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تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف 
 التجارية ) دراسة حالة(

 
 

  الملخص 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة بيان تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية، .ولتحقيق 

هدف الدراسة اتبع الُبحاث المنهج الوصفي لوصف تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات 

من حيث اإلجراءات فإن الدراسة اعتمدت المنهج االستنباطي بهدف بناء إطار نظري المستندية بالمصارف التجارية ، أما 

من خالل مراجعة أدبيات الدراسة من أبحاث ومقاالت, ودراسة المتغيرات في ضوء البيئة في ليبيا، و إلجراء الجانب العملي 

لس جعي ديوان المحاسبة في اإلدارة العامة طرابتم تجميع البيانات من خالل استمارة استبيان وزعت على مجتمع الدراسة ) مرا

( ، ومقارنة النتائج  SPSSاإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف( وتم تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية المالئمة )  –

العملية مع االستنتاجات النظرية, وتعميم النتائج عليها )الجانب االستقرائي (، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير في كفاءة 

مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية، وقد أوصت الدراسة 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الحازمة ضد كل المخالفين للقوانين والتشريعات النافذة لضمان االلتزام بها واستمرار  على ضرورة

اإلدارة العليا للديوان بتقديم الدعم لمراجعي الديوان وأن تستمر بطلب التقارير الرقابية مدعمة بآراء ومقترحات لتحسين وتصويب 

ائج تقييم أداء المصارف التجارية الليبية من ناحية االعتمادات المستندية بشكل خاص األوضاع وتقوم أيضا بمناقشة نت

 للحفاظ على المال العام الليبي وعدم إهدار الموارد واستنزاف االقتصاد الوطني.
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Abstract 

This study aimed to know the Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in 

reducing corruption in letters of credit in Libyan commercial banks. 
To achieve the goal of the study, the researchers followed the descriptive approach to describe 

the Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in reducing corruption in letters of 

credit in Libyan commercial banks. In Libya, and for the practical aspect, the data was collected 

through a questionnaire form distributed to the study population (Auditors of the Audit Bureau 

in the Public Administration Tripoli - the General Administration of Banks Performance 

Assessment) and the data was analyzed using the appropriate statistical methods (SPSS), and 

the practical results were compared with the theoretical conclusions. And generalizing the 

results to them (inductive aspect). 

The study found in Impact  of  comptance  of auditors of the Audit Bureau in reducing 

corruption in letters of credit in Libyan commercial banks. 

The study recommended the need to take firm legal measures against all violators of the laws 

and legislation in force to ensure compliance with them and the continuation of the senior 

management of the Bureau to provide support to the auditors of the Bureau and to continue to 

request supervisory reports supported by opinions and proposals to improve and correct the 

situation. It also discusses the results of evaluating the performance of Libyan commercial 

banks on the one hand. Documentary credits in particular to preserve the Libyan public money 

and not waste resources and destroy the national. 

Keywords: Comptance, Auditors of the Audit Bureau, corruption,  letters of credit, Libyan 

Commercial Banks. 

 

 أواًل: اإلطار العام للدراسة:
 المقدمة: 1.1 

الفسااااد أصااابة ظاهرة عالمية، وتزايد االهتمام في الفترة األخيرة من قبل دول العالم المتقدمة والنامية، هير أنر انتشااار بنسااابة 
أكبر في الدول النامية ومن أهم أسااباب انتشااار الفساااد على المسااتوأ العام أو الخاص، هو عدم االسااتغالل األمثل للموارد، 

ي إلى عدم تحقيق المنظمة ألهدافها، والفسااااد يهلق اقتصااااد الدولة ليصااابة عائقا رئيسااايا  أمام وتبذيرها أو اختالساااها مما ي د
مساايرة التنمية االقتصااادية بها، وكما أنر ال يشااجع على االسااتثمار األجنبي في الدول التي ينتشاار بها بشااكل كبير ويزيد من 

الكثير من الجهود ساااااواء على المساااااتوأ المحلي مثل  تدني مساااااتوأ الخدمات ويزيد من المشااااااكل االقتصاااااادية، وقد تم بذل
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ديوان المحاسااااابة الليبي والدولي مثل منظمة الشااااافافية الدولية وهيئة األمم المتحدة ومنظمة التعاون االقتصاااااادي والتنمية من 
 أجل مكافحة الفساد والحد منر.

 مشكلة الدراسة: 2.1
الدولية، يعطي م شاااااارا  خطيرا  يسااااااتوجب من الحكومة اتخاذ التدابير إن انتشااااااار ظاهرة الفساااااااد في ليبيا كما تشااااااير التقارير 

و  168م، إن ليبيا جاءت في المرتبة 2012-م2011الالزمة لمكافحتر، حيث أشاااار تقرير منظمة الشااافافية الدولية لسااانتي 

للسنتين المذكورتين عربيا  17دولة تضمنها التقرير (، كما جاءت ليبيا في المرتبة  176و 183بالترتيب ) من أصل  160

مما يشااااير بوضااااوش إلى تفشااااي ظاهرة الفساااااد فيها بشااااكل كبير مقارنة بالدول األخرأ. وترتب  عمليات الفساااااد بمدأ قوة أو 

ضعف النظام المحاسبي المطبق ونظام الرقابة الداخلية المطبق، وضعف األجهزة الرقابية في الدولة وعندما يكون الضعف 

 الفساد يتعايش معها ويستفيد من نقاط الضعف بها لينمو ويزداد.داخلي وخارجي، علير إن 

ويعتبر ديوان المحاسبة أحد األجهزة الرقابة الرسمية في ليبيا المخولة بمتابعة الفساد المالي واإلداري وا عداد تقارير عن ذلق 

ظهار أي مخالفات أو مالحظا ت بخصااوص مدأ اتباع القوانين إلى الجهة التشااريعية من خالل متابعة الجهات الحكومية وا 

 المالية واللوائة والنظم المحاسبية المنظمة لعمل هذه الجهات.

فقد ورد بعض حاالت عمليات الفساااد بالمصااارف من خالل متابعة المصااارف التجارية  من خالل متابعة المصااارف خالل 

 ا ما يمكن على سبيل المثال ال الحصر:م، وتبينت العديد من حاالت االختالس والتزوير والتي نورد منه2018العام 

رأس حسااان، من خالل تزوير ما يقارب  -مليون دينار من حساااابات مصااارف الجمهورية  65اختالس مبلغ يقدر بحوالي  -

حوالة واردة للمصااااااارف وتواطة مجموعة من العاملين و المسااااااا ولين بالمصااااااارف مع بعض المساااااااتفيدين من خار   74من 

ضاااافتها إلى حسااااب شاااركة وهمية ومن ثم تصااادير القيمة إلى حساااابات بمصاااارف أخرأ ) تقرير القطاع تم خصااام المبلغ وا  

 (. 2018ديوان المحاسبة الليبي، 

أصبة المصرف المركزي شبر عاجز عن التصدي لمضاربات تجار السوق السوداء، الذين استغلوا ضعفر، األمر الذي  -

بدراسااااااااااة عينات من التحويالت التي تمت باسااااااااااتخدام االعتمادات  م،2015اضااااااااااطر معر الديوان للتدخل فقام خالل العام 

