة.
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 ثالثاًً : فعالية إجراءات متابعة أداء عمل المراجع الخارجي 
حد ية باعتبارها أئة احمللالبي لبعض إجراءات متابعة أداء عمل املراجع اخلارجي يف أظهرت الدراسة وجود فعالية

 ي: اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات، ومن أهم إجراءات متابعة أداء املراجع اخلارج

 تعيني املراجع بناًء على توجيه من للد اإلدارة بالشركة ةل املراجعة. -1

 ارجي .إجراء التغيري الدوري للمراجع اخل -2

ة جـــراءات املتابعـــإالل تـــدين خـــبينمـــا أظهـــرت الدراســـة عـــدم متابعـــة أداء املـــراجعني اخلـــارجيني يف البيئـــة احملليـــة مـــن 
 للمراجعني خصوصا يف:

 ميها لعمالئه.راجع تقدللم  ديد األعمال غري املتعلقة باملراجعة من قبل اجلهات املسبولة واليت ميكن -1

    .اللييب( ملالااجلهات ذات العالقة )نقابة احملاسبني، سوق  ملراجع اخلارجي منتقييم عمل ا -2

 .قيام نقابة احملاسبني بتوفري األحباث وإجراء الندوات للمراجعني اخلارجيني -3

 

 توصيات الدراسة:    2.10

 اجعــةدور مهنــة املر  يف  ســني يف ظــل النتــائج الســابقة مت صــياغة التوصــيات التاليــة والــيت يأمــل الباح ــان أن تســهم  
 اخلارجية يف  سني ممارسة حوكمة الشركات يف ليبيا: 

 كات.تقوية تعزيز التعاون بني املراجع اخلارجي وإدارة املراجعة الداخلية بالشر  -1

 لشركات.بان تكوين الشركات للجان املراجعة وتعزيز تعاون املراجع اخلارجي مع هذه اللجا -2

 ينها.د تكو جلنة املراجعة بالشركات بعإلزام املراجع اخلارجي بدراسة خطة املراجعة مع  -3

 تأهيل املراجعني يف ليبيا من جانب معايري احملاسبة واملراجعة الدولية. -4

املال اللييب  ة عن سوقصادر حث املراجعني على ضرورة التزام املراجعني بقواعد ومبادمب حوكمة الشركات ال -5
 عند إجراء عملية املراجعة.

 الئه.ميها لعمع تقدغري املتعلقة باملراجعة واليت ميكن للمراج ديد اجلهات املسبولة لألعمال  -6

طة  الليبيني وسلاملراجعنيو بني ملراجع اخلارجي من اجلهات ذات العالقة م ل نقابة احملاسضرورة تقييم عمل ا -7
    سوق املال.

عدم اقتصار دورها قيام نقابة احملاسبني واملراجعني بتوفري األحباث وإجراء الندوات للمراجعني اخلارجيني و  -8
 على منح تراخيص مزاولة املهنة. 



 م2017يناير  (1) العدد -(1) المجلد مجلة المنتدى األكاديمي                  
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