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الشااركا  الفساااد المالي التي تعي   ةوالحد من ظاهر ،الرقابيالنظام  كفاءةواهميتها في زيادة ، حماية المال العامفي حوكمة الدور  لبيانالبحث هذا  هدف :الملخص

الشركا  المملوكة  ودورها في تحسين كفاءة إدارة ،حدد المسؤوليا  واالختصاصا ليا  الرقابية التي ت  مجموعة من اآل حوكمة الشركا  توفرو .المملوكة للدولة

وذلك باالعتماد على األبحاث والدوريا  والمقاال  ، و هدافه البحثلبناء إطار علمي ألبعاد مشااااكلة الوصاااافي  يلمالمنهج الع  اتبع البحثكما  .بشااااكل  م ل للدولة

  ن:  هما ،االساااتنتاجا للعديد من توصااال  التي  ،في  اااوء  دبيا  البحث العلمي الباحث النظرية واساااتنتاجا  تحليال ، والبحثالمنشاااورة المرتبطة بمو اااو  

وبالتالي زيادة  قة المساااااات مرين   دائها،إلى الحد من الفساااااااد المالي فيها وزيادة كفاءة يؤدي يا  الحوكمة وقواعدها من قبل الشااااااركا  المملوكة للدولة آلااللتزام ب

مؤشرا   ن كما  ،الوطني القتصادامن تنمية  انهوما ينتج ع ،ا وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب االست مار ،المحليين واألجانب بالشركا  المملوكة للدولة

درتها مما ي عف ق   ،الخدما وتحمل الشركا  تكاليف إ افية تنعكس على  سعار السلع  عنها ، والتي ترتبجدا خطيرة في ليبيا العامةشركا  في ال الفساد المالي

شار اليها البحث ن  هم التوصيا  و .والبقاءعلى التنافس  لشركا  المملوكة ا لزامإويجب  ،المجتمعنشر  قافة الحوكمة في  يتطلب تطبي  آليا  الحوكمة  ن، التي  

 تعتبر  هم النتائج لتطبي  الحوكمة.التي  واإلفصاحللدولة بمبادئ الشفافية 

 .الشركا  المملوكة للدولة، الفساد المالي، حوكمة شركا الكلمات المفتاحية:
 
 

 : تمهيد

جميع، لالمحااافظااة على المااال العااام الهاادف األول ل عاادت  

، هعليدارته والرقابة يجاد األسااااااالوب األم ل إلإويجب 

منظما  الفصاااح الالزم للشااركا  ووخل  الشاافافية واإل

حوكمة الشااااركا  من  هم األساااااليب التي  عتبر. تالعامة

الدخول في مختلف التعامال  مع تلك مرين  المسااتحفز ت  

ان ر س المال "الشاااااااركا  حيث  ن المقولة الشاااااااهيرة 

يؤدي إلى جذب رؤوس  مما "يبحث دائما عن االسااتقرار

المنظمااا  التي تقف على  رص صااااااالبااة  األموال إلى

وتعمل  ااااااامن معايير وقوانين  ابتة مما يشاااااااجع كافة 

 . ]1[امعهالمتعاملين 

من دور مهم في  تلعبااهحوكمااة ذا   هميااة لمااا التعتبر 

ياتها، على واإلشااااااارافمراقبة اإلدارة  حيث تكمن  عمل

نظااام  كفاااءة هميااة حوكمااة الشاااااااركااا  في التحق  من 

ية فاعل يذه ب ية وتنف لداخل بة ا  حد   الحوكمة  دوق، الرقا

األعمال بشاااااااكل عام، ومهنة  تغيرا  جوهرية في بيئة

، ولحوكمة الشررركاأ أ ر بالف    خاصالمحاساابة بشااكل 

ية  يا لتحفيف الشررررررر ا  مجتمع االعمال والت  يسرررررررتند علي

 الشركاأاستمرارية  علىوالمسألة والمسؤولية والح اظ 

]2[. 

  :مشكلة البحث .1

االنتشار ذا  الفساد المالي إحدى الظواهر العالمية  يعتبر

الظاهرة الساااالبية الواسااااع، فال يكاد يخلو مجتمع من هذه 

وتهادد خطط التنمياة  العااماة التي تساااااااباب هادر األموال

واألعمار في  غلب الدول،   اااااافه إلى ذلك تسااااابب في 

سااياسااية واجتماعية قد يصااعب معالجتها مع   ا ااطرابا

ونتيجة لذلك كان من ال اااااروري و ااااع  ؛مرور الوق 

ليااا  تعماال على تجفيف منااابع الفسااااااااااد آ اااااااوابط و

 .]3[ لة عالجه بشكل جذريووتشخيص مسبباته ومحا

ا  العديد من الدول وخاصة تلك التي يتواجه اقتصادكما 

م ل التحول من  سياسية،كان   انتقالية، سواءتمر بمرحلة 

 اقتصادية، و  الديمقراطية،األنظمة الشمولية إلى األنظمة 

 ،م ل التحول من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

زيادة فرص ممارسة في  المتم لة ةكبيرال يا تحدوكذلك ال

وما يساعد على ذلك هو عدم  واإلداري،الفساد المالي 

ن التي توفر بيئة اكتمال بناء المؤسسا  الوطنية والقواني

مستغلين  عف األجهزة الرقابية  للفاسدين،مناسبة 

 .]4[ الداهموالق ائية في موجهة هذا الخطر 

في افتقار الشركا  تكمن لذا فان مشكلة البحث      

في إدارة المال العام حوكمة الالمملوكة للدولة إلى آليا  
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 ظاهرةمن  والحدالعامة، شركا  الحماية  نهاأمن شالتي 

