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الفساد المالي يعد من أحد الظواىر الخطيرة التي تواجييا البمدان وال سيما بمدان الدول النامية .إذ أن وجود مثل
ىذه الظاىرة سوف يؤدي إلى تدمير اقتصاديات الدولة ،وذلك من خالل التسبب في ركود إقتصادي في عمميات
التنمية االقتصادية ،فمثل ىذا الركود سيؤدي بدوره إلى الحد أو تعطيل أية برامج لمتنمية تيدف الدولة إلى

تحقيقيا .ويعد الفساد المالي في االقتصاد الميبي أحد المشاكل بل أكبرىا كما أنو يشكل تحديا أمام تحقيق التنمية
االقتصادية وىذا ماورد بتقرير ديوان المحاسبة الصادر سنة  2012والمعني بمتابعة الفساد المالي باإلضافة إلى
الفساد اإلداري ،حيث تمت اإلشارة في ىذا التقرير إلى وجود قصور في نظم الرقابة الداخمية بالمؤسسات العامة
لمدولة وذلك إما بسبب تغييبيا أو عدم فاعميتيا .لذا فالفساد المالي يعد السبب الرئيسي وراء الحيمولة دون تحقيق
ىذه التنمية وكذلك بعض المشاكل األخرى والمتعمقة بالجوانب المحاسبية وىذا يؤكد ماورد في تقرير كادبوري

( (Cadburyسنة  .1992ىذا التقرير صدر بعد حدوث انييارات عديدة في كبرى الشركات العالمية والمدرجة
بسوق األوراق المالية مثل االنييار الذي حدث في شركة وورلد كوم ) (WorldComوكذلك شركة إنرون

) (Enronوكذلك شركة ماكس ويل ) (Maxwellفي تسعينيات القرن الماضي .حيث أرجئ سبب ىذه
االنييارات إلى وجود فساد مالي باإلضافة إلى وجود مشاكل تتعمق بالجوانب المحاسبية ،كما ورد في ذات

التقرير اآللية الالزمة لمعالجة ىذه الظاىرة والمتمثمة في الحوكمة .لقد أشار التقرير إلى أىمية حوكمة الشركات

واعتبارىا م ن اآلليات الفعالة في معالجة مثل ىذه الظواىر وذلك من خالل عدد من اآلليات الداخمية (مثل
مجمس اإلدارة) والخارجية (مثل التدقيق الخارجي) والتي بدورىا تحد من الفساد المالي وتؤدي إلى تحقيق
التنمية .وقد تم استخدام المنيج العممي الوصفي في ىذا البحث الذي يصف الظاىرة محل الدراسة بغية تفسيرىا

والوصول إلى عدد من النتائج وتعميميا .وقد أظيرت النتائج أن ىناك ضعفا في تطبيق مفيوم الحوكمة في
المؤسسات الميبية العامة وتم وضع عدد من التوصيات.
 .2المقدمـــــة:

إن االقتصاد يعتبر حجر الزاوية ألي دولة ،فيو يعتبر مؤش ار لنمو الدول وتطورىا ولضمان استم اررية عممية

النمو االقتصادي توجب أن يكون لدييا أجيزة إدارية وتنفيذية قوية ذات نفوذ وعالقات بجميع األطراف
المحيطة .وقد ظيرت أىمية ىذه األجيزة بعد ظيور األزمة المالية العالمية والتي أدت إلى سمسمة من اإلنييارات
في كبريات الشركات العالمية .وبسبب ىذه األزمات التي حدثت ظيرت الحاجة إلى معرفة سبب أو األسباب
التي أدت إلى حدوث مثل ىذه األزمات .ووفقا لما ما ورد بالتقرير الصادر عن منظمة كادبوري ((Cadbury

سنة  ،1992لقد ورد فيو أن أىم األسباب التي أدت إلى حدوث مثل ىذه األزمات والفضائح المالية كانت بسبب
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الفسا د المالي باإلضافة إلى بعض األسباب األخرى مثل المشاكل التي تتعمق بالجوانب المحاسبية .وىذا ما أكده
التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة سنة  2012والمعني بمتابعة الفساد المالي باإلضافة إلى الفساد اإلداري،
حيث ورد في التقرير أن ىناك قصور في نظم الرقابة الداخمية بالمؤسسات العامة لمدولة وذلك إما بسبب تغييبيا