المسااااتندية والمسااااتندات برساااام التحصاااايل، وقد تبين لر أن أهلبها تشااااوبها تهريب عملة وهساااايل أموال، حيث وصاااالت نساااابة 

ارة دلبعض العينات، بسااااابب عدم قيام مصااااارف ليبيا المركزي بمسااااا ولياتر بالرقابة على المصاااااارف وا   %100التالعب إلى 

 (.2016احتياطاتر بكفاءة وفاعلية.)تقرير ديوان المحاسبة، 
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وترتب على ممارساااااات الفسااااااد في القطاع المصااااارفي انفراد فئة قليلة باساااااتغالل الثغرات والتساااااهيالت في النظام المصااااارفي 

جراءات تحد من استغالل هذه األطراف وتساعد في تحقيق العدالة  دة باقي أفراد واستفاالتقليدي دون أن يتم وضع ضواب  وا 

المجتمع من الخدمات التي يجب أن توفرها المنظومة المصاااااااارفية، وهنا يظهر دور مراجع ديوان المحاساااااااابة و أهمية كفائتر 

ألنر بناء على تقاريره الموجهة للساااااااااااااالطات العليا و باألخص الجهة التشااااااااااااااريعية مجلس النواب علير يقوم المجلس بتنفيذ 

اسبة سواء كان سن قانون أو تعديل قانون أو إلغاء قانون بما يتماشى مع حلول المشاكل القائمة توصيات مراجع ديوان المح

 علير يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في الس ال الرئيسي التالي:

 الليبية؟ التجارية بالمصارف المستندية االعتمادات في الفساد على المحاسبة ديوان مراجعي تأثير كفاءة ما هو

 :التالية األسئلة منر سيتفرع الرئيسي الس ال على لإلجابة و

على الفساااد في االعتمادات المسااتندية بالمصااارف التجارية  المحاساابة ديوان تأثير الكفاءة القانونية لمراجعي ما هو -1

 الليبية؟

ف التجارية على الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااار  المحاسااابة ديوان الكفاءة الرقابية لمراجعي تأثير ما هو -2

 الليبية؟

على الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااارف التجارية  المحاسااابة ديوان ما هو تأثير الكفاءة المهنية لمراجعي -3

 الليبية؟

على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية  المحاسبة ديوان هو تأثير الكفاءة اإلدارية لمراجعي ما -4

 الليبية؟

 أهداف الدراسة:   3.1

 : في بيان تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية. يتمثل الهدف الرئيسي .1

 ويتفرع منر األهداف الفرعية التالية:

المستندية على الفساد في االعتمادات  المحاسبة ديوان : بيان تأثير الكفاءة القانونية لمراجعيالهدف الفرعي األول .2

 بالمصارف التجارية الليبية.



                                                                              
 

    55                                                ...تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد

بنغازي -المفتوحة المجلة العلمية للجامعة   
Scientific Journal of Open University - Benghazi 

لو         العدد األ - رابعالمجلد ال  

          م3202 يناير 

على الفساد في االعتمادات المستندية  المحاسبة ديوان : بيان تأثير الكفاءة الرقابية لمراجعيالهدف الفرعي الثاني .3

 بالمصارف التجارية الليبية.

االعتمادات  على الفسااااااااااااااااد في المحاساااااااااااااابة ديوان بيان تأثير الكفاءة المهنية لمراجعي الهدف الفرعي الثالث:  .4

 المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

على الفساد في االعتمادات  المحاسبة  ديوان :  بيان تأثير الكفاءة اإلدارية لمراجعيالهدف الفرعي الرابع .5

 .المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 أهمية الدراسة: 4.1

 هذه الدراسة لها أهمية من ناحيتين:

لها تأثير كبير على المجتمع األكاديمي هو إن هذه الدراسااااااااااة وفق علم الُبحاث هي أول دراسااااااااااة األهمية العلمية:  -1

محلية وسااااااتكون إضااااااافة للمعرفة في ليبيا وسااااااتدعم الجهات محل الدراسااااااة بنتائج وحلول، توفر الدراسااااااة المعرفة 

هها المصاااارف، ومدأ لموظفي المصاااارف وهيرهم من أصاااحاب المصااالحة حول أنواع الفسااااد واالحتيال التي تواج

 تأثيرها على االقتصاد الوطني، والطرق التي يمكن بها الحد من هذه الظاهرة.

األهمية العملية: لها تأثير كبير على المجتمع المهني و أيضا مشرعي القوانين، ومالئمة اإلجراءات التي يقوم بها  -2

 لمال العام و االستخدام األمثل لموارد الدولة.ديوان المحاسبة و كفاءتها في مكافحة الفساد تكفل المحافظة على ا

إن موضااوع اكتشاااف الفساااد في حد ذاتر من خالل المراجعة يعتبر أحد المواضاايع األساااسااية التي يجب أن يغطيها مراجعي 

ديوان المحاسااابة ، تحديد مكامن الضاااعف و الخلل في التشاااريعات القانونية والتوصاااية بسااان تشاااريعات او تعديل التشاااريعات 

 المعمول بها.

 منهجية الدراسة:  5.1 
اعتمدت هذه الدراساااااة من حيث الهدف على المنهج الوصااااافي لوصاااااف تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسااااابة على الحد من 

الفسااااد في االعتمادات المساااتندية بالمصاااارف التجارية ، أما من حيث اإلجراءات فإن الدراساااة اعتمدت المنهج االساااتنباطي 

طار نظري من خالل مراجعة أدبيات الدراساة من أبحاث ومقاالت, ودراساة المتغيرات في ضاوء البيئة في ليبيا، بهدف بناء إ

و إلجراء الجانب العملي تم تجميع البيانات من خالل اسااااااااااااتمارة اسااااااااااااتبيان وزعت على مجتمع الدراسااااااااااااة ) مراجعي ديوان 
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م أداء المصااااارف ( وساااايتم تحليل البيانات باألساااااليب اإلحصااااائية اإلدارة العامة لتقيي -المحاساااابة في اإلدارة العامة طرابلس

 ( ، ومقارنة النتائج العملية مع االستنتاجات النظرية, وتعميم النتائج عليها ) الجانب االستقرائي (. SPSSالمالئمة ) 

 مجتمع الدراسة: 6.1  
 اإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف. –طرابلس مجتمع الدراسة هم مراجعي ديوان المحاسبة الليبي اإلدارة العامة 

 أدوات الدراسة: 7.1
 المصادر الثانوية هي الدراسات السابقة والمجالت الدورية والمطالعة على االنترنت.

 المصادر األولية وهو استبيان وتم توزيعر على مجتمع الدراسة الستخرا  النتائج وفقا ألسلوب ليكرت الخماسي.