  .المملوكة للدولة الشركا اني منها عالفساد المالي التي ت

  :هدف البحث .2

 هميتها والشركا   حوكمة دور لبيانيهدف البحث إلى 

، وكذلك استعراص  هم آلياتها في  دارة المال العام

 ،لشركا  المملوكة للدولةلمن الفساد المالي  للحدالرقابية 

جميع الجها  المسؤولة إلى  انتباهكما انه يهدف إلى لف  

في ليبيا واستعراص  هم المؤشرا   خطر الفساد المالي

 ،الفساد المالي حسب التقارير ونشرا  الدولية والمحلية

وذلك بعد تحديد مفهومه و سباب ظهوره، واهم مظاهره 

ونتائجه على االقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى 

 .المجتمع بشكل عام

   :أهمية البحث .3

ينطوي على بخطورة الفساد المالي  ث همية البحتت مل 

 شكال   حديم ل و للمجتمع،مدمرة  الخطورة،آ ار بالغة 

السرقة العامة لل روة الوطنية، فانه يتسبب في تسرب 

األموال العامة بطرق غير مشروعة إلى جيوب مرتكبي 

وحماية ، الفساد، وغالبا ما تجد طريقها إلى خارج البلد

وما يتركه من آ ار كبيرة من تلك الظاهرة،  األموال العامة

وكذلك ، وعرقلة عملية التنميةعلى االقتصاد الوطني 

من  تعدوآلياتها التي الحوكمة بمو و  المتزايد االهتمام 

المفاهيم الحدي ة على المستوى العالمي بصفة عامة، 

 .ةوعلى المستوى المحلي بصفة خاص

  :البحث منهجية .4

دور حوكمة للدراسة ، على المنهج الوصفي البحث يعتمد

الشركا  في الحد من ظاهرة الفساد المالي في الشركا  

االطال  على عدد من البحوث ، من خالل المملوكة للدولة

والدراسا  المنشورة في الدوريا  والمجال  العلمية 

المتخصصة، باإل افة إلى االطال  على آليا  وقواعد 

منظما  والهيئا  العالمية الحوكمة الصادرة عن ال

خ ع  للتحليل والمناقشة بما يخدم  هداف    والمحلية، و

البحث، ومن  م اقتراح بعص التوصيا  التي قد تساهم 

للجها  الحكومية والمهتمين في اعطاء مرجعية مفيدة 

 باألبحاث في مو و  الحوكمة.

  البحث:خطة  .5

تكون على فأن خطة البحث جل تحقي   هداف البحث   من

 :النحو التالي

النتائج د يتحد من  جلاستعراص الدراسا  السابقة  -

 .واهم توصياتها التي توصل  اليهاالهامة 

دارة المال إفي  ودورهالياتها آبيان مفهوم الحوكمة و -

في ليا  الحوكمة آالعام، وبيان مفهوم الفساد و نواعه و

الحد من الفساد المالي في الشركا  المملوكة للدولة وخل  

 نظام رقابي فعال. 

تحليل الدراسا   ءالنظرية للباحث في  واالستنتاجا   -

تقارير الالسابقة ونتائجها العملية والعلمية والدوريا  و

عداد إوالصادرة من الجها  الرقابية المحلية والدولية 

 .الالزمة التوصيا 

 الدراسات السابقة:  .6

العالقة ( 2004   عام )  ,.Clark, et alتناولت دراسة 

بين جودة نظم حوكمة الشركاأ وأداء سوق األوراق 

وه   Aholdالمالية، وذلك من خالل دراسة حالة شركة 

مثال ل شل حوكمة الشركاأ    أوربا، حيث تم تحليل 

تعامالأ السوق الخاصة بأسيم الشركة    بورصة 

وراق المالية لكل من أمستردام ونيويورك خالل ال ترة األ

وتحليل سلسلة أحداث لتفلب  2004حتى  1973من عام 

أسعار أسيم الشركة ورد  عل السوق لضعف نظام حوكمة 

الدراسة إلى وجود عالقة عكسية  توصلتالشركاأ، وقد 

بين جودة نظم حوكمة الشركاأ والتفلب    أسعار 

ن زيادة التفلب    األسعار أسة بوصت الدراأاألسيم، و

يشير إلى ضعف وقصور المعلوماأ المفدمة للسوق 

 . ]5[وضعف نظم حوكمة الشركاأ

التعرف لهدف دراسة ، ب(2010)في عام   الطراونة، وقام

على دور  جهزة الرقابة الحكومية في الحد من الفساد 

يا  آلعلى  شكال و سباب و اإلداري والمالي، والتعرف

موظفي  الشائعة لدىوالمالي اإلداري مكافحة الفساد 
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القطا  العام في األردن من وجهة نظر موظفي  جهزة 

