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Abstract 

   

The study aims to identify relation between quality of internal control system in 

Libyan banks and financial corruption in letter of credits. 

The study has adopted analytic descriptive method depending on report of audit 

bureau issued in 2015 with reference to some interview with some managers. 

Researcher  intend to measure variables, depending on  multiple regression 

analysis to test study hypothesis through SPSS. 

The study shows weakening of internal control system in Libyan banks which 

lead to increase number of letter of credits due to counterfeiting and 

mismanagement that could only happen through collusion of bank employees 

due to lack of legal government control because of current political and security 

state of the country. 

Key words: letter of credits, internal control system in banks, Financial 

corruption.    
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 املةلخص : 
 اتاالعتمادهدفت الدراس  إىل معرف  العالق  بني جودة نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف الةليبي  والفساد املايل يف  

عةلى تقرير ديوان احملاسب  الصادر عن  املستندي . حيث استخدمت الدراس  املنهج الوصفي التحةليةلي واعتمدت
لقياس املتغريات. واستخدمت حتةليل  وإجراء مقابالت شخصي  مع بعض املسؤولني يف ديوان احملاسب ، 2022

ظهرت النتائج أبن هناك ضعف يف نظام . أSPSSاالحندار املتعدد الختبار الفرضيات الدراس  من خالل برانمج 
املستندي . قد يرجع ذلك إىل تواطؤ  اتاالعتمادالرقاب  الداخةلي ، هذا ما أدى إىل زايدة نسب التزوير يف مستندات 

من قبل بعض العامةليني يف املصارف وكذلك ضعف املساءل  القانوني  نظرًا لظروف الدول  وهذا ما أثر عةلى قيم  
 ي ككل.االقتصادضع العمةل  وعةلى الو 

 .املستندي ، نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف، الفساد املايل اتاالعتمادالكةلمات املفتاحي : 
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 املقدم  :
إن أي مؤسس  يوجد هبا نظام رقاب  داخةلي سواًء كانت هذه املؤسسات هادف  لربح أو غري هادف  لربح، وذلك 

 نظاماً لضبط األداء وضماان لتحقيق األهداف املسطرة  ومحاي  أصول املؤسس  من السرق  والضياع والتةلف.  العتباره
اإلداري بنظام الرقاب  الداخةلي . لكي يتمتع نظام املعةلومات  االهتمامزاد  ي االقتصادحيث مع تطور حجم املشاريع 

وهذا ما تفرضه البنوك واملؤسسات املالي ، حيث ميثل  .فرض أدوات رقابي  البد من خباصييت السالم  واملصداقي 
نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف خط الدفاع األول يف منع وصد وحتجيم املخاطر واألخطاء اليت ميكن أن تتعرض 

 هلا املصارف يف أعماهلا اليومي .
ات املستندي . االعتمادش مثل كما إن قد تتعرض بعض اخلدمات اليت تقدمها املصارف إىل عمةليات التزوير والغ

ونسب التزوير والغش تعتمد عةلى جودة نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف، حيث كةلما كان نظام الرقاب  الداخةلي  
وهذا  كةلما قةلت جودة النظام كةلما زاد نسب التزوير و الغش.و ذو جودة عالي  كةلما قةلت نسب الغش والتزوير، 

وكذلك عةلى نسب الفساد يف املصارف خاص  والدول  عام  مثل ما  ياالقتصادور يؤثر عةلى مؤشرات النمو والتط
 حدث يف العراق وليبيا.

 حيث قد حيدث هذا التزوير يف العديد من الدول إال إن نسب التزوير تتفاوت من دول  أُلخرى وذلك وفقاً   
 االقتصادو لدرج  مكافح  الفساد لديها  ودرج  وعي أفراد اجملتمع، فالفساد يعد خطري يف مجيع امليادين األمن 

 والتنمي ، حيث يؤدي إىل اهنيارها مما يسبب إعاق  تقدم البةلد وهنب ثروهتا.
 مشكةل  الدراس  :   

فاءة وتطبيق جيد لنظام، وذلك ملنع من إن عند وضع نظام رقاب  داخةلي جيد، ال بد أن يكون هناك موظفني ذو ك
 عمةليات الغش والتزوير.

صدر  اتاالعتمادكما يعد  العنصر اجلوهري يف 
ُ
املستندي  هو املستندات وعن طريق هذه املستندات يثق امل

البنك  وتزداد طمأنينته، ألن الطرف املدين املةلتزم هو االعتماد)املستفيد( من تسةلم مثن البضاع  إذ  تقيد مبتطةلبات 
وهو مةلئ ال خيشى إفالسه، كما أن املشرتي بدوره لن يدفع قيم  البضائع إال إذ تسةلم املستندات اليت توضح 

 . االعتمادموصفات البضاع  املنصوص عنها يف خطاب 
إال إن هذه املستندات قد تتعرض إىل عمةليات تزوير وغش واحتيال، وذلك عن طريق تغيري جودة البضاع  أو 

بضاع  ال تتماشى مع نوع نشاط الشرك ، وذلك  استريادالفاتورة قيم  أكرب من قيمتها احلقيقي  أو تسجيل يف 
مع أحد موظفني املصرف أو جبهل منهم وضعف يف نظام الرقاب  الداخةلي ، ألن إذا كان نظام الرقاب   ابالتفاقسواء ً 
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م وذلك ألن هناك عناي  مهني  مبذول  لغرض الداخةلي  ذو جودة عالي ، فإن عمةليات التزوير والغش تكاد أن تنعد
لكن إذا كان نظام الرقاب  و  ضبط األداء وحماول  منع عمةليات التزوير ومحاي  أصول املصرف من السرق  والضياع،

 الداخةلي  ضعيف، فإن نسب التزوير تزداد. 
زادت يف املصارف أو  حيث لوحظ يف السنوات األخرية يف ليبيا أن نسب الفساد زادت بدرجات كبرية وخصوصاً 

املستندي ، لذلك تقوم الباحث   بدراس  عالق  نظام الرقاب  الداخةلي  يف  اتاالعتمادلفساد املايل يف ابما يسمى 
 ات املستندي ، وكذلك حتاول إجياد حةلول مرضي  وقابةل  لةلتطبيق.االعتماداملصارف الةليبي  ابلفساد املايل يف 

 أمهي  الدراس : 
اب  الداخةلي  ضرورة حيوي  لةلتأكد من حسن سري اخلطط املرسوم  لةلمصرف، كما يقوم  بتجنب يعد نظام الرق

املستندي   اتاالعتمادالتزوير يف مستندات  منعاملصارف من املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا، مثل 
 العديد من الوسائل. ابستخدام

كةلما كان نظام الرقاب  الداخةلي  قوي، كةلما قةلت   حيث إن هذا النظام يقوم بتجنب املخاطر حسب جودته "أي
نسب اخلطر والتزوير، وكةلما قةلت جودة النظام زادت نسب اخلطر والتزوير" مثل ما حدث يف املصارف الةليبي  

)سن  الدراس (  2022املستندي  بشكل كبري خصوصًا سن   اتاالعتمادحيث زادت نسب التزوير يف مستندات 
نه هو هتريب العمةل  الصعب  إىل سوق السوداء، مما زاد من نسب الفساد يف ليبيا، لذلك وذلك قد يكون الغرض م

 املستندي .  اتاالعتمادتتجةلى أمهي  البحث بدراس  نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف الةليبي  وعالقتها ابلفساد يف 
 أهداف الدراس  :

 املستندي . اتاالعتمادالتعرف عةلى  دور النظام الرقاب  الداخةلي  يف منع عمةليات التزوير يف  2
التعرف عةلى الثغرات يف نظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف الةليبي   اليت كانت سبب املشجع عةلى التزوير يف  2

 املستندي . اتاالعتماد
تساهم يف تعزيز جهود النظم الرقاب  الداخةلي  ابملصارف الةليبي    بةلورة احلةلول واملقرتحات اليت من شأهنا أن 3 

 ملواجه  عمةليات التزوير و منع حدوثها.
 