 الدراسة:متغيرات  8.1 
 (:1-1وسنوضة المتغيرات عن طريق الشكل التالي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الشكل من قبل الباحثان
 

 الدراسة:حدود   9.1
 : ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس ) الظهرة (.الحدود المكانية

الكفاءة 
 القانونية

الكفاءة 
 الرقابية

الكفاءة 
ةالمهني  

الكفاءة 
 اإلدارية

الفساد في     

االعتمادات 

 المستندية

ةالمستقل اتالمتغير  المتغير التابع  
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 .2022و انتهت في يونيو  2021: بدأت الدراسة في أكتوبر  الحدود الزمانية

 ثانيًا: اإلطار النظري للدراسة:

 الدراسات السابقة 1.2 
 ( :2015دراسة)جعارة، 

هدفت الدراساااااااااااة إلى قياس مالئمة إجراءات ديوان المحاسااااااااااابة األردني ألهراض مكافحة الفسااااااااااااد، من وجهة نظر المدققين 

العاملين في ديوان المحاسبة. ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير استبانة وزعت على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة المتكون 

(اساااااااااااتبانة، والمساااااااااااترد منها 130(مدققا، وقد تم توزيع )389دني وعددهم )من المدققين العاملين في ديوان المحاسااااااااااابة األر 

( من مجتمع الدراساااااة. وتوصااااالت الدراساااااة إلى أن %28( اساااااتبانات صاااااالحة للتحليل اإلحصاااااائي تمثل ما نسااااابتر )109)

رقابة األداء، بة اإلدارية، و إجراءات التدقيق التي يتبعها ديوان المحاساااابة في القطاع العام )الرقابة المالية والمحاساااابية، والرقا

ن كان  والرقابة القانونية( مالئمة إلى حد ما. وعلى ضااوء النتائج قدمت الدراسااة عددا من التوصاايات، ما لمكافحة الفساااد، وا 

 هناق ضعف في تنفيذ بعض اإلجراءات. 

 (: 2016دراسة ) أبوشعالة , 

هدف الُبحاث من خالل هذه الدراساااااااة إبراز دور مصااااااارف ليبيا المركزي بالتعاون مع ديوان المحاسااااااابة الليبي في الحد من  

عمليات االحتيال والغش والتالعب في االعتمادات المساااااتندية والمساااااتندات برسااااام التحصااااايل ، وذلق من خالل اساااااتعراض 

لمنظمة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لفتة االعتمادات المستندية العديد من المحاور كالضواب  والشروط واإلجراءات ا

، وكذلق اإلجراءات والضااااااااواب  المنظمة لتنفيذ عمليات المسااااااااتندات برساااااااام التحصاااااااايل ، والضااااااااواب  المنظمة لسااااااااداد قيمة 

لمتعلقة باإلبالغ لضااواب  االمسااتندات الواردة برساام التحصاايل ، وأيضااا  الضااواب  المتعلقة بتنظيم اسااتعمال النقد األجنبي ، وا

عن حاالت التزوير واالختالس والنصاااب واالعتداءات التي تتعرض لها المصاااارف ، وأخيرا  دور ديوان المحاسااابة الليبي في 

مكافحة الظواهر السلبية المضرة بالمال العام واقتصاد الدولة ، أما منهجية الدراسة فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

ل الكتب والمراجع المتعلقة بموضااااااوع الدراسااااااة باإلضااااااافة إلى االسااااااتعانة بالمنشااااااورات والتقارير والقرارات والرسااااااائل من خال

الدورية الصااادرة عن مصاارف ليبيا المركزي وكذلق البيانات واإلحصاااءات الصااادرة عن ديوان المحاساابة الليبي حول ظاهرة 

سااام التحصااايل ، ومن أهم النتائج التي تم التوصااال إليها أن مصااارف ليبيا التالعب في االعتمادات المساااتندية والمساااتندات بر 
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المركزي يسعى إلى الحد من عمليات الغش واالحتيال في االعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وذلق بالتعاون 

ات عمل االعتمادات المستند مع ديوان المحاسبة الليبي من خالل إصدار مجموعة من اإلجراءات والضواب  المتعلقة بتنظيم

 والمستندات برسم التحصيل وكذلق الضواب  المتعلقة بتنظيم استعمال النقد األجنبي.

 (:2018دراسة)الشيخي وكبالن، 

 مراجعير من خالل ليبيا، في المحاسبة ديوان فعال   يلعبر الذي الرقابي الدور على التعرف إلى رئيسي بشكل الدراسة تهدف

 إجرائي أو فرعي بشاااكل الدراساااة كما هدفت العام، القطاع بم ساااساااات المالي الفسااااد من للحد "الفنيون  الموظفون "الماليين 

 عالجر، وسااابل ومظاهره، المالي الفسااااد ماهية باإلضاااافة لتوضاااية ترشااايده، وسااابل العام باإلنفاق نظريا إلى التعريف إلى

 Induction Approach "المنهج االستقرائي على باالعتماد الُبحاثان قام فقد الدراسة أهداف لتحقيقو  .علير الرقابة وآليات

 Deduction" االسااتنباطي المنهج اسااتخدام ثم الدراسااة، فرضاايات صااياهة ومن ثم الدراسااة، موضااوع أدبيات مراجعة في "

Approach" النتائج واستخالص الفرضيات اختبار على يقوم الذي. 

 فرع بنغازي، فرع من كل شااااااملت التي الشاااااارقية المحاساااااابة بالمنطقة ديوان فروع جميع من الدراسااااااة مجتمع يتكون حيث 

 الذكر، ساااابقة الديوان فروع في المراجعين العاملين في العينة صااارتنحو ا البيضااااء وفرع األبيار، فرع المر ، فرع إجدابيا،

 وتم اسااترداد اسااتبيان، اسااتمارة "100" عدد توزيع تم وقد العامة الم سااسااات أعمال على والمراجعة الرقابة يمارسااون  الذين

 لعدم اساااااتمارة" 8"عدد اساااااتبعاد تم االساااااتبيان اساااااتمارات تفريغ خالل ومن ،"%78"الردود نسااااابة بلغت وقد اساااااتمارة،"78

 والتدقيق. الرقابة يمارسعا مراج " 70" على العينة استقرت وبذلق تعبئتها، اكتمال لعدم أو صالحيتها

 يأتي: ومن أهم نتائج البحث ما

 على المحاسااابة، بديوان العليا اإلدارة تقدمر الذي للدعم تأثير أي وجود عدم إلى الميدانية الدراساااة نتائج أشاااارت -1

 .الحكومي اإلنفاق ترشيد في العامة الم سسات على المحاسبة ديوان التي يمارسها ليةاالم الرقابة أداء

 

 ( 2020دراسة ) العنيزي , 

هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على العوامل الم ثرة في اكتشاف الفساد المالي ، ومعرفة أي منها أكثر أثرا  وفقا   

للوزن النسااااابي لكل عامل على حدا . ولتحقيق هدف الدراساااااة اتبع الُبحاث المنهج االساااااتنباطي االساااااتقرائي ، حيث أن هذا 
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لمالية بالواليات المتحدة في معظم الدراساااااات التي اجراها المجلس منذ إنشاااااائر سااااانة المنهج اتبعر مجلس معايير المحاسااااابة ا

(، وهذه العوامل  0.05م. وتوصاالت الدراسااة إلى أن هناق أثر للعوامل التي تم اختبارها عند مسااتوأ داللة معنوية ) 1973

ايير ل لمراجعين الخااارجيين، وااللتزام بمعاامتمثلااة في دعم اسااااااااااااااتقالليااة المراجعين الخااارجيين، وكااذلااق توافر الكفاااء والتااأهياا

المراجعة الدولية ، وااللتزام بالقوانين والتشاااااريعات النافذة وكذلق االساااااتعانة بأسااااااليب الفحص القانوني في اكتشااااااف الفسااااااد 

ثم عامل  ،المالي. وقد احتل عامل توافر الكفاءة والتأهيل المرتبة األولى يلير عامل االسااااااااااتعانة بأساااااااااااليب الفحص القانوني

االلتزام بالقوانين والتشاااااااااااريعات النافذة، ثم عامل االلتزام بمعايير المراجعة الدولية ، وأخيرا  عامل دعم اساااااااااااتقاللية المراجعين 

الخارجيين. وأوصاااااااات الدراسااااااااة بضاااااااارورة تبني والتزام ) ديوان المحاساااااااابة ونقابة المحاساااااااابين والمراجعين الليبيين ( لمعايير 

 وكاذلاق ضاااااااااااااارورة االهتماام باإنشااااااااااااااااء قساااااااااااااام للفحص القاانوني في الجاامعاات، المعااهاد العلياا في ليبياا. المراجعاة الادولياة،

 (: 2020دراسة ) درباش . 