دة الدارسة إلي  عه ذوقد توصل  ه الحكومية،الرقابة 

تصورا  المبحو ين إلشكال الفساد تعتبر  ، منها:نتائج

 الواسطة، اإلداري الشائعة )التسيب واإلهمال الوظيفي،

وكذلك  شكال الفساد  ز، الرشوة( جاء  متوسطة،االبتزا

التهرب من  المالي الشائعة )التهرب من دفع الرسوم،

كما  جاء  متوسطة، والتزوير( ،ال رائب، االختالس

 ك ر آليا    ن األجهزة الرقابية هي  ظهر  النتائج

 همية من وجهة نظر ولها مكافحة الفساد اإلداري والمالي 

   العدالة والمساواة بين الموظفين،تحق حيث  المبحو ين

ورفع الرقابة  وإصالح  نظمة الحوافز المادية والمعنوية،

 . ]6[ والمالية اإلداريةالداخلية و

تسليط ال وء ب(  2014) في عام  غنيمدراسة   قامو

على لجان المراجعة كإحدى آليا  الحوكمة و هميتها، 

ودورها في تفعيل المراجعة الداخلية والخارجية للحد من 

خالقية، األمر الذي ينعكس األالتالعب والممارسا  غير 

على مواجهة الفساد المالي واإلداري، مع دليل ميداني في 

 ن لجان ه الدراسة ذوقد توصل  ه البيئة السعودية،

المراجعة تساهم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد في 

 من خالل القيام بمهامها ومسؤولياتها،، البنوك والشركا 

وتفعيل المراجعة ، في تفعيل آليا  المراجعة الداخلية

في تقييم وإدارة المخاطر المرافقة إلعداد  الخارجية

جي ومن وتدعيم استقاللية المراجع الخار، التقارير المالية

و كد   ، م الحد من التالعب والممارسا  الغير  خالقية

 ن المصارف السعودية ملتزمة بتطبي  القواعد الجيدة 

 . ]7[المنظمة للجان المراجعة كإحدى آليا  الحوكمة

بدراسة  (2014)في عام الفطيسي وفي البيئة المحلية قام 

لعام المالي و وجه القصور في الرقابة على المال ا الفساد

الدراسة الى تحليل المخالفا   هدف ا، في ليبي

المحاسبة في  والمالحظا  الواردة في تقارير ديوان

في   عفالطن امحاولة من الباحث لتشخيص وإبراز مو

دوث تلك المخالفا  التي ساهم  في ح  ، النظام المحاسبي

والمالحظا . حيث استخدم الباحث منهج تحليل المحتوى 

من خالل تحليل التقارير السنوية الصادرة عن ديوان 

وتحليل المالحظا   2012-2008المحاسبة الليبي 

الى عدة نتائج  همها: تزايد  وتوصل  الدراسةالواردة بها. 

افة الى إ  الدراسة،سنوا   ليبيا خاللمعدل الفساد في 

نظم  ن الجها  العامة تعاني من قصور و عف في 

الداخلية. كما  كد  النتائج على  ن عدد كبير من  الرقابة

ن خالل سنوا  الدراسة االق ايا التي تناولتها تقارير الديو

تتعل  بمو وعا  م ل التزوير واستخدام مستندا  

وصرف المال العام في غير األغراص  ووهمية،مزوره 

 .]8[صة له  و المبالغة في صرفهالمخص

 (2018)عام في  ،عرقيب والمبسوطدراسة توصل  كما 

تزايد معدال  الفساد المالي في القطا  العام في ليبيا الي 

مؤشرا  الوقام  الدراسة بتحليل التقارير الرقابية و

يرة لظاهرة الفساد االقتصادية وبين  مؤشرا  خط

يجب إيجاد الوسائل  بانةكما  وص  الدراسة  المالي،

الالزمة في الحد من الفساد المالي والمحافظة علي المال 

 . ]9[ العام

بعص الدراسا  السابقة بمو و  استعراص ومن خالل 

الحوكمة في  تلعبه الذيدور ال همية للباحث يتبين  ،البحث

القطاعين العام والخاص كنظام رقابي فعال يحد من الفساد 

والتالعب المالي واإلداري، وكذلك  همية المو و  التي 

شركا  البح ية هامة للقطا  العام في ليبيا و إشارةتعد 

المملوكة للدولة لما يشهده القطا  العام من انتشار ظاهرة 

لمنظمة  والدوليةالمحلية الفساد المالي حسب تقارير 

الشفافية العالمية، وكذلك التقارير السنوية لديوان المحاسبة 

 الليبي.

حدداتها، واقع ، م  أهدافهاالحوكمة، مفهوم  . 7

 :الحوكمة في ليبيا

لقد تعدد  التعريفا  المقدمة  الحوكمة: مفهوم 7.1

عرف مؤسسة التمويل الدولية لمصطلح الحوكمة، حيث ت  

IFC  الحوكمة بأنها: "هي النظام الذي يتم من خالله إدارة

 .]10["الشركا  والتحكم في  عمالها

 OECD عرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنميةكما ت  

مجموعااة من العالقااا  فيمااا بين القااائمين على بااأنهااا: "
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إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من 

 .]11[المساهمين"