 منهجي  الدراس :
 احملاسب  ديوان تقرير عةلى واعتمدت التحةليةلي، الوصفي املنهج الدراس  لتحقيق أهداف  الدراس  استخدمت

. املتغريات لقياس احملاسب ، ديوان يف سؤولنيامل بعض مع شخصي  مقابالت وإجراء 2022 عن الصادر
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 اقتصاد ظل يف السوق اسرتاتيجي  فرع التسيري العةلوم يف ماجستري شهادة نيل ألغراض مقدم حبث"  -حال  دراس  - البنوك يف الداخةلي  الرقاب  نظام فعالي  تقييم و دراس  فضيل، بورطورة 1

 .82، ص2007 ، ابملسيةل  بوضياف حممد ،جامع  تنافسي

 SPSS. برانمج خالل من الدراس  الفرضيات الختبار املتعدد االحندار حتةليل واستخدمت
 االطار النظري و الدراسات السابق 

 تعريف الرقاب  الداخةلي  : 
عرفت جلن  طرق املراجع  املنبثق  عن املعهد األمريكي لةلمحاسبني القانونيني: إن نظام  الرقاب  الداخةلي  هو اخلط  
التنظيمي  ووسائل التنسيق واملقاييس املتبع  يف املؤسس  هبدف محاي  أصوهلا وضبط ومراجع  البياانت احملاسبي  

الكفاءة اإلنتاجي ، وتشجيع العامةلني لةلتمسك ابلسياسات اإلداري  عةليها وزايدة  االعتمادوالتأكد من دقتها ومدى 
 املوضوع .

نظام الرقاب  الداخةلي  عةلى أنه نظام داخةلي يعمل عةلى وضع خطط تنظيمي ، واستخدام كل الطرق واإلجراءات  
اسبي ، من اليت هتدف إىل التحكم يف املؤسس  من خالل محاي  أصول املؤسس ، وضماان صح  ودق  البياانت احمل

ابلسياسات اإلداري   االلتزامعةليها، ابإلضاف  إىل زايدة الكفاءة اإلنتاجي  وضماان  االعتمادأجل زايدة درج  
املوضوع ، وميثل جزء متكامل من الوظائف اإلجرائي  داخل املنشأة، وتعترب إجراءاته أكثر فعالي  إذا ما تكامةلت مع 

 1ا مما جيعل املؤسس  أكثر مرون  وتنافسي .بني  وثقاف  املؤسس  يف حتقيق أهدافه
ترى الباحث  أبن نظام الرقاب  الداخةلي  ال يقوم فقط بوضع نظام داخةلي يضبط املعامالت داخل املؤسس ، إمنا خيةلق 
الثق  ابلنسب  لةلمتعامةلني مع املؤسسات، فبالتايل إن نظام الرقاب  الداخةلي مهم ابلنسب  جلميع املؤسسات سواء  

 اقتصاددف  لةلربح أم ال، كذلك يعترب نظام الرقاب  الداخةلي مهماً لةلمصارف، وذلك ألنه عواقبه تؤثر عةلى كانت ها
 الدول  ابلكامل وليس املصرف فقط.

 مقومات نظام الرقاب  الداخةلي :
سائل أواًل مقومات اإلداري  :  يتضمن الشق اإلداري ملقومات نظام الرقاب  الداخةلي عةلى جمموع  من الطرق والو 

 اليت تزيد من كفاءته فهي:
اهليكل التنظيمي الكفء هو اهليكل الذي يتم فيه حتديد املسؤوليات والسةلطات :  هيكل تنظيمي كفء 2

املختةلف  لكاف  اإلدارات واألشخاص بدق  وبصورة واضح ، وتتوقف طبيع  اهليكل التنظيمي عةلى طبيع  املنشأة 
اجلغرايف هلا وعدد القطاعات أو الفروع، كذلك جيب أن يعمل اهليكل التنظيمي الكفء  االنتشاروحجمها ومدى 

عةلى إعطاء كل فرد واجبات ومسؤوليات حمددة، تتناسب مع قدراته، تطبيقًا ملبدأ الفصل بني املهام املختةلف . 
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 .42، ص2003 اإلسكندري ، اجلامعي ، الدار املعةلومات، وتكنولوجيا احلساابت مراجع : يف متقدم  دراسات شحاته، السيد وشحاته عةلي نصر الوهاب عبد 2
 .82بوطورة، مصدر سابق ، ص 3
 .202، ص2002الثاني ، الطبع  اجلزائر، اجلامعي  املطبوعات ديوان التطبيقي ، واملمارسات النظري اإلطار: احلساابت وتدقيق املراجع  صديقي، ومسعود طواهر التهامي حممد 4
 .27، ص2002اإلسكندري ، لةلنشر، اجلديدة اجلامع  دار الداخةلي ، واملراجع  الرقاب  يف احلديث  االجتاهات وآخرون، السوافريي رزق فتحي 5

 حيث أن اهليكل التنظيمي الكفء جيب أن يتصف ابلعناصر اآلتي :
 ات من أعةلى إىل أسفل، وأن السةلط  واضح  ومفهوم .أن يتم تفويض السةلط -
 تطبيق مبدأ الفصل بني املهام خاص  السجالت عن الشخص القائم ابلوظيف . -
 مرون  اخلط  التنظيمي  إلمكاني  استيعاب أي  تغيريات مستقبةل . -
 اإلستقالل الوظيفي بني اإلدارات واألقسام مبا ال مينع التعاون والتنسيق بينهما. -
 ربط اإلختصاصات واملسؤوليات ابألهداف والسياسات اهلام  لةلمؤسس . -
 حتديد املسؤولني عن أي أخطاء أو خمالفات قد حتدث. -
 ختطيط أنشط  املؤسس  وتوصيةلها إىل املستوايت التنفيذي  يف صورة تعةليمات أو قواعد واجب  التنفيذ. -
 2.حمددة خط  شكل يف اوعمةله الرقاب  لنشاط ودقيق  واضح  إجراءات وضع -

توافر املوظفني األكفاء: تعتمد فعالي  نظام الرقاب  الداخةلي  عةلى درج  كفاءة املوظفني ابملؤسس ، والذين تقع  2-
عةليهم مسؤولي  تنفيذهم لعمةلهم، إذ جيب عةلى املؤسس  أن تتبع سياسات سةليم  يف تعيني موظفني جدد، أو ترقي  

اد برامج تدريبي  هلم بصف  مستمرة لتطوير كفاءاهتم ومهاراهتم، إىل جانب ضرورة موظفيها احلاليني من خالل إعد
توفر املؤهالت الكافي  لدي موظفي املؤسس ، جيب التأمني عةلى املسؤولني، عن االحتفاظ ابألصول وحيازهتا ضد 