أو عدم فاعميتيا .لذا فإن الفساد المالي في االقتصاد الميبي يعد من أحد المشاكل التي تشكل تحديا أمام تحقيق

التنمية االقتصادية في البالد .لذا ووفقا لما ورد بتقرير كادبوري ( (Cadburyفإن حل مثل ىذه المشاكل يكمن
في تفعي ل دور الحوكمة .فقد أشار التقرير إلى أىمية حوكمة الشركات واعتبارىا من اآلليات الفعالة لمحد من
الفساد المالي داخل المؤسسات االقتصادية بالدولة.
 .1مشكمة البحث:

إن اإلنييارات التي حدثت في العديد من كبريات الشركات العالمية والتي كان سببيا الرئيسي الفساد المالي،

أد ى إلى ضرورة إيجاد حل سريع لمحد من ىذه المشاكل االقتصادية التي قد تؤدي ببعض البمدان إلى التأخر

في التنمية االقتصادية أو قد تؤدي باقتصادىا إلى االنييار ،ظير مفيوم الحوكمة كحل لمثل ىذه المشاكل

االقتصادية.
لقد أدركت كبريات الشركات في الدول المتقدمة أىمية حوكمة الشركات والدور الذي تمعبو في معالجة المشاكل
التي أدت إلى إنييار عدد من الشركات الرائدة في العالم ،حيث تم تفعيل آليات الحوكمة الداخمية وكذلك

الخارجية بغية الحد من المشاكل المالية التي قد تحدث مستقبال وذلك من أجل ضمان استمرار عممية التنمية

االقتصادية.
وعمى المستوى المحمي ،فقد أشارت بعض التقارير الدولية إلى أن ىناك تفشي واضح لمفساد بالمؤسسات الميبية،
حيث أظيرت التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية لمسنوات  2015 ،2014و  2016أن ليبيا جاءت

في المراتب  161 ،166و  170عمى التوالي وذلك من أصل  167 ،174و  176دولة شممتيا تقارير منظمة
الشفافية الدولية.
لذا يعد تبني مفيوم الحوكمة بالشركات والمؤسسات الميبية ذات الطابع المالي واإلداري أم ار ضروريا بوصفيا
وسيمة من وسائل اإلصالح االقتصادي والتي من شأنيا اإلسيام وبشكل فعال في مواجية الفساد الذي تفشى
بالقطاعين العام والخاص بالشركات والمؤسسات الميبية.

ووفقا لمعرض السابق فإنو يمكن صياغة مشكمة البحث في السؤال التالي:
"ما دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي وتحقيق التنمية المستدامة بميبيا؟".

 .3أهمية البحث:

تنبع أىمية ىذا البحث من أىمية حوكمة المؤسسات باعتبارىا أحد الحمول من خالل تطبيق آلياتيا الداخمية

والخارجية عمى حد سواء ،وذلك من أجل الحد من مشاكل الفساد التي حدثت خالل العقود الماضية والتي أدت
إلى إنييار كبريات الشركات الرائدة في العالم وكذلك دفع عجمة االقتصاد نحو تحقيق التنمية لمدول.
 .4أهداف البحث:

ييدف ىذا البحث إلى التعريف بمفيوم حوكمة الشركات والدور الذي تمعبو في الحد من ظاىرة الفساد المالي

المتفشية ببعض المؤسسات االقتصادية بميبيا،كما ييدف البحث أيضا إلى التأكيد عمى أىمية تطبيق مفيوم
الحوكمة داخل المؤسسات االقتصادية الميبية لما ليا من دور فعال في معالجة المشاكل المالية والتي بدورىا

تضمن تحقيق التنمية االقتصادية المنشودة.
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 .5فرضية البحث:

يعتمد البحث عمى فرضية مفادىا أن:

"لحوكمة الشركات دور كبير في الحد من الفساد المالي واإلسيام في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خالل
تبنييا وتفعيل آلياتيا بالمؤسسات الميبية".
 .6منهجية الدراسة:

لدراسة موضوع البحث تم استخدام المنيج العممي الوصفي والذي يعنى بوصف الظاىرة محل الدراسة بغية

تفسيرىا والوصول إلى عدد من النتائج وتعميميا.
 .7حدود البحث:

اقتصر ىذا البحث عمى التقارير الصادرة عن كل من منظمة الشفافية الدولية وديوان المحاسبة الميبي خالل