هدفت هذه الدراسااااااااة للتعرف إلى العوامل الم ثرة في تطوير العمل الرقابي لديون المحاساااااااابة، المتمثلة في دعم اإلدارة العليا 

المحاساااابة ، الدورات والتدريب الكوادر الديوان الرقابي، التشااااريعات النافذة، واسااااتخدام  للم سااااسااااات العامة، اسااااتقاللية ديوان

التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، واعتماد معايير الرقابة الدولية، كفاءة الكادر الرقابي لديوان المحاساابة، وقد شاامل مجتمع 

( مراجعا، وقد اعتمدت الُبحاثة على  123ا العينة فتكونت من ) الدراسة المراجعين في ديوان المحاسبة للمنطقة الشرقية، أم

مصدرين رئيسين لجمع البيانات هما البيانات األولية والمتمثلة في استمارة االستبيان حيث تم توزيعها على مجتمع الدراسة، 

ج المطلوبة، كما اعتمدت لتحقيق أهداف الدراسااة والحصااول على النتائ SPSSوتم االعتماد على منهج التحليل االحصااائي 

الُبحاثة على البيانات الثانوية المتمثلة في الدراسات السابقة والمجالت التي تم عملها في نفس الموضوع. وتوصلت الدراسة 

إلى أن هناق دعم من قبل اإلدارة العليا للم سسات العامة، ألن ديوان المحاسبة يتمتع باالستقالل المالي واالداري والوظيفي 

ن أي تااأثيرات خااارجيااة، كمااا يوفر الااديوان دورات وتاادريااب للكااادر الرقااابي، كمااا ان الااديوان لاادياار أنظمااة ولوائة كااافيااة باادو 

ومناسااااااابة ومتطورة لممارساااااااة العمل الرقابي، كما يهتم الديوان بتوفير الوساااااااائل التكنولوجية، اال أن الديوان لم يعتمد معايير 

 ة العليا للرقابة في دول العالم، ورهم وجود كوادر م هلة ومدربة بالديوان. الرقابة الدولية التي تعتمدها األجهز 

 (: 2022دراسة ) شاكير , 
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هدفت هذه الدراسااااااااااة إلي تقييم مدأ كفاءة أنظمة الرقابة التشااااااااااغيلية لدأ المصااااااااااارف التجارية الليبية فيما يتعلق بالعمليات 

الرقابة والتفتيش لدأ إدارة الجمارق الليبية، من وجر نظر كال  من المنظمة لالعتمادات المسااااااااااااااتندية، وتقييم كفاءة أنظمة 

موظفي المصااارف التجارية ومفتشااي ومخلصااي إدارة الجمارق بمدينة بنغازي، ولتحقيق هرض الدراسااة تم تصااميم اسااتمارتي 

لتزام مساااااتوأ ا اساااااتبيان األولى وزعت على عينة المصاااااارف والثانية على الجمارق ، خلصااااات الدراساااااة إلى وجود تدني في

المصااااارف التجارية باإلجراءات والشااااروط المنظمة لعملية فتة االعتمادات، مع وجود تدني في مسااااتوأ التزام إدارة الجمارق 

جراءات التفتيش والرقابة على البضااااائع، مما أدأ إلى اسااااتشااااراء الفساااااد وتزايد عمليات االحتيال وتهريب  بتطبيق ضااااواب  وا 

 ي للخار  دون ورود بضائع تعادل قيمة تلق التحويالت .األموال من النقد األجنب

 

 اإلضافة العلمية للدراسة: 2.2

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، إنها تهتم بتحديد تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في 

اسة هي األولى محليا والتي هطت جانب االعتمادات أن هذه الدر االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية،  و 

 .المستندية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة والرقابة على المصارف

 ثالثًا: الدراسة الميدانية:

لخدمة أهراض هذه الدراسة فقد تم االعتماد على استمارة االستبيان لجمع البيانات من عينة وسيلة جمع البيانات: 1.3.

وش، يتضمن المفت -حاول الُبحاثان إعداد أسئلة استمارة االستبيان بعناية، وقد تم استخدم االستبيان المغلق  الدراسة، وقد

مجموعة من األسئلة المغلقة التي تتطلب من المستجيب اختيار إجابة من بين اإلجابات المحددة مسبقا، وتتميز هذه 

 ة إلى بعض األسئلة المفتوحة التي تعطي المبحوث إمكانية التعبيراألسئلة بسهولة إجراء االختبارات اإلحصائية، باإلضاف

 عن رأير دون تحديد لنوع اإلجابة.

: تعتبر استمارة االستبيان أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طريق تصميم استمارة االستبيان 2.1.3

 هذه االستمارة مقننة وشاملة ومنظمة وقابلة لالستعمال استمارة يجرأ تعبنتها من قبل المستجيب، ويتطلب ذلق أن تكون 

والتحليل، ولعل مرحلة تصميم استمارة االستبيان وصياهة األسئلة التي تتضمنها هي من أهم أعباء الُبحاث إلدراكر أنر ال 
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ُبحاث من ليستطيع أن يكون مع اتصال مباشر مع المستجيب فيوضة لر أي هموض ويجيب على استفساراتر، وال يتأكد ا

 أنر قد تمت اإلجابة عن أسئلتر كما قصدها وقد تم االسترشاد بالخطوات التالية خالل مرحلة تصميم استمارة االستبيان:

اإلطالع على أدبيات " اإلطار النظري " الستنباط أسئلة استمارة االستبيان، وبحيث تكون مرتبطة بهدف الدراسة ) تأثير  -1

سبة على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية (، وأن يكون هناق اتساق كفاءة مراجعي ديوان المحا

بين األسئلة التي تتضمنها استمارة االستبيان والمتغيرات المستقلة  والمتغير التابع، أي أنر يجب أن تعكس األسئلة استمارة 

تخدام تابع، بحيث يمكن اختبار وجود عالقة واتجاهها وقوتها كما تم اساالستبيان العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير ال

، 2020، عامر، 2018، كبالن والشيخي، 2016، أبوشعالة، 2013بعض األسئلة من دراسات مشابهة ) ألويس ليونارد، 

 (.  2022، شاكير، 2020، العنيزي، 2020درباش، 

 اييس كما يلي:تحديد مقياس اإلجابات، حيث تم استخدام عدة مق -2

 المقياس االسمي " التصنيفي ": وقد تم استخدام هذا المقياس في تصنيف المعلومات العامة عن المستجيبين. -1 

مقياس ليكرت " ذو الخمس درجات ": وقد تم استخدام هذا المقياس في تصنيف اإلجابات ما بين موافق بشدة إلى هير  - 2

 (1-3) ان ترجيحية لتسهيل تحليل البيانات كما هو مبين بالجدول التالي:موافق بشدة، بحيث تعطي اإلجابات أوز 

 هير موافق بشدة هير موافق محايد موافق موافق بشدة نم  اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن النسبي

 أجازاء استمارة االستبياان: تم تقسيم استمارة االستبيان إلى جزأين رئيسيين هما:

جزء خاص بجمع البيانات العامة ) الديموهرافية ( عن المستجييين تتضمن: المستوأ الوظيفي سنوات الخبرة، والتخصص  -1 

 العلمي، والتأهيل المهني، باإلضافة إلى مراجعة االعتمادات وعدد مرات المراجعة. 