   3خيان  األمان .
وكفاءات عالي ، ال يعين التخةلي عن  معايري أداء سةليم : إن وجود هيكل كفء وعمال  مدرب  وذات قدرات – 3

 االحنرافاتتوافر معايري لقياس أداء هؤالء العامةلني، وذلك يف حماول  ملقارن  األداء املخطط مع األداء الفعةلي وحتديد 
 4.االحنرافاتلتصحيح هذه  اختاذهاواإلجراءات الواجب 

ت الرئيسي  لنظام الرقاب  الداخةلي ، وجود جمموع  من السياسات واإلجراءات حلماي  األصول : من الدعاما – 8
، وتزداد أمهي  هذه اختالسهاجمموع  من السياسات واإلجراءات بقصد احلماي  الكامةل  لألصول ومنع تسرهبا أو 

حيث أن السياسات املوضوع  هي  السياسات واإلجراءات كةلما كان التنظيم الذي تعتمده املنظم  الالمركزي،
   5 ، بينما اإلجراءات متثل الطريق  اليت تنفذ هبا تةلك السياسات.ترمج  لألهداف املخطط

قسم املراجع  الداخةلي  : من متطةلبات نظام الرقاب  الداخةلي اجليد وجود قسم تنظيمي إداري داخل الوحدة  – 2
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 .38ص، 2444 اإلسكندري ، اجلامع ، شباب مؤسس  احلساابت، ومراجع  الرقاب  وآخرون، نور أمحد 6
 .27فتحي رزق، مصدر سابق ، ص 7
 .242، ص 2444السعودي ، العربي  املمةلك  املريخ، دار سعيد، الدين وكمال حجاج حامد أمحد: ترمج  والتطبيق، النظري  بني املراجع  هنكي، أمرسون و توماس وليام 8
 .27فتحي رزق ، مصدر سابق، ص 9

  من يطةلق عةليه قسم املراجع  الداخةلي ، يهدف هذا القسم إىل الفحص املستمر لةلسياسات واإلجراءات املوضوع
طرف اإلدارة، وكذلك التأكد وبشكل مستمر من مدى دق  وسالم  البياانت احملاسبي  اليت يوفرها النظام، أيضاً 
التحقق من عدم وجود أوجه تالعب أو خمالفات، وبصورة خمتصرة فإن املهم  الرئيسي  لقسم املراجع  الداخةلي  هي 

  6التأكد من تطبيق مهمات الرقاب  الداخةلي .
 املقومات احملاسبي  و املالي  لنظام الرقاب  الداخةلي  :

الدليل احملاسيب: يعين وجود أساس سةليم لتقدمي بياانت إمجالي  هلا أمهي  يف جمال التحةليل واملقارانت الالزم   2
ل ألغراض الرقاب ، حيث يتم تقسيم هذه البياانت إىل حساابت رئيسي  وأخرى فرعي ، كما يتم شرح كيفي  تشغي

هذا احلساب وبيان طبيع  العمةليات اليت تسجل فيه، ويعتمد تبويب احلساابت املستخدم  عةلى درج  معين  من 
التفصيل، تكون ضروري  جلمع البياانت لتشغيةلها فيما بعد يدوايً أو إلكرتونياً، وأيضًا لتحويةلها إىل معةلومات تكون 

 7مفيدة لعمةلي  إختاذ القرارات بواسط  إدارة املنشأة.
الدورة املستندي : يتطةلب حتقيق نظام جيد لةلرقاب  الداخةلي  وجود دورة مستندي  عةلى درج  عالي  من الكفاءة  2 

طاملا أهنا متثل املصدر األساسي لةلقيد وأدل  اإلثبات، ولذلك جيب عند تصميم املستندات مراعاة النواحي القانوني  
 اهلدف من تصميمه وتداوله وأيضًا ترقيم هذه املستندات لتسهيل والشكةلي ، ابإلضاف  إىل أن حيقق املستند املعني

عمةلي  الرقاب ، وضماان عدم أزدواجي  املستندات حتقيقًا لةلرقاب  من انحي  ومنع املسؤولي  املزدوج  عنها، كذلك 
ل أساسًا و جيب ينبغي متييز املستندات ابلوضوح والبساط  يف التصميم واإلستخدام. إن إنشاء الدورة املستندي  متث

احملافظ  عةليها، فال تتم عمةلي  الرقاب  إال بوجودها خاص  يف نطاق التحصيل والصرف والشراء والبيع والتخزين، مع 
 8مراعاة خطوط السةلط  واملسؤولي  عند إنشاءها.

 
 لنواحي القانوني ،اجملموع  الدفرتي : وفقًا لطبيع  املنظم  وأنشطتها تعد وجتهز جمموع  دفرتي  متكامةل  تراعي ا 3

كذلك جيب مراعاة بعض املتطةلبات الرئيسي  عند جتهيز اجملموع  الدفرتي ، مثل: ترقيم الصفحات قبل استعماهلا 
ألغراض الرقاب ، والرتكيز عةلى إثبات العمةليات وقت حدوثها كةلما أمكن ذلك، كذلك ينبغي أن تتميز اجملموع  

 9اإلستخدام واالطالع والفهم وقدرهتا عةلى توفري البياانت املطةلوب . الدفرتي  ابلبساط  يف التصميم قصد سهول 
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 .243، ص 2008اإلسكندري ، اجلامعي ، الدار الداخةلي ، واملراجع  الرقاب  سرااي، السيد وحممد الصحن حممد الفتاح عبد 10
 العايل الدبةلوم شهادة نيل ألغراض مقدم حبث" - حال  دراس  - االستثمار و لةلتمويل الشمال و الرافدين مصرف يف املستندي  االعتمادات إجراءات"  يوسف عةلي سةليم  ، الطائي 11

 .22، صم 2020 ، بغداد جامع  – املالي  و احملاسبي  لةلدراسات العايل املعهد ، بغداد.  املصارف يف لةلماجستري املعادل
 .74-77، ص2020-2004 ، بوقره أمحد جامع  ، اجلزائر ، االعمال القانون فرع_ القانون يف ماجستري درج  لنيل مقدم  مذكرة"  التجاري  البنوك عةلى الرقاب "  ، عبداحلق شيح 12

الوسائل اآللي  واإللكرتوني  املستخدم : أصبحت الوسائل اآللي  املستخدم  ضمن عناصر النظام احملاسيب داخل  8
 ةل  وتسجيةلها.املنشأة من العناصر اهلام  يف ضبط وإجناز األعمال، كما هو احلال يف اآلالت عد النقدي  احملص

حيث تزايدت أمهي  استخدام احلاسوب اإللكرتوين يف إجناز بعض خطوات الدورة احملاسبي  وحتةليل البياانت 
واملعةلومات سواء بغرض إعدادها أو اإلفصاح عنها، وإن التوسع يف استخدام هذه األدوات من شأنه تدعيم الدور 

  الرقايب لةلنظام احملاسيب املستخدم. 
ي ، إبمكاني  جردها الفعةلي  االقتصادعةلي لألصول: تتميز بعض عناصر األصول املمةلوك  لةلوحدة اجلرد الف 2

كالنقدي  ابخلزين  ، واملخزون أبنواعه الثالث  ، واألوراق املالي  والتجاري  ،ومعظم عناصر األصول الثابت  كاألراضي 
ومقارنتها ابألرصدة احلسابي  اليت تشمةلها  املباين، السيارات، اآلالت واألاثث. كما إن نتائج اجلرد الفعةلي
   10السجالت احملاسبي ، توضح نتائج عمةليات الرقاب  عةلى تةلك األصول.