من  المجتمععد  سالوب حوكمة الشاركا  وسايلة تمكن ي  و

 التأكد من حساااااان إدارة الشااااااركا  بطريقة تحمي  موال

المساات مرين والمقر ااين، كما يؤدي إلى خل   اامانا  

 ااااااد الفساااااااد وسااااااوء اإلدارة، عالوة  على تطوير القيم 

 . ]12[االساسية

تساااعى قواعد و اااوابط أهداف حوكمة الشرررركات:  7.2

 األهداف يمكن تلخيص تحقي  مجموعة منالحوكمة إلى 

 ]13[: يلي  همها فيما
 

حماية ، ومراعاة مصااالح وحقوق المساااهمين وحمايتها -

 والمساااااااتندا  ذا  الصااااااالة بفعالية حقوق حملة الو ائ 

حماية حقوق ومصااااااالح العاملين ف اااااااااااااي ، والشااااااركا 

 .بكافة فئاتهم  الشركا

 وتأمين، تحقي  الشفاف ااااية ف ااااي جميع  عمال الشركا  -

العاادالااة لكااافااة  صاااااااحاااب المصاااااااااالح والمتعاااملين مع 

 .الشركا 

 صاااااااحاب الحقوق إلدارة  ساااااااااءلة  مامتأمين ح  الم   -

لحد من استغالل السلطة في غير المصلحة ، واالشركا 

 .العامة

بمااا يؤدي لتنميااة  نميااة الماادخرا  وتشاااااااجيع تاادفقهااات -

االسااااات مارا  اإلنتاجية وصاااااوال  لتعظيم األرباح وبعيد ا 

االلتزام بأحكام القوانين والتشااااريعا   ، واالحتكارا عن

 .النافذة

 العمااال على تاااأكياااد مراجعاااة األداء لكاااافاااة فعاااالياااا  -

من خالل لجان مراجعة  الشركا  بما ف اايها األداء المالي

محاسااابة ، ولتنف اااااااااايذيةخارجيين ومساااتقلين عن اإلدارة ا

 .التنف يذية  مام المساهمين اإلدارة

 تعمل محددا  حوكمة :الشركاتحددات حوكمة م   7.3

الشركا  على زيادة ال قة ف ي االقتصاديا  الوطنية، 

ف ي تعبئة المدخرا   وتفعيل وتعمي  دور  سواق المال

من جهة، ورفع معدال  عوائد االست مار من جهة  خرى، 

حقوق صغار المست مرين وتشجيع  حمايةإ افة إلى 

 القطا  الخاص ومؤسساته على النمو ورفع قدرته

حددا  األساسية لحوكمة الشركا  التنافسية. ولعل الم  

 :]14[ تتم ل ف ي

وتشير إلى القواعد واألسس التي حددات الداخلية: الم   -

تحدد كيفية اتخاذ القرارا  وتوزيع السلطا  داخل 

الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين الشركة بين 

وتطبيقها من  ،التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية

إلى تقليل التعارص بين مصالح هذه  ،ناحية  خرى

 وتشمل وتتكون داخل الشركا  نفسهااألطراف ال ال ة، 

 والقواعد واألسس، آلية توزيع السلطا  داخل الشركة

ة، لقرارا  األساسية ف ي الشركا الناظمة لكيف ية اتخاذ

الجمعية العمومية للشركة ومجلس  الهيكلية بين لعالقةوا

لهذه  إدارتها والمديرين التنف يذيين وو ع اآللية المناسبة

خفف من التعارص بين مصالح هذه العالقة مما ي  

 .المصالح األطراف ال ال ة وصوال  لتكامل هذه

ست مار المناخ العام لالشير إلى ت   المحددات الخارجية: -

للنشاط  القوانين العامة المنظمة: والذي يشمل في الدولة

ا ، المناخ العام لالست مار ف ي الدولة، واالقتصادي عموم 

تأمين الوشركا   المصارفالمالي من  كفاءة القطا و

التنافس  مستوى، وسواق مالية ذا  األ ر على التمويلاألو

لسلع والخدما  الالزمة نتاج واف ي  سواق عناصر اال

وجود وكفاءة ، ونتاجيةاال للشركا  لممارسة نشاطاتها

 ومقدرة األجهزة الرقابية، م ل وجود هيئة  سواق المال

ومدى قدرتها ف ي الرقابة على  عمال الشركا ، خاصة 

وجود جمعيا  ، والشركا  المدرجة ف ي  سواق المال

والمحاسبين مهنية ذا  صلة، م ل جمعية المحامين 

والتصنيف االئتماني واالستشارا ..  ومكاتب المراجعة

 . ]15[إلخ

تعتبر الحوكمة  الليبية:واقع الحوكمة في الدولة  7.4

(Governance  من المفاهيم الحدي ة والتي ح )  ظي

باهتمام كبير في السنوا  األخيرة الما ية من قبل العديد 

ؤسسا  سواء والم  نظما  والم   واألكاديميينحاث من الب  

 15حيث صدر في  ، ]16[المحليالصعيد الدولي  و  على

للحوكمة بالقطا  المصرفي عن قرار  دليال   2010يوليو 
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( الصادر من مصرف ليبيا المركزي، إ افة 20رقم )

الي دليل الحوكمة للمصرف الليبي الخارجي الصادر 

وكذلك اجراء العديد من  ،2013 غسطس  27بتاريخ 

ليا  تطبيقها في آالدراسا  واألبحاث عن الحوكمة و

 .العديد من المؤسسا 

شير العديد من الدراسا  بأن هناك قصور في تطبي  وت  

 يرتقيو ن تطبيقها ال  ،القطاعا من الحوكمة في العديد 

وليبيا باعتبارها إحدى الدول النامية  بالمستوي المطلوب،

للنهوص بمستوي مؤسساتها لتحقي  التنمية والتي تسعي 

 ي ا االتجاه في هذا  يجب،  ]17[واالجتماعيةاالقتصادية 

النظام في ظل الفساد المستشري في معظم القطاعا  

شير اليها التقارير الدولية كمنظمة مكافحة الفساد والتي ت  

 و التقارير الرقابية الصادرة من ديوان المحاسبة وهيئة 

 الفساد في ليبيا.مكافحة 

 عوواق ، أشررررررركاله،أنواعه ،مفهوم الفسررررررراد. 8

 : ليبياالفساد المالي في 

 هدد مسيرةي   صبح  مشكلة الفساد في العديد من الدول  

انتشاااار  في اغلب  بعد  نالتنمية االقتصااااادية، خاصااااة 

المؤسااااااسااااااا  العامة والخاصااااااة، حيث  تؤدي إلى هدر 

 صااااحب   وبالتالي، والوق األموال وال روا  والطاقا  

شاااكل منظومة تخريب وإفسااااد وتأخر  و ظاهرة الفسااااد ت  

توقف عملية التنمية االقتصااااااااادية ليس على المساااااااتوى 

نب  بل حتى في الجوا مالي واالقتصااااااااادي فحسااااااااب،  ال

 .]17[ السياسية واالجتماعية

التلف  عرف الفساااااااااد لغويا  بأنه: ي  مفهوم الفسرررررررراد 8.1

التلف وخروج  إلىيشاااااير  واال اااااطراب، فهووالعطب 

 . ]18[ الصالحونقي ه  االعتدال،عن  ءالشي

بمعنى الكساار  ي  ن شاايئا ما تم  عرف اصااطالحا  كما ي     

 اجتماعيا  وقد يكون سلوكا  خالقيا  و  ءالشيا ذكسره، ه

يمكن   وسع الصور،والفساد له معان عديدة وفي  إداريا،

بأن الفساد يتم ل في سوء استخدام المنصب لغايا   القول

ه ذوفي ه ،االبتزاز، الرشااااوة ،لكذويشاااامل  شااااخصااااية،

قد يكون فردا   ك ر، و  العملية طرفانالحالة يدخل في 

يساااااااتطيع المسااااااائول  المحظورة التيفي حالة األعمال 

 االحتياااال، ،ومن بينهماااا مفرده،القياااام بهاااا  الرسااااااامي

 . ]19[ ستغالل النفوذا لمحسوبية،ا االختالس،

حيث ال  ،يعتبر الفساااااد مصااااطلح يت اااامن معاني عديدة

كافة  بعاده  للفساااااااد يغطييوجد تعريف موحد وشااااااامل 

الباااااح ين والجهااااا  وبموافقااااة جميع الكتاااااب  ويحظى

 .والمنظما  الدولية ذا  العالقة

كل عملية تت من  ،وقد عرفته منظمة الشفافية الدولية   

سوء  ستخدم المنصب العام لتحقي  مصلحة خاصة ذاتية 

 .  ]20[ةيجماعلنفسه  و 

يعد الفسااااد ظاهرة حركية ومتنوعة : الفسرررادأنواع  8.2

 عديدة، شااااكال و نماط  ولهاطراف والعوامل ومتعددة األ

وتتفاو   نوا  الفساااااااااد و نماطه بتفاو  حجمه وطبيعة 

 . ]21[الفسادوفيما يلي  نوا   به،السلطة المرتبطة 

 :سب األطراف المتعاملة فيهح 8.2.1

هو الفساااااااد الذي يرتكبه موظف  و  :الداخليالفسرررررراد  -

مجموعة من الموظفين من داخل المؤسااااسااااة  و المنظمة 

بتزوير  و تاادليس  و اختالس  فيهااا، القيااامالتي يعملون 

 األموال.