الفترة من  2014إلى .2016
الدراسات السابقة:
.2

دراسة (الشواورة:)1009 ،

"قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردنية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بمفيوم الحوكمة وأىم مبادئيا وقواعدىا وأىدافيا باإلضافة إلى وسائميا .كما
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم دور حوكمة الشركات في الحد من حجم النزاع بين السمطات وكذلك تخفيض
التضارب الحاصل في األىداف بالشركات العامة المساىمة ،والذي بدوره يؤدي إلى الحد من الفساد ومكافحتو.
وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لعرض مادة البحث والمثمتمة في بعض القوانين

واألنظمة والدراسات المتوفرة ،باإلضافة إلى تحميل البيانات المتحصل عمييا وذلك باستخدام الحزمة اإلحصائية
لمعموم االجتماعية (.(SPSS
من أىم ماتوصمت إليو ىذه الدراسة إلى أنو يجب اإللتزام بتطبيق حوكمة الشركات وقواعدىا لمحد من من ظاىرة
الفساد المتفشية بالشركات العامة المساىمة باألردن .كما يؤدي تطبيق حوكمة الشركات إلى جذب االستثمارات

سواء كانت ىذه االستثمارات عربية أو أجنبية ،والذي بدوره يحد من تيريب األموال المحمية إلى خارج البالد.

وخمصت ىذه الدراسة إلى ضرورة اإلفصاح عن المعمومات التي يرى ضرورتيا من أجل ضمان الموضوعية في
رأي المدقق الخارجي.
 .1دراسة (:)El Gabasi, Kertahadi and Firdausi, 2014

An Analysis of Corporate Governance and Its Impact on the Firm’s Financial
)Performance in Libya: (A Study in ENI Oil and Gas Company

ىدفت الدراسة إلى التعريف بالحوكمة ومبادئيا ،كما ىدفت إلى تحديد تأثير حوكمة الشركات عمى أداء شركة
إني لمنفط والغاز في ليبيا .ففي ىذه الدراسة تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي لعرض المادة العممية
لمبحث .ولتحميل البيانات التي جمعت لغرض الدراسة تم استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
(.)SPSS
ولقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك تأثير إيجابي لحوكمة الشركات عمى األداء المالي لشركة إني لمنفط والغاز

في ليبيا والتي يمكن قبوليا عمى المدى الطويمإلنشاء ممارسات واجراءات حوكمة الشركات.
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دراسة (دودين:)1025 ،

"أهميــة الحوكمـة المؤسسية في تعزيز الرقــابــة ومكافحة الفساد -دراسة حالة شركة مصفاة البترول األردنية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بمفيوم الحوكمة وابراز أىم آلياتيا ودورىا في الحد من الفساد ،كما ركزت
الدراسة عمى دور لجان التدقيق في مجالس اإلدارة باعتبارىا الركيزة األساسية لتطبيق مفيوم الحوكمة .ىذه
الدراسة اتبعت المنيج الوصفي التحميمي ،كما تم استخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ()SPSS
لتحميل البيانات المتحصل عمييا.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن حوكمة الشركات تعد اإلسموب األمثل لمحد من الفسادين المالي واإلداري ،كما
تسيم في تعزيز الرقابة داخل المؤسسات كما أنيا تساعد عمى جذب االستثمارات األجنبية .وقد خمصت ىذه
الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا ضرورة إإللتزام بتطبيق مفيوم الحوكمة لمعالجة ظاىرة الفساد المالي
واإلداري.
 .4دراسة ):(Nathmy, Al-'Aroud and Almbaidin, 2015
“The Effect of the Absence of the Application of the Mechanisms of Corporate
Governance on the Internal auditing Efficiency to reduce Financial Corruption
”in the Jordanian Ministries

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر غياب تطبيق آليات حوكمة الشركات عمى كفاءة المراجعة الداخمية في
الحد من الفساد المالي بالو ازرات األردنية .وقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لعرض مادة
البحث كما تم تحميل البيانات التي تم جمعيا باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية (.)SPSS
فقد وجدت الدراسة أن ىناك عالقة إيجابية بين قمة تفعيل التدقيق الداخمي والفساد المالي في الو ازرات

األردنية ،كما أنو توجد عالقة إيجابية بين غياب تطبيق آليات حوكمة الشركات بالو ازرات األردنية والفساد المالي
المستشري بيا .كما خمصت ىذه الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا اإللزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات
في الو ازرات الحكومية وذلك من أجل تفعيل نظام التدقيق الداخمي والذي من شأنو اإلسيام في الحد من مظاىر
الفساد في الو ازرات األردنية.
 .5دراسة )بوحديد و يحياوي:)1026 ،