 ات املستندي  : االعتماد
ات املستندي . حيث يقدم هذا القسم خدم  االعتمادإن هناك العديد من األقسام يف املصارف التجاري  منها قسم 

 ترياد و التصدير البضائع  ذلك مقابل عمول  يتحصل عةليها املصرف.تساعد التجار يف عمةلي  اإلس
املستندي ألنه يشرتط وجوب تقدمي  االعتمادات املستندي  : هو  تعهد ابلدفع، أما سبب تسمي  االعتمادتعريف 

 11مستندات تثبت شحن ) انتقال مةلكي ( السةلع املتفق عةليها بني املستورد و املصدر 
ات قد تتعرض إىل العديد من املخاطر منها خماطر التالعب والتزوير، ودور نظام الرقاب  االعتمادحيث إن هذه 

منها  االعتمادإىل قفل  االعتمادالداخةلي  مينع هذه املخاطر، وذلك من خالل العديد من اإلجراءات تبدأ من فتح 
راجع  الداخةلي  و غريها من مع فواتري البيع والتخةليص اجلمركي من خالل قسم امل االعتمادمطابق  شروط فتح 

 اإلجراءات.
 أهداف الرقاب  عةلى الصرف :

إن سعي كل دول  إىل فرض رقاب  صارم  وحمكم  عةلى عمةليات الصرف الغرض منها هو حتقيق العديد من 
 : 12األهداف أمهها

اد أي دول ، ونظراً حتقيق التوازن مليزان املدفوعات: إن ميزان املدفوعات يةلعب دورًا ابرزًا و مهمًا يف إقتص 2
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أتثري مباشرة عةلى ميزان املدفوعات سواًء إجيابياً أو سةلباً، فإن لةلرقاب  عةلى الصرف دور  هلا لعمةليات الصرف والرقاب 
 يف حتقيق التوازن هلذا امليزان.

قرارات  اختاذاملختةلف  اليت يتعرض هلا ميزان املدفوعات إىل  االختالالتحيث تةلجأ السةلطات املختص  ملواجه  
، وذلك من خالل فرض الرقاب  عةلى الصرف عن طريق حتديد  االختالالتواتباع سياسات كفيةل  لةلتصدي لتةلك 

كمي  أو حجم العمةل  األجنبي  اليت ميكن إنفاقها عةلى الواردات، كما إن نظام الرقاب  عةلى الصرف يقوم  بتحقيق 
رب املصدرين وكل من يتحصل عةلى إيرادات ابلعمةل  التوازن يف ميزان املدفوعات وذلك  بفرض قوانني صارم  جت

الصعب  عةلى بيعها لةلبنك املركزي وابلسعر الرمسي ويطةلب من جانبًا أخر من املستوردين أبن حيصةلوا عةلى ترخيص 
 سةلع  معين .  الستريادخاص 

 ابلتايل ميكن القول أبن الرقاب  عةلى الصرف تؤثر بشكل إجيايب عةلى ميزان املدفوعات.
الوطين وتطوره واحلد من  االقتصادسعر الصرف: نظرًا  لسعر الصرف دور هامًا يف إدارة  استقراران ضم 2

الوسيةل  األساسي  اليت تؤثر عةلى العالق  بني األسعار الداخةلي  ونظريهتا اخلارجي ،  وابعتبارهيف توازنه  االختالالت
سيؤدي إىل نتائج  استقرارهعر الصرف، ألن عدم س استقرارطرق لضمان الفإن الرقاب  عةلى الصرف تعد من أحسن 

تؤثر بصف  سةلبي  عةلى السياس  النقدي  واملالي  يف الدول ، لذلك تةلجأ هذه األخرية إىل أحكام نظام الرقاب  عةلى 
، وذلك ابلنص صراح  عةلى أن يكون سعر الصرف استقرارهالصرف، كونه الوسيةل  الوحيدة والفعال  اليت تضمن 

 ي .االقتصاديف الدول  فهي اليت تتوىل حتديد سعر عمةلتها مبا يتماشى ويتالءم مع ظروفها  الرمسي اثبتاً 
حىت تكون لةلعمةل  الوطني  قيم  معتربة يف اخلارج، جيب عةلى الدول  أن  محاي  القيم  اخلارجي  لةلعمةل  الوطني : 3

بسعر صرفها وعدم القيام بتخفيضه، ألن يعين اإلحتفاظ . وهذا حتكم رقابتها عةلى التصرف ومحاي  العمةل  الوطني 
 الوطين.  االقتصادذلك يؤدي إىل حدوث التضخم وما ينجر عنه من تدهور يف 

و دور الرقاب  عةلى الصرف يف محاي  القيم  اخلارجي  لةلعمةل  يظهر ملا تكون قيم  العمةل  الوطني  مهددة ابلتدهور يف 
تثبيت سعر الصرف األجنيب، وابلتايل احليةلول  دون املضارب  يف األسواق اخلارجي ، فتةلجأ السةلطات املختص  إىل 

 العمةل  الوطني  .
لةلرقاب  عةلى الصرف دور مهم يف مكافح  هتريب رؤوس األموال، حبيث مينع تصدير  مكافح  هتريب االموال: 8

 صريح.أي سند دين أو ورق  مالي  أو وسيةل  دفع تكون حمررة ابلعمةل  الوطني  دون ترخيص  واسترياد
فمكافح  هتريب األموال إىل اخلارج، يتم وفقا لنظام الرقاب  عةلى الصرف من خالل وضع إجراءات قانوني  صارم  

ملوضوع  ضمن اومنظم ، تفيد ومتنع هتريبها، مع توجيه استثمارات النقد األجنيب يف املشروعات ذات األولوي  و 
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 .2، ص2028  افريقيا مشال و االوسط الشرق ملنطق  املايل العمل مبجموع  الدوري التطبيقات تقرير 13

، كما مينع شراء العمةل  الوطني  من البنوك األجنبي  ألن بعض املتعامةلني قد يقومون ي االقتصادخطط التنمي  
خارج نظام الرقاب ، و  لالسترياد ابستخدامهابتسريب العمةل  احملةلي  لبنوك أجنبي  مقابل عمالت أخرى، مث  يقومون 
 وطني  من البنوك األجنبي .  الةل  عمالملنع مثل هذه التصرفات البد أن متنع البنوك احملةلي  عن شراء أو حتويل 

 ات املستندي  :االعتماددور نظام الرقاب  الداخةلي  يف 
أو تصدير البضائع توفر لةلتجار الوقت  استريادات املستندي  اليت تقدمها املصارف لةلتجار لغرض االعتمادإن خدم  

 ياالقتصادمنها حتقيق النمو وكذلك حتل مشكةل  اختالف موصفات البضاع ، كذلك حتقق العديد من األهداف 
 إىل تزوير. اتاالعتمادلةلدول . إال إن قد تتعرض مستندات بعض 

املستندي  أييت عن طريق تزوير الواثئق القائم  عةليها كتحريف املعةلومات  لالعتماداتحيث إن االستغالل اجلرمي 
غرض هتريب العمةل  الصعب  إىل سوق وذلك ل 13املتعةلق  ابلكمي  أو ابلسعر أو ابلنوعي  الواردات أو الصادرات.