اءة مراجعي ديوان عية التي ت ثر إيجابيا على كفجزء خاص يجمع البيانات التي تتعلق بالمتغيرات المستقلة الرئيسية والفر  -2

 المحاسبة على الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

: للتأكد من سالمة صياهة أسئلة االستبيان ووضوحها تم عرضها من قبل الُبحاث مرحلة تحكيم االستبيان وتوزيعه 3.1.3

على مجموعة من المحكمين، الذين قاموا بإبداء مجموعة من المالحظات التي تم أخذها بعين االعتبار، وفقا لذلق تم إجراء 

 ن.( يبين أسماء المحكمي 2بعض التعديالت على استمارة االستبيان، والملحق رقم ) 
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وقد قام الُبحاث بالسفر لطرابلس والذهاب لديوان المحاسبة اإلدارة العامة ) الظهرة ( لتوزيع استمارات االستبيان إلى  

المستجيبين مرفقة برسالة إحالة، تتضمن عنوان الدراسة وهدفها والم سسة التعليمية المقدمة لها، باإلضافة إلى اسم الُبحاث 

إجراء هذه الدراسة كما تتضمن تأكيدا للمستجيبين أن البيانات التي سوف يقدمونها من خالل  والدرجة العلمية التي تتطلب

 إجابتهم أسئلة االستبيان سوف تعامل بسرية تامة، و ستستخدم فق  ألهراض البحث العلمي.

طة برنامج ائية بواسيتضمن هذا الجزء من الدراسة إجراء بعض التحليالت اإلحص االختبارات اإلحصائية المستخدمة: 4.1.3

(، حيث تم استخدام معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات أسئلة استمارة االستبيان، SPSSالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

وجد  و)اإلدارة العامة لتقييم أداء المصارف ديوان المحاسبة الليبي اإلدارة العامة ( كما قام الُبحاث بدراسة ميدانية على 

امل وسنستخدم أسلوب الحصر الش ) دراسة حالة (اث أنر وزع االستبيانات على مجتمع الدراسة بالكامل وهكذا تكون الُبح

للمجتمع علير استخدم الُبحاث اإلحصاء الوصفي الستخرا  النسب المئوية للبيانات العامة للمستجيبين والمتوس  الحسابي 

جة قة بين المتغيرات لمعرفة اتجاهاتها العامة وتشتتها حول المتوس  لمعرفة نتيواالنحراف المعياري للبيانات المتعلقة بالعال

فار المنفي، ) أ.د.عبدالغالتسا ل ، كما تم استخدام بعض اختبارات اإلحصاء اإلستنتاجي، وقد تم استشارة خبراء إحصائيين 

غازي للتأكد من مالءمة هذه االختبارات أعضاء هيئة تدريس من قسم اإلحصاء كلية العلوم جامعة بن ( و د. محمد قويدر

 لتحليل البيانات والحصول على االستنتاجات العملية.

: تم اساااتخدام معامل كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات اساااتمارة االساااتبيان )صااادق أداة القياس ( اختبار الصدددو والثبات 5.1.3

وهذا يدل علي أن   %60ت بحيث ال تقل نسبتر عن ومدأ اتساق أسئلتها وانسجامها مع مشكلة الدراسة وصياهة التسا ال

 استمارة االستبيان ذات ثبات وموثوقية عالية و أن تكون صالحة لالختبارات اإلحصائية الالحقة.

الثبات يعني اسااااااااااتقرار عبارات قائمة االسااااااااااتقصاااااااااااء وعدم تناقضااااااااااها مع نفسااااااااااها، أي أن قائمة معامل الثبات: 1.5.1.3 

النتائج تقريبا  باحتمال مساااااااوي لقيمة معامل الثبات إذا أُعيد تطبيقها على عينة أخرأ من  االسااااااتقصاااااااء سااااااوف ُتعطي نفس

نفس المجتمع وبنفس الحجم، وإلجراء اختبار الثبات للعبارات الواردة بقوائم االساااااااااتقصااااااااااء تم اساااااااااتخدام معامل ألفا كرونباخ 

Cronbach's Alpha م حد الصااحية، فإذا لم يكن هناق ثباتا  في بيانات قوائوهو معامل يأخذ قيما  تتراوش بين الصاافر والوا

االستقصاء، فإن قيمة هذا المعامل ستكون مساوية للصفر، بينما إذا كان هناق ثباتا  تاما  في البيانات فإن قيمة هذا المعامل 

داقية تعني زيادة مصااااااسااااااتكون مساااااااوية للواحد الصااااااحية، أي أن زيادة قيمة معامل ألفا كرونباخ واقترابها للواحد الصااااااحية 
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 الااااااااابااااااااايااااااااااناااااااااات باااااااااماااااااااا ياااااااااعاااااااااكاااااااااس ناااااااااتاااااااااائاااااااااج الاااااااااعاااااااااياااااااااناااااااااة عااااااااالاااااااااى الاااااااااماااااااااجاااااااااتاااااااااماااااااااع ماااااااااحااااااااال الااااااااادراسااااااااااااااااااااااة.

صاادق قائمة االسااتقصاااء يعني أن العبارات الواردة بقوائم االسااتقصاااء تمثل المجتمع المدروس معامل الصدددو:  2.5.1.3 

مات التي وضاااااااعت من أجلها بشاااااااكل جيد أي أن اإلجابات التي يتم الحصاااااااول عليها من قوائم االساااااااتقصااااااااء تعطي المعلو 

العبارات ) قائمة االستقصاء تقيس ما وضعت لقياسر (. ويتم قياس معامل الصدق عن طريق أخذ الجذر التربيعي لمعامل 

 الاااااااااااااااااثاااااااااااااااااباااااااااااااااااات كاااااااااااااااااماااااااااااااااااا هاااااااااااااااااو ماااااااااااااااااوضاااااااااااااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااالاااااااااااااااااماااااااااااااااااعاااااااااااااااااادلاااااااااااااااااة الاااااااااااااااااتاااااااااااااااااالاااااااااااااااااياااااااااااااااااة:

 Consistencyلي للتحقق من ثبات هذا االسااااااتبيان تم اسااااااتخدام طريقة االتساااااااق الداخ الصدددددو ج الجلر التربيعي للثبات

لمحاور الدراساااة، وذلق باساااتخدام  Consistencyلعبارات اساااتمارة االساااتقصااااء، كما تم اساااتخدام طريقة االتسااااق الداخلي 