وهدا النو  األك ر انتشارا بين  نوا   الخارجي:الفساد  -

يرتكبه مجموعة من الجها  داخل وخارج  الفساد، بحيث

 المنظمة.المؤسسة  و 

 :حسب المجال الذي يحصل فيه 8.2.2

ا النو  من الفساااااد الذي تكمن فيه ذوه الفسرررراد المالي: -

نه مخالفة القانون بانتهاج  يعرف على  ،البحثمشاااااااكلة 

ية لتحقي  مكاسااااااااب  ية، فيطرق ملتوية غير قانون  مال

الوق  نفسااااه هو جلب األموال من طرق غير مشااااروعة 

نفاقها في طرق غير مشاااااااروعة بما ال يحق  العدالة ا و 

وبأنه يتعل  بالمظاهر واالنحرافا  المالية  والمساااااااااواة،

يا مدة حال عد المعت فة األحكام والقوا ما     ومخال في تنظي

الدولة ومؤسااساااتها مع مخالفة  ااوابط وتعليما  الرقابة 

 .المالية

يتعل  باالنحرافا  الوظيفية لموظفي  اإلداري:الفسرررراد  -

حد سااواء من خالل مخالفتهم  علىالقطا  العام والخاص 
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وهو ما يرمز  الفردية،للتشاااريع القانوني و اااوابط القيم 

الساتغالل موظفي الدولة لواقعهم وصاالحياتهم للحصاول 

 .مشروعةعلى مكاسب ومنافع بطرق غير 

يتعل  بالممارسااااااا  المنحرفة الفسرررررراد ايقتصررررررادي:  -

واالستغاللية لالحتكارا  االقتصادية في قطاعا  خاصة 

بما ال يتناساااااب القيمة  المجتمع،على حسااااااب مصااااالحة 

يوجد الفساااد  ي ااا  اامن  ا، كمابهالم ااافة التي تسااهم 

الفساد في المعامال  االقتصادية )البيع والشراء والمبادلة 

كالتالعب وعدم الوفاء ، في األساااواق( حيث يساااود الغ 

 .باالتفاقيا  والعقود واإلخاللبالعهود 

يرتبط باالختالل واالنحراف في  السررررياسرررري:الفسرررراد  -

لحكم، اتوزيع السااااااالطااة والمسااااااااااءلااة المتعلقااة بنظااام 

التي  الساالطة، والمساااءلةالسااياسااية وتداول  والمؤسااسااا 

تخ ع لها نظام الحكم  مام الموطنين وحريا  المشاركة 

على احتالل منظومة السلطة والمساءلة  والتعبير، ويترب

السياسية إمكانية تحقي  النخب السياسية الممكنة بسلطا  

 .الحكم على منافع شخصية بعيدة عن المسالة العامة

 التنظيم:حسب درجة  8.2.3

في المنظما  المختلفة من خالل  رينتش المنظم:الفساد  -

إجراءا  وترتيباااا  معيناااة محاااددة تعرف من خاللهاااا 

حيث  المعاملة،وكيفية إنهاء  دفعها،مقدار الرشاااااوة والية 

ي ااااااامن الطرف العارص للفسااااااااد إنهاء المعاملة وعدم 

 توفيقها.

األك ر خطورة  وه (:الفسرررراد العشرررروااي نظير المنظم -

حيث تتعدد خطوا  دفع الرشوة بدون تنسي   ،سابقهمن 

وال يمكن خالل  ي من الخطوا   اااامان إنهاء  مسااااب ،

وهدا يعرقل ساااااااير األعمال  إيقافها،المعاملة فيها وعدم 

 .مما يجعل   ر الفساد م اعفا  

  :النطاق الجغرافي حسب 8.2.4

هدا النو  من الفساااااد داخل البلد  رينتشاااا محلي:سرررراد ف -

 خدمية،كأن يكون في مؤساااااساااااة اقتصاااااادية  و  الواحد،

لااه ارتباااط  للبلااد، وليسويكون داخاال الحاادود اإلقليميااة 

 خارج الحدود.