السوداء أو لغرض غسل األموال الغري مشروع  وهذا له أتثري سةليب عةلى العمةل  الوطني ، ابلتايل عةلى الوضع 
 ات املستندي  وكذلك الرقاب  عةلى الصرف.االعتمادي لذلك تضع املصارف رقاب  عةلى االقتصاد

 لالعتمادفدور نظام الرقاب  الداخةلي  هو وضع العديد من اإلجراءات لتأكد من سالم  املستندات املقدم  
 املستندي.

 الدراسات السابق  :
( بعنوان مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي املتعارف عةليها يف البنوك 2005دراس  العمري و عبد املغين )

  إىل التعرف عةلى مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي املتعارف عةليها يف التجاري  اليمني : هدفت هذه الدراس
البنوك التجاري  اليمني ، وقياس العالق  بني ذلك املدى من التطبيق وكل من حجم البنك واملتغريات الشخصي  

نوك التجاري  التدقيق الداخةلي يف الب لةلمدقق الداخةلي. وكذلك إستكشاف املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري
اليمني  ولتحقيق أهداف الدراس  مت إعداد استبان  موجه  إىل املدققني الداخةليني يف البنوك التجاري  اليمني . تتكون 

مدققا  44من أربع  أقسام وقد مت توزيع االستبان  عةلى مجيع املدققني العامةلني يف البنوك التجاري  اليمني  وعددها 
 من جمموع االستباانت. %4564استبان  أي ما نسبته  45انت املسرتدة داخةلياً، وبةلغ عدد االستبا

وقد أظهرت الدراس  أن درج  تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري  اليمني  ضعيف . حيث كانت بنسب  
يف  وكذلك أظهرت عدم  وجود عالق  ذات دالل  إحصائي  بني مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي 24.24%

البنوك التجاري  اليمني  وكل من حجم البنك واملتغريات الشخصي  ملدقق الداخةلي. كما بينت وجود عدد من 
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املعوقات اليت حتول دون تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري  اليمني . ومن أمهها عدم وجود إلزام 
وقد خرجت الدراس  بتوصيات واقرتاحات لتطوير وظيف   قانوين بتطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف تةلك البنوك.

التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري  اليمني  ومن أمهها ضرورة قيام اإلدارات العةليا يف تةلك البنوك بدعم استقاللي  
 دوائر التدقيق الداخةلي.

هدف هذا ": قيق  و الرؤىات املستندي  يف العراق بني احلاالعتمادم. م آمال نوري حممد بعنوان " إجراءات 
ات املستندي  كوهنا حتتل مكانه متميزة يف ميدان العمل املصريف إذ االعتمادالبحث إىل تسةليط الضوء عةلى أمهي  

ات املستندي  يف االعتمادأسهمت يف دخول املصارف كالعب أساسي يف عمةليات التجارة اخلارجي . إن إجراءات 
اص متر بسةلسةل  من املراحل الزمني  واإلجراءات التنفيذي  املرتابط ، وٕان الذي العامل بشكل عام ويف العراق بشكل خ

حيكم تنفيذها جمموع  من القواعد واألعراف واألصول الدولي  املوحدة، وهذا ما يثري من إشكاالت حول مدى 
ق تةلك اإلجراءات املستندي بتةلك القواعد واألعراف املتعامل هبا، ومدى إمكاني  تطبي االعتمادإلتزام أطراف 

ات املستندي  يف العراق، فقد مت االعتمادبشكةلها الصحيح، وعةليه من أجل السيطرة عةلى سالم  تنفيذ إجراءات 
ات املستندي  واليت تراعي مجيع إجراءات مراحل حياة العتمادحتديد تعةليمات تنفيذ العقود احلكومي  خاص  اب

ات االعتمادبغةلقه، وبذلك سوف نضمن تنفيذ إجراءات  نتهاءوا االعتماداملستندي بدءًا من فتح  االعتماد
 بشكةلها السةليم.

ات التصديري  لدى املصارف االعتماد( هدفت إىل دراس  مشكالت 2004أما دراس  )الظاهر، أمحد وآخرون، 
استبان  وزعت عةلى املصارف األردني ،  خلصت أن هناك عالق  ذات دالل  إحصائي  بني  ابستخداماألردني  

 ات التصديري  وحجم البنوك.االعتمادمشكالت 
املستندي  من الغش التجاري يف العراق:  لالعتماداتأوضحت دراس  )سعود عويد عبد( بعنوان احلماي  القانوني  

لةلتحويل يعد عامل مساعد لظهور القابل  االعتمادات املستندي  له دور يف التزوير والغش، فإن االعتمادأبن نوع 
ومعروف سةلفاً   االعتمادفإذا كان املستفيد غري  حمدد يف  ،إىل شخص اثين االعتمادمن خالل حتويل الغش، وذلك 

اخلطورة، ذلك ألن املشرتي قد جيهل الشخص احملول له الذي قد يرتكب  ى هذا األمر)دون تعيني( ينطوي عةل
 .االعتمادغشاً أو تزويراً ويستويل عةلى اجلزء األكرب من 

القابل لةلتداول بدون حق الرجوع. حيث قد يكون هذا التداول مطةلق فيجوز تقدمي  االعتمادكذلك نوع 
املستندات ألي بنك حلصول قيمته، أو تداول مقيد ببنك معني ال جيوز تداول املستندات إال عن طريق هذا 

ن بعض البنوك ال هتتم البنك. فإذا كان هناك أجاره مطةلق  ابلتداول فإن هذا يؤدي  ابإلضرار لةلمستورد، ذلك أل
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إال ابلربح، فقد تقوم بشراء املستندات مع عدم اإلهتمام بفحصها وقد تقبةلها بتواطؤ مع املستفيد عندما تكون 
 خمالف  أو متناقض  أو مقدم  بعد املواعيد.

صم املايل كما إعتماد املؤجل الدفع يساعد يف عمةلي  التزوير والغش. أحيااًن يقوم البنك الفاتح لإلعتماد ابخل
، فاملشرتي الذي استفاد من األجل املمنوح لتنفيذ الدفع قد يكتشف أن االعتمادوبذلك خيرج املستفيد عن ساح  

البائع أرسل بضاع  معيب  أو غري مطابق  لةلعقد وخالل ذلك ميكن الةلجوء إىل القضاء لتنفيذ احلجز لدى البنك 
مث اإلختفاء  االعتمادحلصول املستفيد عةلى مبةلغ اصم يؤدي املكةلف ابلدفع لعدم إجراء هذا الدفع إال إن اخل

لغش صادر من قبل جمهز البضاع  أو الناقل الذي يقوم اذلك أما نتيج  الغش صادر من البائع أو نتيج   ويكون
م من ففي حال  الغش الناقل قد خيتفي البائع عةلى الرغ ،أحياانً إبغراق الباخرة عمداً إلخفاء استيالء عةلى البضاع 

 ألن املشرتي سوف ينفذ احلجز قبل موعد االستحقاق. ،برئ أنه
 ات املستندي  واثره عةلى التزام البنك "دراس  مقارن ":االعتمادأوضحت دراس  أزاد شكور صاحل بعنوان الغش يف 

 تنطوي عةلى ات املستندي  وابألخص موضوع املستندات املزورة أو اليتاالعتمادأبن املشاكل والقضااي اليت حتد دور 
 اإلحتيال مل تعاجلها القواعد واألصول واألعراف املوحدة.