 -ومن المعروف أنر :  Cronbach Alphaمعادلة كرونباخ ألفا 

 فاااااااإن االتسااااااااااااااااااااااق الاااااااداخااااالاااااي ماااااماااااتااااااااز.  0.9اذا كاااااااانااااااات قاااااياااااماااااااة كااااارونااااابااااااااخ ألااااافاااااااا اكااااابااااار مااااان أو تسااااااااااااااااااااااوأ 

 فاااااإن االتسااااااااااااااااااااق الاااااداخلي جياااااد. 0.7واكبر من أو تسااااااااااااااااااااوأ  0.9كاااااانااااات قيماااااة كرونبااااااخ ألفاااااا أصااااااااااااااغر من اذا 

فإن االتساق الداخلي مقبول. اذا كانت قيمة كرونباخ  0.6واكبر من أو تساوأ  0.7اذا كانت قيمة كرونباخ ألفا أصغر من 

 0.5اذا كانت قيمة كرونباخ ألفا أصغر من  فإن االتساق الداخلي ضعيف. 0.5واكبر من أو تساوأ  0.6ألفا أصغر من 

 فأن االتساق الداخلي هير مقبول . وقد توصل الُبحاث للنتائج الموضحة في الجدول التالي:
 

 معامالت الصدو والثبات لمحاور الدراسة( 2-3الجدول رقم ) 
معامل الثبات)  المحور م

 ألفاكرونباخ (
عدد األسئلة  درجة القبول معامل الصدو

 عيةالفر 
 7 جيد 0.896 0.803  المحاسبة ديوان الكفاءة القانونية لمراجعي 1
 7 جيد 0.931 0.868 .المحاسبة ديوان الكفاءة الرقابية لمراجعي 2
 8 ممتاز 0.989 0.980 ديوان المحاسبة. الكفاءة المهنية لمراجعي 3
 7 ممتاز 0.952 0.906 المحاسبة. ديوان الكفاءة اإلدارية لمراجعي 4
الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف  5

 التجارية الليبية .
 8 ممتاز 0.981 0.963

 37 ممتاز 0.987 0.975 المعامل لجميع محاور الدراسة

مما يشاااااير (، %98، %80.3 حيث تتراوش بين )  %60( أن معامالت الثبات أكبر من 2 -4يتضاااااة من الجدول رقم ) 

وبلغ معامل الثبات العام (،  %98.9 - %89.6إلى إمكانية ثبات النتائج كما أن معامالت الصدق عالية و تتراوش بين ) 
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هذا يدل على أن االتساق الداخلي ممتاز مما يشير أيضا إلى  (%98.7)، في حين كان معامل الصدق العام (97.5%) 

 ي قياسها فعال.أن الدراسة تقيس المتغيرات التي نرهب ف

 أواًل: التحليل الوصفي للبيانات الديموغرافية: 6.1.3

يهدف التعرف على خصائص عينة الدراسة ووصفها والتحقق من إدراكهم لموضوع االستبيان، فقد تم تحليل البيانات 

 الديموهرافية كما هو مبين:

 المتغيرات الديموغرافية. 1.6.1.3

 أوال : المستوى الوظيفي:

 (3-3رقم )الجدول 
 توزيع المستجيبين حسب المستوى الوظيفي

 النسبة المئوية العدد المستوى الوظيفي
 %68.75 11 مراجع رئيسي
 %25.0 4 مساعد مراجع
 %6.25 1 باحث قانوني
 100.0 16 المجموع

( هم %25.0نسبتر )( من المشاركين هم مراجعيين رئيسيين، وأن ما %66.9( أن ما نسبتر)3-4يالحظ من الشكل رقم )
 ( هم باحثيين قانونيين.%6.3مساعديين مراجعيين، وأن ما نسبتر )

 
 ثانيًا: الخبرة العملية:

 (4-3الجدول رقم )
 بين أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة العملية.

 النسبة المئوية العدد الخبرة العملية

 %25.0 4 سنوات 5أقل من 
 %25.0 4 سنوات 10سنوان إلى أقل من  5من 
 %12.5 2 سنوات 15سنوان إلى أقل من  10من 

 %37.5 6 سنة فأكثر 15
 100.0 16 المجموع
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( من المشاركين في الدراسة لديهم سنوات خبرة طويلة في مجال %37.5( أن ما نسبتر )4-4يالحظ من الجدول رقم )

( سنوات ال تتجاوز 5سنوات خبرة أقل من )سنة فأكثر(، كما أن نسبة المشاركين الذين لديهم  15مراجعات الحسابات )

(، هذا م شر إيجابي على أن المشاركين في الدراسة يتمتعون بقدر كافي من الخبرة العملية في مجال مراجعة 25.0%)

 الحسابات لإلجابة على أسئلة اإلستبيان.

 ثالثا: المستوى التعليمي:

 (5-3جدول رقم )
 التعليمي.توزيع المستجيبين حسب المستوى 

 النسبة العدد المستوى التعليمي
 %6.25 1 دبلوم عالي
 %25.0 4 بكالوريوس

 %6.25 1 دبلوم دراسات عليا
 %56.25 9 ماجستير
 %6.25 1 دكتوراه
 100.0 16 المجموع

 

( %56.3)( من المشاركين هم من حملة البكالوريس، وأن ما نسبتر %25.0( أن ما نسبتر )5-4يالحظ من الجدول رقم )

( هم من حملة الدكتوراه. مما يعني أن المشاركين في الدراسة لديهم من %6.3هم من حملة الماجستير، وأن ما نسبتر )

 المستوأ التعليمي )التأهيل العلمي( ما يكفيهم من فهم أسئلة اإلستبيان ومن ثم اإلجابة عليها بدقة.

 ثالثًا: التخصص:

 (6-3جدول رقم )
 حسب التخصص العلمي.توزيع المستجيبين 

 
 النسبة العدد التخصص
 %87.5 14 المحاسبة

 %6.25 1 التمويل والمصارف
 %6.25 1 القانون 
 100.0 16 المجموع
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( من المشاركين متخصصين في مجال المحاسبة، وأن ما نسبتر %87.5( أن ما نسبتر )6-4يالحظ من الجدول رقم )

 التمويل والمصارف، وهي نفس النسبة من المشاركين المتخصصين في القانون.( من المشاركين متخصصين في 6.3%)

 رابعًا: الشهادة المهنية:
 (7-3الجدول رقم )

 توزيع المستجيبين حسب الشهادة المهنية.
 النسبة العدد الشهادة المهنية
 %81.25 13 محاسب قانوني
 %6.25 1 محاسب مصرفي
 %6.25 1 مراجع مالي
 %6.25 1 مدقق بيانات
 100.0 16 المجموع

 
( من %6.3( من المشاركين هم محاسبيين قانونيين، وأن ما نسبتر )%81.3( أن ما نسبتر )7-4يالحظ من الجدول رقم )

 المشاركين هم محاسبيين مصرفيين، وهي نفس النفسة من مراجعيين ماليين ومدققو بيانات.
 خامسًا: هل قمت بمراجعة االعتمادات المستندية؟:

 (8-3جدول رقم )
 النسبة العدد مراجعة االعتمادات المستندية

 %100.0 16 نعم
 %0 0 ال

 100.0 16 المجموع

( من المستجيبين قاموا بمراجعة االعتمادات المستندية وهذا يزيد ويعزز %100( أن ما نسبتر )8-4يالحظ من الجدول رقم )
 من دقة اإلجابات.