ا النو  من الفسااااااد مدى عالمي ذيأخذ ه دولي:فسررررراد  -

 العولمة،واساااااااع يعبر حدود الدولة تح  مظلة ظاهرة 

لااك من خالل فتح الحاادود  مااام السااااااالع والخاادمااا  ذو

 الساااااوق، وقدلمرورها بساااااهولة وفقا آلليا  اقتصاااااادية 

تترابط الشااركا  المحلية والدولية والقيادة السااياسااية في 

 .السيطرة عليهاشكل منافع ذاتية متبادلة يصعب 

صاااااور  للفسااااااد المالي:ومظاهر الفسررررراد  أشررررركال 8.3

 العملية،مارس في مختلف نواحي الحياة و شكال متعددة ت  

خطير وماادمر  مختلفااة، بع اااااااهاااوهي ذا  تااأ يرا  

 ن مظاهر الفساااااااد تتنو  بتنو   خطوة، كماو خرى  قل 

 برز مظاااهر الفسااااااااااد  فيااه، ومناألطراف المتورطااة 

 : ]22[العربيةالمنتشرة في الدول 

 األموال.تهريب  - الرشوة.-

 .العامنهب المال  - .المحسوبية -

 األموال. وتبييصتهريب  - .المحاباة -

 .االبتزاز والتزوير -

يا:  فيالمالي  الفسرررررررراد واقع 8.4 عام  يعتبرليب مال ال ال

ي ألتنمية البناء والالمورد األساااسااي لتحقي  االسااتقرار و

ل العناية القصاااااااوى ذلذلك يجب على كافة الدول ب ،دولة

وحتى تتمكن الدولة  .الموردلحماية وصاااايانة ورقابة هذا 

ر دمن مراقبااة  موالهااا والعماال على صااااااايااانتهااا من الهاا

  أ نشااوفي ساابيل ذلك  والتخريب،واإلفراط واالختالس 

رقابية و صاادر  قوانين وتشااريعا  منظمة لعمل   جهزة

 .الرقابيةهذه األجهزة 

حيث  ن في ليبيا صاااااادر  القوانين  إلنشاااااااء العديد من 

جهاز الرقابة ، ون المحاسااابةاألجهزة الرقابية وهي )ديوا

هيئة مكافحة الفساااااااد( التي تهدف إلى الرقابة ، واإلدارية

على المال العام من خالل الرقابة على  عمال الشااااركا  

والمؤساااااساااااا  الحكومية حيث  نشاااااة ديوان المحاسااااابة 

 1955( لساااااااناة 21حكاام القاانون رقم )أل الماالياة وفقاا  

ا للمرسوم  الملكي والجهاز المركزي للرقابة اإلدارية وفق

لكن   ،تبعتها العديد من القوانين التنظيمية ،1963لساااااانة 

جميعهااا تهاادف إلى الرقااابااة على المااال العااام ومكااافحااة 

كما صااادر قرار إلنشااااء الهيئة  ،الفسااااد المالي واإلداري
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( لسانة 11 برزها القانون رقم ) ،الوطنية لمكافحة الفسااد

2014. 

ديوان المحاسااااااابة خالل وبين  التقارير الصاااااااادرة من  

بعاااد تغير النظاااام  2017حتى  2012السااااااانوا  من 

حيث   شاااار  تلك التقارير إلى تنامي  ،الساااياساااي للدولة

ل العامة ظاهرة الفساااد المالي في المؤسااسااا   ويت ااح ج 

خالفا  والتجاوزا  الواردة بتلك التقارير، وقد سااااهم الم  

األمني، مما  خالفا  االنقسام السياسي والفراغفي تلك الم  

على عااادم قااادرة األجهزة الرقاااابياااة على اتخااااذ   انعكس

حاساااابة ومعاقبة  مسااااببي اإلجراءا  القانونية الرادعة لم  

ومرتكبي الفساااااااااد المااالي و اااااااعف دور نظم الرقااابااة 

التي تعتبر المراجعاااة الااداخلياااة  ،الخاااارجياااةوالااداخلياااة 

إ ااااافة إلى ذلك فقد  . ]23[  الخارجية إحدى  هم  دواتهاو

( تزايد معدل الفساد 2014 كد  نتائج دراسة الفطيسي )

، بسااااااابب عدد كبير 2012الى 2008في ليبيا من فترة 

تتعل  بمو وعا   2012من الق ايا التي تناولها تقرير

م ل التزوير واستخدم مستندا  مزورة ووهمية وصرف 

ة المخصصة له  و المبالغ األغراصالمال العام في غير 

 .]24[صرفهفي 

( ترتيب ليبيا في مؤشااار الفسااااد 1يبين الجدول رقم )كما 

مر الذي العالمي، ونالحظ  ن ترتيب ليبيا متقدم جدا واأل

- بالرغم من تمير ليبيا بقلة عدد ساااااااكانها - يدعو للقل 

ارتفا  مساااتوي دخلها، وحساااب تقارير منظمة الشااافافية 

الدولية، فأن ليبيا تعاني من الفسااااااد المالي بوصااااافها من 

ية خالل  غا ها مؤساااااااف لل قد جاء ترتيب نامية، فل لدول ال ا

اإلدارة،  ءالما ية، حيث انتشار الرشوة، وسو السنوا 

واالحتيال على القانون، والسااطو على  مالك الغير،  دي 

 تدني نسب النمو التي تسعي اليها ليبيا. ذلك إلى

 (1جدول ن
 ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد

 (2017-2010خالل الفترة ن
 ترتيب عربيا الدول الي شملها تقرير الترتيب السنوات

2010 146 178 16 

2011 168 183 16 

2012 160 176 17 

2013 172 177 17 

2014 166 175 18 

2015 161 168 17 

2016 170 176 17 

2017 175 177 17 

   ]25[:  عداد الباحث واالعتماد تقارير منظمة الشفافية الدوليةالمصدر

 الحوكمة في الحد من الفساد المالي:  دور. 9

يعد الفسااااااد المالي من  خطر المشااااااكل التي تعاني منها 

الشاااركا  على كافة  شاااكالها، وتؤدي حوكمة الشاااركا  

دورا  هاما  في معالجة العديد من المشااااااكل، ومن  برزها 

مشااااااكلة الفساااااااد المالي، من خالل مجموعة من اآلليا  

التي تنطل  من مبادئها العامة والتي صااااااانف  الي آليا  

 االتيجية، والتي ساااااايتم تناولها على النحو داخلية وخار

]26[ : 