أوضحت دراس  مروان االبراهيم و هاشم اجلزائري بعنوان دور البنوك التجاري  يف احلد من عمةليات االحتيال يف 
املستندات ات املستندي :  أبن األعراف واألصول والقواعد املوحدة  حددت حدود إلتزام البنك بفحص االعتماد

املستندي وتقتصر مهم  البنك يف فحصه لةلمستندات عةلى  االعتماديشمل مجيع املستندات املنصوص عةليها يف 
 الشكل الظاهري هلذه املستندات حبيث تبدو يف ظاهرها مطابق  لشروط.

عدد من املؤشرات أوضح تقرير التطبيقات الدوري مبجموع  العمل املايل ملنطق  الشرق االوسط و مشال افريقيا:  
اإلشتباه وأدل  اإلثبات جلرائم التزوير والتزييف لإلعتمادات املستندي  ومن أبرزها البالغات والتقارير عن املعامالت 
املالي  الواردة لوحدة مكافح  غسل األموال وفتح احلساب ومن مث طةلب خدم  فتح إعتماد مستندي مباشرة وعدم 

  املستوردة واختالفات كبرية بني قيم  السةلع  عةلى الفاتورة والقيم  الفعةلي  تناسب نشاط العميل مع نوع السةلع
 والعادل   يف السوق هلذه السةلع  وغريها، وذلك لغرض غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

 دراسات اجنبي :
( بعنوان التدقيق الداخةلي يف الصناع  املصرفي  : هدفت هذه الدراس  6Edward & Lxner 2002دراس  )

إىل التعرف عةلى اخلصائص الشخصي  لةلمدققني الداخةليني وطبيع  التدقيق الداخةلي يف البنوك التجاري  األمريكي . 
من املدققني الداخةليني قد ختةلوا عن أعماهلم  %20ومتثةلت نتائج الدراس  يف أن  227تكونت عين  الدراس  من 
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  أعةلى. كما بينت الدراس  أن رواتب املدققني خالل أقل من عامني من إستالمهم هلا لةلبحث عن مراكز إداري
 الداخةليني تعتمد عةلى طول مدة اخلدم  يف البنك ومدى اخلربة يف جمال احلاسوب حيث ترتبط معها بعالق  طردي .

من املستجيبني يرون أن املدققني الداخةليني يقومون  %32وفيما يتعةلق بطبيع  التدقيق الداخةلي بينت الدراس  أن 
دقيق التشغيةلي لةلبنك . كما خةلصت الدراس  إىل التطةلع أبن يزداد تركيز املدققني الداخةليني يف البنوك مبهام الت

التجاري  عةلى مهام التدقيق التشغيةلي  من خالل فهم طبيع  املهام التشغيةلي  يف البنك و املخاطر املتعةلق  هبا. ومن 
 مث املسامه  يف عمةليات املؤسسات املالي  الناجح .

 ( بعنوان: Bayyoud & Sayyad, 2015) دارس 
The Impact of Internal Control and Risk Management on Banks in 

Palestine  : هدفت هذه الدارس  إىل بيان أثر الرقاب  الداخةلي  وإدارة املخاطر عةلى البنوك العامةل  يف فةلسطني
حتديد وتقييم املخاطر اليت تواجه تةلك البنوك،  والتعرف عةلى آاثر اإلصالحات املصرفي  والقواعد اجلديدة يف

والتخفيف من آاثرها. مت إجراء هذه الدارس  يف فةلسطني واستخدمت األسةلوب الوصفي التحةليةلي من خالل 
عةلى االستبان  كأداة لةلدارس  هبدف مجع البياانت اليت ختص الدارس  وتكّون جمتمع الدارس  من مجيع  االعتماد

 مدراء لتةلك البنوك.  42ةل  يف فةلسطني، حيث متثةلت عين  الدارس  ب مدراء البنوك العام
حيث أظهرت النتائج أن أنظم  الرقاب  الداخةلي  وإدارة املخاطر يف فةلسطني عموماً كان هلا أتثري بشكل إجيايب عةلى 

حاالت الفساد البنوك من حيث الكمي  وكذلك األداء النوعي هلا، وتبني أيضًا من خالل عمةليات التقييم أبن 
واإلحتيال واألخطاء قد اخنفضت، وأن املخاطر مسيطر عةليها والواجبات والصالحيات منفصةل  يف تةلك البنوك، 
إضاف  لذلك فإن املمارسات املتبع  يف هذه البنوك هلا ارتباط وثيق ومتفق  مع املعايري الدولي  من حيث درج  

 ءات الرقاب  الداخةلي  املطبق  يف تةلك املصارف.اإللتزام، نتيج  اإلصالحات اليت طرأت عةلى إجرا
 ما مييز هذه الدراس  عن الدراسات السابق  :

وبيان أثر  ،إن الدراسات السابق  تناولت املوضوع من انحي  مدى تطبيق معايري التدقيق الداخةلي يف املصارف
ني  ومن انحي  القواعد واألعراف الدولي . من انحي  قانو  هاتناولت ما إهناك  ،تطبيق الرقاب  الداخةلي  وإدارة املخاطر

إن أغةلب الدراسات كانت حول العراق، وذلك ألن الوضع العراقي األقرب من الوضع الةلييب يف نسب حيث 
حيث أوضحت دراس  العمري وعبدالغين أبن ال يوجد عالق  بني  الدولي . الفساد اليت نشرهتا منظم  الشفافي 

داخةلي املتعارف عةليها وحجم البنوك اليمني  واملتغريات الشخصي  لةلمدقق الداخةلي، مدى تطبيق معايري التدقيق ال
أوضحت دراس  الظاهر وأمحد واخرون أبن حجم البنك له أتثري عةلى  . وإن هناك عدم إلزام قانوين بتطبيق املعايري
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ن عامل مساعد املستندي قد يكو  االعتمادكما أوضحت دراس  سعود عويد أبن نوع   .كشف عمةليات التزوير
كذلك أوضح أزاد شكور صاحل أبن القواعد . حدد األنواع اليت هلا أتثر عةلى عمةليات التزوير، و لعمةليات التزوير

أوضحت دراس  مروان االبراهيم أبن القواعد واألعراف . و واألعراف الدولي  مل تتطرق إىل عمةليات التزوير واإلحتيال
كذلك أوضح التقرير حول الشرق  ص املستندات بشكل ظاهري فقط.تقتصر مهم  البنك بفح تنص أبنالدولي  

 ات املستندي  لغرض غسل االموال وكذلك متويل االرهاب.االعتماداألوسط ومشال افريقيا أبن يتم تزوير مستندات 
أبن نظام الرقاب  الداخةلي  وكذلك إدارة املخاطر تقةلل من   Bayyoud and Sayyadيف حني بينت دراس  

أبن املدققني الداخةليني يف  Edward and lxnerكذلك بينت دراس  . فساد يف املصارف الفةلسطيني نسب ال
البنوك التجاري  األمريكي  يزداد تركيزهم عةلى مهام التدقيق التشغيةلي  و فهم طبيعتها و املخاطر املتعةلق  هبا ومن مث 

دراس  حتاول معرف  وحتديد نقاط الضعف يف  نظام يف حني هذه ال املسامه  يف عمةليات املؤسسات املالي  الناجح .
ات املستندي  يف املصارف الةليبي  االعتمادالرقاب  الداخةلي  اليت سهةلت عةلى عمةليات التزوير واإلحتيال يف مستندات 

 وحتاول إجياد طريق  لةلحد منها. 
 