 (9-3جدول رقم ) كم عدد المرات: سادسًا: إلا كانت اإلجابة نعم،
 النسبة العدد كم عدد المرات

 %50.0 8 مرات 3من مرة إلى 
 %18.75 3 مرات 6إلى  4من 
 %18.75 3 مرات 9إلى  7من 

 %12.5 2 فأكثر 10
 100.0 16 المجموع
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مرات، وأن ما نسبتر  3(من المشاركين قاموا بالمراجعة من مرة إلى %50( أن ما نسبتر )9-4يالحظ من الجدول رقم )

مرات، وأن ما  9إلى  7مرات و نفس النسبة قاموا بالمراجعة من  6إلى  4( من المشاركين قاموا بالمراجعة من 18.8%)

فأكثر , وهذا يدل على خبرة الممارسة في مراجعة االعتمادات المستندية  10( من المشاركين قاموا بالمراجعة %12.5نسبتر )

 و يعزز من سالمة اإلجابات 

من خالل الجداول السابقة تبين أن معظمهم ذو خبرة طويلة نسبيا ، وتخصص في مجال محاسبة وأهلبهم حامل درجة 

بر تأهيل ة في استمارة االستبيان، وفي ذات الوقت يعتالماجستير، وهذا يعطي م شرا  علي استيعاب المبحوثين لألسئلة الوارد

  وخبرة المبحوثين وكفاءتهم هو المتغير الذي نقيس علير الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.

 : اختبار تساؤالت الدراسة إحصائيًا. 3-2

 التساؤالت:التحليل اإلحصائي للبيانات الالزمة الختبار  1.2.3 
( أو أكثر، بينما يتم رفضها 3.5. اختبارات اإلحصاء الوصفي وفقا  للنتائج يتم قبول التسا ل إذا كان المتوس  الحسابي )1

 (.3.5إذا كان المتوس  الحسابي أقل من )
بعضها البعض اسة ب. اختبار ارتباط بيرسون الختبار هذه التسا الت قام الُبحاث بتحليل عالقة االرتباط بين محاور الدر 2

 .)المتغيرات المستقلة والمتغير التابع( قوة العالقة واتجاهها
التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول) الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان 1.1.2.3
 المحاسبة(:

ة بين الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من "توجد عالقة ذات داللة إحصائياختبار التساؤل الفرعي األول: 
 الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 (: 10-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي)جدول رقم 
   4.23   دددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددد

  0.521    دددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( واالنحراف 4.23المتوسااااا  الحساااااابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوسااااا  الحساااااابي )يشاااااير 
 ( .0.521المعياري العام )

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني)الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان 2.1.2.3
  المحاسبة (:
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من  التساؤل الفرعي الثاني:اختبار 
 .الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 (:11-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 
   3.87 ددددادمدددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمتد

  0.748  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

( 3.87يشااااااير المتوساااااا  الحسااااااابي واالنحااااااراف المعياااااااري إلااااااى قبااااااول جميااااااع الفقاااااارات، حيااااااث بلااااااغ المتوساااااا  الحسااااااابي )
 ( .0.748واالنحراف المعياري العام )

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث)الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان 3.1.2.3 
 المحاسبة(:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من  اختبار التساؤل الفرعي الثالث:
 بالمصارف التجارية الليبيةالفساد في االعتمادات المستندية 

 (: 12-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 
   4.13 دددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  0.623  دددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

(  4.13)يشير المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوس  الحسابي العام 
 (.0.623واالنحراف المعياري العام ) 

التوزيع التكراري والنسب المئوية واإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الرابع)الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان  4.1.2.3
 المحاسبة (:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة و الحد من  اختبار التساؤل الفرعي الرابع: 
 الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 
 (:13-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا التسا ل كما يلي )جدول رقم 

   3.59 دددددددددادمالمتددددددددددددددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  0.834  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

حيث كان المتوسااا  الحاسااابي  5.4و  3.4يشاااير المتوسااا  الحساااابي و االنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات ما عدا 
 (. 0.834( و االنحراف المعيااااااااري العاااااااام )  3.59، و بلغ المتوسااااااااااااااا  الحساااااااااااااااااااااابي العاااااااام ) 3.5أقااااااال من 
التوزيع التكراري والنسددددددب المئوية واإلحصدددددداءات الوصددددددفية لعبارات المحور الخامس)الحد من الفسدددددداد في  5.1.2.3

 االعتتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية (:
 (: 14-3تم إجراء اختبارات اإلحصاء الوصفي لألسئلة المتعلقة بهذا المحور كما يلي )جدول رقم 
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   4.05 دددددددددددددددددددددوسط الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددابي العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادمالمتددددددددددد

  0.686  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداماالنحددددددددددددددددددددددددددددراف المعيددددددددددددددددددددددددددددددددددددداري 

(  4.05يشاااااااااير المتوسااااااااا  الحساااااااااابي واالنحراف المعياري إلى قبول جميع الفقرات، حيث بلغ المتوسااااااااا  الحساااااااااابي العام )
( أي أنر يدل على توافر )الحد من الفسااااااااااد في االعتتمادات المساااااااااتندية بالمصاااااااااارف  0.686واالنحراف المعياري العام ) 

 التجارية الليبية (
تستخدم معامالت االرتباط لقياس درجة االرتباط بين متغيرين وهو عبارة عن مقياس رقمي  تحليل ارتباط بيرسون: 2.2.3 

( وتدل إشارة المعامل الموجبة على العالقة الطردية، -1و ) +(1يقيس قوة االرتباط بين متغيرين حيث تتراوش قيمتر بين )
بينما تدل إشارة المعامل السالبة على العالقة العكسية  ومعامل ارتباط بيرسون هو من أكثر معامالت االرتباط استخداما في 

 وة االرتباط:مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما يوضة الجدول التالي قيمة المعامل ونوع العالقة وق
 (: 15 – 3وتوصل الُبحاث إلى النتائج التالية كما هي موضحة بالجدول ) 

 F1 F2 F3 F4 F5 البيان رموز المتغيرات
 0.826 0.759 0.924 0.794 1 معامل ارتباط بيرسون  F1 الكفاءة القانونية

 0.000 0.001 0.000 0.000  القيمة االحتمالية
 0.744 0.926 0.798 1 0.794 معامل ارتباط بيرسون  F2 الكفاءة الرقابية

 0.001 0.000 0.000  0.000 القيمة االحتمالية
 0.836 0.699 1 0.798 0.924 معامل ارتباط بيرسون  F3 الكفاءة المهنية

 0.000 0.003  0.000 0.000 القيمة االحتمالية
 0.672 1 0.699 0.926 0.759 معامل ارتباط بيرسون  F4 الكفاءة اإلدارية

 0.004  0.003 0.000 0.001 القيمة االحتمالية
الفساد في 

 االعتمادات المستندية
F5  1 0.672 0.836 0.744 0.826 معامل ارتباط بيرسون 

  0.004 0.000 0.001 0.000 القيمة االحتمالية
 

 : نتائج اختبار التساؤالت: 3.3

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة القانونية نتائج اختبار التساؤل الفرعي األول: ينص على أنه  1.3.3 

 لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الثاني:2.3.3 

قة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الرقابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في "توجد عالينص على أنه  

 االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الثالث: 3.3.3
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تمادات المحاسبة والحد من الفساد في االع"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان ينص على أنه 

 المستندية بالمصارف التجارية الليبية ".