دور آليات الداخلية لحوكمة في الحد من الفسرررررراد:  9.1

في :  والمتم لة لحوكمة الشااااااركا   ةآليا  الداخلي تعتبر

 نةمكافآ ، ولجلجنة المجلس اإلدارة، ولجنة التعينا ، و

، ولكاال منهااا دور هااام المراجعااة، والمراجعااة الااداخليااة

، حيث يقوم مجلس في الحد من ظاهرة الفساااااااااد وبارز

 ءاإلدارة بحماية ر س المال المست مر في الشركة من سو

بل  دارة الشاااااااركة، وذلك من خالل  االساااااااتعمال من ق

صاااااااالحيتااه القااانونيااة من  عفاااء وتعيين اإلدارة العليااا، 

ولجنة المراجعة التي تسااهم في زيادة ال قة والشافافية في 

التي تفصااح عنها الشااركا ، وذلك من  المعلوما  المالية

خالل دورها في اعداد التقارير لمالية واالشاااااااراف علي 

ية، ودعمها للمراجع الخارجي،  لداخل فة المراجعة ا  وظي

لجنة التعينا  والمكافآ  التي توفر األساااااااااليب كذلك و

الرقااابيااة ألساااااااس التعيين للوظااائف المختلفااة وتحااديااد 

حماية االموال من  ي المكافآ  طبقا ألساااااااس الرقابية و

والتي تعتبر المراجعاة الاداخلياة  وكاذلاك دور، تجااوزا 

في الشااااركا ، حيث تؤدي وظيفة اهم الوسااااائل الرقابية 

المراجعاة الاداخلياة دور مهم في عملياة الحوكماة، حياث 

تعمل المراجعة الداخلية عبر  نشااطتها بزيادة المصااداقية 

الفسااااد،  وال قة، وتحساااين سااالوك الموظفين وتقليل خطر
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ولتحقي  هذه الوظيفة ألهدافها، يجب  ن تكون مساااااااتقلة 

 وتنظم بشكل جيد وتستند الي تشريع خاص بها.

 لحوكمة في الحد من الفسررراد: الخارجيةدور آليات  9.2

المراجعة : تصنف آليا  الخارجية لحوكمة الشركا  الي

والقوانين، ومنظمة الشااااااافافية   الخارجية، والتشاااااااريعا

ليا  من خالل الرقابة على تعمل تلك اآل ث، حيالدولية

الشاااركة، وال اااغوط  على صاااحاب المصاااالح الخارجية 

 .التي تمارسها المنظما  الدولية

حجر الزاويااة لحوكمااة  دور المراجعااة الخااارجيااة ي عتبر

تساااااااعد المراجعة الخارجية هذه  حيثجيدة لشااااااركا ، 

الشركا  على تحقي  المسألة والنزاهة وتحسين عمليا  

فيها، ويغرسون ال قة بين  صحاب المصالح والمتعاملون 

تؤ ر  ي ااا التشااريعا  والقوانين بشااكل  كمابشااكل عام، 

الشاااااااركااا  باااتبااا  خطوا  وإجراءا   التزامكبير في 

التزام بمتطلبا  هادفة ل اااابط عملها الداخلي من جهة، و

اإلفصاااح والشاافافية من جهة  خري، و ن محاربة الفساااد 

ية دورا  من ناحية  لدول فافية ا مالي تلعب منظمة الشااااااا ال

ال اغوط التي تفر اها علي الشاركا  في تحساين النظم 

 المالية والمحاسبية، 

لخل  بيئة رقابية كما تهدف آلياتها تعمل آليا  الحوكمة و

تنشأ نتيجة ت ارب المصالح بين  التي اكلالمشللحد من 

 كما ع اااااااء مجالس إدارة الشااااااركا  وبين المالكين، و

على حماية مصااااااااالح المالكين وبقية  اآلليا  تلك تعمل

 صاااااااحاب المصااااااااالح، وذلك بالحد من التالعب المالي 

هذه الشاااااااركا  من قبال  لذي يحصاااااااال في  واإلداري ا

باعتبارها الجهة التي تمسااااااااك بزمام  التنفيذية،اإلدارا  

 .األمور داخل الشركة

يا  الحوكمة في الحد من  يمكن تو ااااااايحكما و دور آل

 من خالل الشكل التالي: الفساد المالي 
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 تأثير آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي

 

 اعداد/ الباحث

 ايستنتاجات والتوصيات: . 10

تحليل الدراسا  من خالل  :ايستنتاجات 10.1

واألبحاث والتقارير الدولية والمحلية، يتبين  ن حجم 

الفساد في الدولة الليبية والشركا  المملوكة للدولة يعطي 

مؤشر خطير جدا يجب الوقف عنده، حيث  ن معدال  

الفساد المالي  صبح  بشكل متزايد، وتقدم ليبيا لك ير 

الذي ، واالمر 2017-2010من الدولة خالل السنوا  

يستعدي تكا ف الجميع من  جل إيجاد الوسائل الالزمة 

والمناسبة لعالج وقاية من هذه الظاهرة الخطيرة التي 

 تعي  التنمية االقتصادية.

 مرا  ليبيا،عد تبني مفهوم حوكمة الشركا  في ي  

والسيما ما  ، روريا لمواجهة حاال  الفساد المالي

بإعداد التقارير المالية الشفافة وإتبا  معايير ذا   يتعل 

 ،جودة عالية في مجال القياس واإلفصاح المحاسبي

والمسؤوليا  الملقاة على عات  مجلس اإلدارة وكبار 

ف ال عن تخفيص عمليا  التداول ، التنفيذيين فيها

المراجع الداخلي في المعلوما  ودعم استقاللية 

انسجام المعالجا  المحاسبية وتعزيز مستوى  الخارجي،

المطلوبة وفقا للنظام المحاسبي الموحد مع المعايير 

تت من آليا  الحوكمة قواعد  ،المحاسبية الدولية

ومعايير اإلفصاح المالي، وكافة المعلوما  الالزمة التي 
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 لجنة المراجعة 
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تهم جميع جها  واألطراف ذا  العالقة بالشركا  

 من حماية المملوكة للدولة، وكذلك المعايير التي ت

بما والحد من مخاطر الفساد المالي واإلداري األموال 

يخدم  هداف الشركا  والمجتمع وتحقي  التنمية 

 االستنتاجا صياغة  هم يمكن  يواالستقرار االقتصاد

  :على النحو التالي

 ن الفساد المالي المستشري في الشركا  المملوكة  -

للدولة يحتاج الي آليا  الحوكمة الرقابية والتي تساهم 

بشكل كبير حماية األموال العامة من خالل الياتها 

الداخلية، المتم لة في مجالس إدارا  الشركا  ولجان 

تعمل جميعا بآليا  الداخلية والتي  المراجعة والمراجعة

 من  ي تجاوزا  تحدث داخل الشركا . رقابية تحد

مارسا  الحوكمة تهتم بإيجاد وتنظيم الم   آليا   ن -

السليمة للقائمين على  دارة الشركا  المملوكة للدولة، 

بما يحافظ على حقوق وحماية المال العام، وفقا لمعايير 

مجموعة  ، والتي تعمل وف اإلفصاح والشفافية الواجبة

تنظيم عمل الشركا   لتي تساهم فيامن النظم والقوانين 

 داء عملها من  علىالمملوكة للدولة، وتخ عها للرقابة 

  جل حمايتها وحسن  دارتها بشكل  م ل.