 منهجي  الدراس :
التجاري  يف ليبيا اليت تقوم إبصدار اعتمادات  جمتمع وعين  الدراس : يتمثل جمتمع الدراس  يف مجيع املصارف

، أما عين  الدراس  فقد 2022وذلك طبقا لتقرير ديوان احملاسب  املنشور عن السن  املنتهي   ،(7مستندي  وعددها  )
 30ات  الصادرة من مصرف مشال افريقيا وسحب منها عين  عشوائي  عدد املفردات االعتماداختارت الباحث  

ع البياانت و املعةلومات عن طريق املقابالت الشخصي  ملسؤولني يف املصرف و ديوان احملاسب  الةلييب مفرد ومت مج
 .2022وكذلك تقرير ديوان احملاسب  الةلييب الصادر عن السن  املنتهي  

 متغريات الدراس :
 زورة .ات املاالعتمادات املستندي  يتمثل يف عدد االعتماداملتغري التابع: الفساد املايل يف 

املتغري املستقل: ضعف نظام الرقاب  الداخةلي  حيث يتم تفرع هذا املتغري اىل املتغريات التالي  اليت تؤثر عةلى الفساد 
 ات املستندي  وهي:االعتماداملايل يف 

 املتغري املستقل االول: مراسةل  غرف  التجارة الدولي  الذي يتم قياسه من خالل وصول البضائع من عدمها.
ري املستقل الثاين: جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي   ويتم قياسها من خالل مدى مطابق  األوراق اجلمركي  مع املتغ

 فاتورة املبدئي  من حيث التاريخ و نوع البضاع  وجودهتا وايضاً قيمتها.
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 فرضيات الدراس : .2
H1 ات املستندي  . يتفرع عنها الفرضيات االعتمادوجود عالق   بني ضعف نظام الرقاب  الداخةلي  والفساد املايل يف

 الفرعي  التالي :
H 2 2   وجود عالق  ذو دالله احصائيا بني  ضعف جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي  يف املصارف الةليبي  :

 ات املستندي .االعتمادوالفساد املايل يف 
H  12  وجود عالق  ذو دالل  احصائيا بني عدم مراسةل  الغرف  التجارة الدولي  من قبل املصارف الةليبي  والفساد :

 ات املستندي .االعتماداملايل يف 
 النموذج الذي يقيس العالق  :

iεICR + 2IA+B 1ICDC = a +B 
 

 حيث إن:
ICDC  ات املستندي  االعتماد: ميثل املتغري التابع: الفساد املايل يف 

a ألفا: قيم  اثبت  يف النموذج : 
2B1,B  امليل لةلمتغريات املستقةل : 

IA  ميثل املتغري املستقل االول: جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي: 
ICR ميثل املتغري املستقل الثاين: مراسةل  غرف  التجارة الدولي : 
: Εi اخلطأ العشوائي 
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 الدراس :التحةليل الوصفي ملتغريات  .2
 : 2اجلدول    

 
( اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراس ، حيث إن املتغريات املستقةل  يف الدراس  هي ضعف 2يعرض اجلدول رقم )

جودة عمل املراجع  الداخةلي ، عدم إجراء مراسالت مع الغرف  التجارة الدولي ، متغري اتبع هو الفساد املايل يف 
 ات املستندي .االعتماد

واإلحنراف املعياري  2.40ات املستندي  هو االعتماد(  أبن متوسط الفساد املايل يف 2وقد بينا اجلدول رقم )
واإلحنراف املعياري  2.77، كذلك أظهر متوسط املتغري املستقل ضعف جودة عمل املراجع  الداخةلي  0.807
وإحنراف  3.47ف الفاتح لإلعتماد مبتوسط ، املتغري املستقل عدم مراسةل  الغرف  التجاري  من قبل املصر 0.830
 . 0.385معياري 

 . اختبار الفرضيات : 2
ات املستندي  االعتمادبني ضعف نظام الرقاب  الداخةلي  ونسب الفساد املايل يف  االرتباطنتائج أبن معامل الأظهرت 

وهذا يشري إىل عالق  طردي  قوي ، أما معامل  06424 االرتباطقوي، حيث نسب  معامل  ارتباطيف املصارف الةليبي  
من التباين أو بعبارة أخرى  %45.2فإنه يشري أبن النموذج يفسر  06452( والذي بةلغت قيمته2Rالتفسري ) 

، إىل ضعف نظام الرقاب  الداخةلي   %45.2ات املستندي  يعز بنسب  االعتماديشري أبن الفساد املايل احلاصل يف 
ات املستندي  تعزه إىل متغريات أخرى. كذلك يتضح من حتةليل التباين االعتمادمن الفساد املايل يف  %23.4بينما 

عةليه يف  االعتماديشريان إىل إن النموذج دال إحصائيا، وابلتايل ميكن   sig(و مستوى الدالل   Fإن قيم  اختبار)
ات املستندي   املفتوح  يف املصارف االعتماد تفسري أثر ضعف نظام الرقاب  الداخةلي  يف نسب الفساد املايل يف

(  وتشري هذه 0.02(أقل من) 0.00( و مبستوى معنوي  )F  0.452التجاري  الةليبي ، حيث كانت نسب ) 
ات املستندي  أدى إىل هتريب العمةل  الصعب  وهذا أثر بشكل سةليب االعتمادالنتيج  إىل إن زايدة الفساد املايل يف 

الوطني  وذلك لعديد من األسباب منها وجود ضعف يف نظام الرقاب  الداخةلي  لةلبنوك الةليبي   عةلى قيم  العمةل  
كذلك ضعف يف املساءل  القانوني ، حيث تتفق هذه الدراس  مع دراس  فيحاء ومنهل أبن عند تفعيل نظام الرقاب  

Descriptive Statistics

1.80 .407 30

5.77 .430 30

3.87 .346 30

ICDC

IA

ICR

Mean Std. Deviation N
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 & Bayyoudتفق مع دراس  لداخةلي  بشكل جيد يؤدي إىل احلد من ظاهرة الفساد املايل و اإلداري وكذلك ت
sayyad  .أبن نظام الرقاب  الداخةلي  وكذلك إدارة املخاطر تقةلل من نسب الفساد يف املصارف 

يالحظ من اجلدول الثاين عند أحد املتغريات املستقةل  بشكل منفرد إن املتغري عدم مراسةل  غرف  التجارة الدولي  ذو 
( وهذا يعطي مؤشر  0.020sigات املستندي  حيث بةلغت )االعتماددالل  إحصائي  موجب  عةلى الفساد املايل يف 

إن عدم مراسةل  غرف  التجارة الدولي  قد يؤدي إىل إن البضائع املستوردة غري مطابق  لةلموصفات  )غري صاحل ( أو 
 قد يكون حاوايت النقل فارغ .

مت إرساهلا من بةلد املنشأ إىل بةلد  حيث إن الغرض من مراسةل  غرف  التجارة الدولي  التأكد من إن البضائع قد
 املستورد.