 نتائج اختبار التساؤل الفرعي الرابع: 4.3.3

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد في ينص على أنه  

 التجارية الليبية ".االعتمادات المستندية بالمصارف 

 "توجد عالقة لات داللة إحصائية بين الكفاءة لمراجعي ديوانمما سبق يستنتج الُبحاث نتيجة التسا ل الرئيسي على أنر  

 المحاسبة و الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية

 رابعًا: نتائج وتوصيات الدراسة:

 نتائج الدراسة: 1.4

 خلص الُبحاث إلى مجموعة من النتائج في ضوء التحليالت و االستنتاجات الوارردة في الدراسة، وهي كما يلي: 

 نتائج على مستوأ الدراسة الميدانية:-أ

من خالل االختبارات اإلحصائية التي تم القيام بها والتي من ضمنها اختبار معامل ألفا كرونباخ لجميع عبارات  -1

يان قيما مختلفة ولكن كانت كلها قيم مقبولة ولم يظهر هذا التحليل عبارة مرفوضة ويدل ذلق على توافر استمارة االستب

الثبات في أداة جمع البيانات، باإلضافة إلى أن قيم معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محاور االستمارة الخمسة 

 أظهرت قيم مقبولة جدا هي األخرأ.

اختبار االتساق الداخلي ) ارتباط بيرسون ( لتدل على ارتباط قوي بين عبارات كل  وفي نفس االتجاه جاءت نتائج

محور من محاور االستمارة مع محورها، مما يزيد من جودة واعتمادية استمارة االستبيان، وتم إجراء اختبارات 

 )ت هذه الدراسة من اإلحصاء الوصفي على التسا الت في مجتمع الدراسة ألن تم استخدام الحصر الشامل وانتقل

. ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق ما تم التوصل إلير من خالل  ) دراسة حالة (إلى  الدراسة الميدانية (

 إجابات مجتمع الدراسة.
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تم قبول الس ال الرئيسي " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد  -2

االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية" والتي تشير إلى أن هناق دور لمراجعي ديوان المحاسبة في الحد في 

 من الفساد في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية، حيث أوضحت نتائج تحليل األسئلة الفرعية التالية:

ائية بين الكفاءة القانونية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحص -أ

:  2011في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية وتتوافق هذه النتائج مع دراسة ) الدوسري،

 (. 2018: عبالمجيد ، 2015جعارة،

اد قابية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفسأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الر   -ب

: أبوشعالة  2013في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية و تتوافق هذه النتائج مع دراسة ) الكعبير،

 (. 2022: شاكيرا، 2020: درباش، 2018:الشيخي وكبالن، 2016،

ن الكفاءة المهنية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بي - 

:  2006في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية  وال تتوافق هذه النتائج مع دراسة ) أبوالقاسم ، 

 (.  2020: العنيزي ،  2013ليونارد،

اإلدارية لمراجعي ديوان المحاسبة والحد من الفساد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة  -د

:  2012في االعتمادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )الفطيسي،

 (. 2017عبابنة،

 ،تشير نتائج الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة أهلبهم حاصل على تأهيل علمي مناسب، ولديهم خبرة عملية طويلة  -ه

أن معظمهم متخصصين في مجاالت ترتب  بمجال الدراسة، األمر الذي يضفي إمكانية اإلعتماد على إجابتهم 

 المختلفة.

يشير االتجاه العام ) المتوس  الحسابي إلجابات المستجيبين ( أنهم يوافقون على أن تأثير كفاءة مراجعي ديوان  -و

 بالمصارف التجارية الليبية.المحاسبة يحد من الفساد في االعتمادات المستندية 

 نتائج على مستوأ الدراسة النظرية:  -ب
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 استخدام أسلوب الحصر الشامل ودراسة المجتمع بالكامل تعزز من قوة نتائج الدراسة. -1

لتفادي عيوب االستبيان المغلق تم إضافة س ال لكل محور من محاور الدراسة، تتعلق بكل فرضية، حول ما إذا  -2

ب يرأ أن هناق متغير متعلق بالدراسة لم يتم ذكره، ومن خالل التحليل تبين أنر لم يذكر أي من المستجيبين كان المستجي

أي متغيرات، وهذا يعطي م شرا جيدا على أن هذه الدراسة تضمنت أهلب المتغيرات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وأن 

جميع البيانات الالزمة إلجراء الجانب العملي للدراسة دون إهمال األسئلة المغلقة التي تمت اإلجابة عليها كانت كافية لت

 أية متغيرات هامة.

أن هذه الدراسة هي األولى محليا والتي هطت جانب االعتمادات المستندية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة  -1

يات الدراسة سنقترش في توصوالرقابة على المصارف وكانت النتائج إيجابية من ناحية مراجعي ديوان المحاسبة علير 

 بعض مقترحات البحث التي ستغطي باقي الجوانب.

 توصيات الدراسة:  2.4
 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التالية:

 التوصيات  الجهة التي يتم التوصية لها
للديوان الضغ  على السلطة التشريعية أن يقوموا بسن التشريعات وتحديثها يجب على اإلدارة العليا  .1 مجلس النواب الليبي

كما هو في تقرير المراجعين لتصويب األوضاع بشكل صحية كما يجب أن يكون ويحد من ظاهرة 
الفساد في االعتمادات المستندية بشكل خاص والفساد المالي بشكل عام، وهذا يقع على عاتق اإلدارة 

 بنشر تقريرهم و يقوموا بإيصالر للسلطة التشريعية. العليا أن يقوموا
توصي الدراسة ضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونية الحازمة ضد كل المخالفين للقوانين والتشريعات النافذة  .1 مصرف ليبيا المركزي 

 من قبل اإلدارة العليا لمصرف ليبيا المركزي لضمان االلتزام بها.
الدراسة استمرار اإلدارة العليا للديوان بتقديم الدعم لمراجعي الديوان وأن تستمر بطلب التقارير توصي  .1 ديوان المحاسبة الليبي

الرقابية مدعمة بأراء ومقترحات لتحسين وتصويب األوضاع وتقوم أيضا بمناقشة نتائج تقييم أداء 
لعام الليبي لمال االمصارف التجارية الليبية من ناحية االعتمادات المستندية بشكل خاص للحفاظ على ا

 وعدم إهدار الموارد وا هالق اإلقتصاد الوطني.
هناق بعض الجوانب التي لم يتم التطرق إليها من قبل الُبحاث في تغطية هذا الموضوع المهم والذي  .1 البحاث والمهتمون 

يجاد حل لر، لتخليص معاناة الشعب الليبي م  نيرأ الُبحاث أن من الوطنية دراسة هذا الموضوع  وا 
 ظاهرة الفساد التي أهلكت البالد، في ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات يقترش الُبحاث الدراسات التالية: 

دراسة تأثير كفاءة مراجعي ديوان المحاسبة على الحد من الفساد في االعتمادات المستندية بالجمارق  -
 الليبية.

 ادات المستندية بالمصارف التجارية الليبية.دراسة دور لجان المراجعة على الحد من الفساد في االعتم - 
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