ليا  الحوكمة قواعد ومعايير اإلفصاح آتت من  -

المالي، وكافة المعلوما  الالزمة التي تهم جميع جها  

للدولة، واألطراف ذا  العالقة بالشركا  المملوكة 

وكذلك المعايير التي ت من حماية األموال العامة بما 

يخدم  هداف الشركا  والمجتمع وتحقي  التنمية 

مجموعة من ، وتساهم في توفير واالستقرار االقتصادي

حدد المسؤوليا  ليا  الرقابية التي ت  معايير واآل

اإلدارا ، ولجنة المراجعة  واالختصاصا  لمجالس 

 جل تطوير الشركا  المملوكة  ومنولجنة التعينا  

 للدولة ونموها ومساهمتها في تحقي   هدافها.

من خالل نتائج تقارير ديوان المحاسبة لسنوا  من  -

في  الفساد المالي ، والتي بين   وجه2017 -2012

مؤشرا   القطا  العام وشركا  المملوكة للدولة وهي

تحمل الشركا  تكاليف  عنها خطيرة، والتي ترتب

إ افية تنعكس على  سعار السلع التي تنتجها  و 

مما ي عف قدرتها على التنافس  تقدمها،الخدما  التي 

 والبقاء.

 و يا  اإلصالح فرص  يا  ليبيا كلف  الفساد آ ار -

 في ساهم  كونها عن ف ال والبشرية، المادية الموارد

 .السياسية األو ا  تعقيد

يؤدي االلتزام باليا  الحوكمة وقواعدها من قبل  -

الشركا  المملوكة للدولة إلى الحد من الفساد المالي فيها 

وبالتالي زيادة  قة المست مرين   دائها،وزيادة كفاءة 

المحليين واألجانب بالشركا  المملوكة للدولة ومن  م 

وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذب  كلها،في الدولة 

 .البلدست مار وما ينتج عنه من تنمية القتصاد اال

 يجيا تواسترا  ساليب عدة وجود من الرغم على -

 األساليب هذه  ن إال المالي، الفساد لمكافحة

 وفاعلة قوية مرتكزا  على تستند لم إذاواالستراتيجيا  

 إ افةلإلجراءا   الصحيح والتطبي  العادل الق اء م ل

 لها يكتب ال قد صحيح، ديمقراطي نظام وجود إلى

 .المالي الفساد ظاهرة مكافحة في النجاح

التوصيا  التي يراها الباحث   ن :التوصيات 10.2

  :يليلمعالجة مشكلة البحث،  همها ما 

تطبي  آليا  الحوكمة الشركا  المملوكة للدولة ب إلزام -

تلك لمعالجة مشكلة الفساد المالي التي تعاني منها 

  .الشركا 

يتطلب تطبي  آليا  الحوكمة نشر  قافة الحوكمة في  -

وذلك من خالل وسائل اإلعالم ومنظما   المجتمع،

فإذا ما  درك المجتمع إن الحوكمة تم ل  المدني.المجتمع 

له خط الدفا  األول والحصن المنيع  د  ي فساد  و 

 ومكاسبه، رواته و مواله  يسلب المجتمعإفساد يحاول  ن 

 عنها.تطبيقها وإرساء قواعدها والدفا   فانه سوف يدعم

وعليه يوصي الباحث باستحداث مركز يعنى بق ايا 

ويتولى مهمة إعداد برامج إعالمية وتدريبية  الحوكمة،

 .ليبيالترسيخ  قافة الحوكمة في 

التزام الشركا  المملوكة للدولة بمبادئ الشفافية  -

ذلك من و تعتبر  هم النتائج لتطبي  الحوكمة واإلفصاح،

 تحقيقها،األهداف التي تسعى إلى تحديد خالل قيامها ب
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وقصيرة األجل، واإلفصاح عنها عبر  ةاإلستراتيجي

وان  عليها،الوسائل التي تمكن الجمهور من االطال  

تقوم بنشر تقرير يت من مستوى تحقي  األهداف 

إلزام الشركا  المملوكة للدولة ، وكذلك لهاالمو وعة 

بنشر التقارير المالية السنوية واإلي احا  المكملة لها 

على  اإلدارة،وتقرير مجلس  المراجع الخارجيوتقرير 

 ن تت من هذه التقارير العديد من المؤشرا  المالية 

م ل نسب الربحية  الشركة،وغير المالية التي تعكس  داء 

وذلك في  ألخرى،من سنة  والسيولة وتطور هذه النسب

الصحف المحلية وعلى موقع الشركة على الشبكة الدولية 

 عليها.ليتسنى للجمهور االطال   )االنترن (،للمعلوما  

 والديني،نشر الوعي الفكري واالقتصادي واالجتماعي  -

وذلك لرفع المستوى الح اري للمجتمع واعتبار 

 الجميع،يها محاربة الفساد المالي مهمة وطنية يشارك ف

الن المجتمع يساهم بشكل فعال في الحد  موقعه،كل من 

  الظاهرة.من هذه 

تقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن  -

 الشعب،العمل بما يؤمن دخل  اب  ومتوازن لكافة  بناء 

والعمل على تعزيز شبكة الحماية االجتماعية والتامين 

مان واالبتعاد عن وذلك لشعور المواطن باأل الصحي،

  عام.الغ  والسرقة والفساد بشكل 

لفرص عقوبا   قانون العمل على صياغة واصدار -

المال صارمة بح  مرتكبي الفساد المالي والمتالعبين ب

 .من  شد الجرائمواعتبار العام 

 : والهوامش المراجع. 10

ومدي في تفعيل األجهزة الرقابية ، دور الحوكمة يوسف جاسم العبيد  ]1[
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