كما ملتغري ضعف جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي  أثر ذو دالل  إحصائي  موجب  عةلى الفساد املايل يف 
ات املستندي  أي كةلما زاد ضعف جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي  زادت نسب الفساد املايل يف االعتماد
( وهذا يعطي مؤشر إن ضعف جودة عمل قسم املراجع  الداخةلي  (sig 0.00ات املستندي ، فقد بةلغت االعتماد

ات املستندي  وذلك ألنه يؤدي إىل عدم اإلهتمام و التدقيق من االعتماديؤدي إىل زايدة نسب الفساد املايل يف 
مبدى  االهتمامت كذلك يؤدي إىل عدم وغريها من املستندا االعتمادمدى مطابق  اإلقرار اجلمركي مع اتريخ فتح 

صالحي  شهادة غرف  التجارة وغريها من الثغرات اليت ميكن أن يستخدمها ذو النفوس الضعيف  لغرض هتريب 
 . االعتمادالعمةل  عن طريق تزوير مستندات 
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 النتائج :
ات االعتماددى إىل الفساد املايل يف إن هناك ضعف يف النظام الرقاب  الداخةلي  يف املصارف الةليبي  وهذا ما أ

 املستندي 

 إن عدم مراسةل  الغرف  التجارة الدولي  مسح لذوي النفوس الضعيف  لتالعب وذلك إبسترياد حاوايت فارغ  

إن نقص الكفاءة لدى املوظفني يف املصارف )قسم املراجع  الداخةلي ( وكذلك إخنفاض والءهم لةلمؤسس  اليت 
ات املستندي ، وذلك مثل وجود االعتماديعمةلون هبا   يعد عامل مساعد لذوي النفوس الضعيف  لةلتالعب يف 

 .االعتماداختالف بني اتريخ اإلقرار اجلمركي واتريخ فتح 

 االقتصادات املستندي  هو هتريب العمةل  الصعب  إىل سوق السوداء وهذا أثر عةلى االعتمادإن الغرض من التزوير يف 
الةلييب، حيث أصبح سعر الصرف يف سوق السوداء أعةلى بكثري من سعر الصرف الرمسي مما أدى إىل ارتفاع 

 املستوى العام لألسعار.

2.  
 التوصيات:

ي  متخصص  يف جمال التقييم و الرقاب  املصرفي  من أجل تنمي  القدرات الفني  تنظيم دورات وبرامج تدريب  .2
 لةلنهوض مبتطةلبات العمل املصريف والرقايب والتعامل معه بكفاءة.

ضرورة القيام بتقييم وتطوير إجراءات نظام الرقاب  الداخةلي  وبشكل مستمر حىت يصبح نظاماً فاعالً يوفر  .2
 لةلوصول إىل كاف  املهام املوكةل  إليهم . لةلعامةلني فيه صالحيات كافي 

توثيق املشاكل اليت تتعرض هلا املصرف واسباهبا وطرق معاجلتها هبدف تراكم اخلربة وزايدة كفاءة اإلدارة يف  .3
 احلد من املشاكل املماثةل  يف املستقبل.

 العمل مببادئ جلن  ابزل لةلرقاب  املصرفي  من خالل معايري كفاءة رأس املال. .8
وجود وحده داخل املصرف اتبع  لديوان احملاسب  ) وحدة مكافح  الفساد( وذلك لغرض التدقيق  ضرورة .2

يف املستندات املشكوك فيها وكذلك أتكد من إرسال البضائع وذلك عن طريق مراسةل  الغرف  التجارة 
ديوان من الدولي ، كما تقوم هذه الةلجن  إبخبار الديوان ابألحداث أواًل أبول، وذلك حىت يتمكن ال

 مكافح  الفساد وليس حبصر الفساد.
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اليت ميكن فتحها من مصرف ما  ابلنسب  لكل عميل أو  اتاالعتمادجيب وضع حدود عةليا لةلعدد  .5
 جمموع  مرتابط  من العمالء أو صناع  أو قطاع اقتصادي أو منطق  جغرافي .

وذلك  ،اد املايل يف املصارفالعمل عةلى تشجيع  كةليات التجارة بعقد ندوات متخصص  يف مكافح  الفس .7
ورهتا وكيفي  خطألن معظم خمرجات كةليات التجارة يعمةلون يف املصارف فةلذلك جيب توعيتهم مبدى 

 مكافحتها.
بتوعي  أفراد اجملتمع مدى أمهي  الرقاب  الذاتي  لةلفرد وما تعود هبا لةلمجتمع أبكمةله فمن خالهلا  االهتمام .4

 املنشودة. واالجتماعي  االقتصادي ميكن ختفيض نسب الفساد بدرجات كبرية وحتقيق التنمي  
 كذلك توصي الباحث  إبجراء حبوث حول: .4

 ات املستندي .االعتماديف احلد من الفساد املايل يف  االقتصادأ . دور وزارة 
 ات املستندي .االعتمادب . دور مصةلح  اجلمارك يف احلد من الفساد املايل يف 

 .ات املستندي  ابلشركات التفتيشاالعتمادج . عالق  الفساد املايل يف 
 

 املراجع
 الكتب 

 .2444شباب اجلامع ، اإلسكندري ، أمحد نور وآخرون، الرقاب  ومراجع  احلساابت، مؤسس   .2
عبد الوهاب نصر عةلي وشحاته السيد شحاته، دراسات متقدم  يف: مراجع  احلساابت وتكنولوجيا  .2

 .2003املعةلومات، الدار اجلامعي ، اإلسكندري ، 
 2008،عبد الفتاح حممد الصحن وحممد السيد سرااي، الرقاب  واملراجع  الداخةلي ، الدار اجلامعي ، اإلسكندري  .3

. 
حممد التهامي طواهر ومسعود صديقي، املراجع  وتدقيق احلساابت: اإلطار النظري واملمارسات التطبيقي ،  .8

 .2002ديوان املطبوعات اجلامعي  اجلزائر، الطبع  الثاني ،
نشر، فتحي رزق السوافريي وآخرون، االجتاهات احلديث  يف الرقاب  واملراجع  الداخةلي ، دار اجلامع  اجلديدة لةل .2

 .2002اإلسكندري ،
وليام توماس و أمرسون هنكي، املراجع  بني النظري  والتطبيق، ترمج : أمحد حامد حجاج وكمال الدين سعيد،  .5

 . 2444دار املريخ، املمةلك  العربي  السعودي ،



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 2, 2017 

           

 

 

 
 

 

57 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسائل اجلامعي  : 
و الشمال لةلتمويل و االستثمار  ات املستندي  يف مصرف الرافديناالعتمادالطائي ، سةليم  عةلي يوسف " إجراءات 

"حبث مقدم ألغراض نيل شهادة الدبةلوم العايل املعادل لةلماجستري يف املصارف . بغداد ، املعهد  -دراس  حال   -
 م . 2020جامع  بغداد ،  –العايل لةلدراسات احملاسبي  و املالي  

" حبث مقدم ألغراض نيل  -دراس  حال  -بنوك بورطورة فضيل، دراس  و تقييم فعالي  نظام الرقاب  الداخةلي  يف ال
شهادة ماجستري يف العةلوم التسيري فرع اسرتاتيجي  السوق يف ظل اقتصاد تنافسي ،جامع  حممد بوضياف ابملسيةل  ، 

2007. 

شيح عبداحلق ، " الرقاب  عةلى البنوك التجاري  " مذكرة مقدم  لنيل درج  ماجستري يف القانون_ فرع القانون 
 .2020-2004ل ، اجلزائر ، جامع  أمحد بوقره ، االعما

 التقارير :
 تقرير التطبيقات الدوري مبجموع  العمل املايل ملنطق  الشرق االوسط 