"دور آليات حاكمية المؤسسات في الحد من الفساد المالي واإلداري في المؤسسة العمومية الجزائرية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بماىية الفساد المالي واإلداري ،كما تطرقت ىذه الدراسة إلى التعريف بحوكمة
المؤسسات وآلياتيا والدور الذي تمعبو في الحد من الفساد المالي واإلداري بالمؤسسة العمومية الجزائرية .حيث
إعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج اإلستقرائي وذلك باستخدام األسموب الوصفي التحميمي وذلك من خالل
االعتماد عمى البيانات والدراسات المتوفرة باإلضافة إلى بعض المواقع اإللكترونية المتوفرة حول ىذا الموضوع.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن الفساد المالي واإلداري يعدان من أكبر المشاكل التي تعاني منيا المؤسسة
ال عمومية الجزائرية والذي بدوره يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية سواء كانت عمى السمع أو الخدمات التي
تقدميا المؤسسة .كما أظيرت الدراسة أنو كمما إلتزمت المؤسسة العمومية الجزائرية بمبادئ الحوكمة وآلياتيا
أدى ذلك إلى زيادة كفاءة األداء بيا والحد من الفسادين المالي واإلداري.كما خمصت الدراسة إلى عدد من
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التوصيات أىميا ضرورة االعتماد عمى آليات الحوكمة لما ليا من فؤائد تعود عمى المؤسسة العمومية الجزائرية

ومساىمتيا في الحد من الفساد سواء كان ىذا الفساد ماليا أو إداريا ،باإلضافة إلى ضرورة إصدار قوانين
وقواعد إلرساء الحوكمة بالجزائر واإللتزام بيا.
.6

دراسة (أكريم:)1029 ،

"دور حوكمة الشركات في الحد من ظاهرة الفساد المالي في الشركات الممموكة لمدولة تحميالت واستنتاجات
نظرية"

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بالحوكمة ودورىا في إدارة المال العام ،كما أوضحت أبرز آلياتيا التي

تسيم في الحد من الفساد المالي واإلداري بالدولة الميبية .وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي في عرض
مادة البحث من خالل البحوث والدراسات المنشورة بالمجالت والدوريات العممية.

وقد توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا أن حجم الفساد بالدولة الميبية في شكل متزايد يتطمب إيجاد
وسائل سريعة لمعالجة ىذا الفساد .كما أوضحت الدراسة أن آثار الفساد أضاعت فرص عديدة عمى ليبيا
لإلصالح .وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أىميا ضرورة إلزام الشركات الممموكة لمدولة الميبية

بتطبيق آليات الحوكمة ونشر ثقافة الحوكمة بالمجتمع الميبي.
أوال :مدخل عام لمحوكمة:

 .2تعريف الحوكمة:

تعد الحوكمة من المفاىيم التي أثير حوليا الكثير من الجدل وال سيما في كيفية إيجاد تعريف محدد ليا

وخاصة بعد بروز أىميتيا وذلك بعد حدوث العديد من المشاكل بكبريات الشركات العالمية الرائدة مثل شركة
إنرو لمطاقة ( )Enronوكذلك شركة وورلد كوم ) (WorldComباإلضافة إلى شركة ماكس ويل ).(Maxwell
وبسبب مثل ىذه الفضائح ظيرت الحاجة إلى تطبيق مفيوم الحوكمة الذي يعد كحل لمحد من ىذه المشاكل
ومنع تفاقميا.
فقد ظيرت العديد من التعريفات لمحوكمة ولعل أىم ىذه التعريفات ىي:

التعريف الصادر عن لجنة كادبوري ) (Cadburyسنة  1992والذي يعرف الحوكمة عمى أنيا "النظام الذي

تدار بواسطتو المؤسسات وتراقب".
التعريف الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ) (IFCسنة  2010والتي عرفت الحوكمة عمى أنيا "النظام الذي
يتم من خاللو إدارة الشركات والتحكم في أعماليا".

وكذلك التعريف الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDسنة  1999والذي تم تعديمو سنة

 2004والذي عرف الحوكمة عمى أنيا "النظام الذي بواسطتو تضبط العالقة بين إدارة المؤسسة وادارة مجمسيا
والمساىمين وكذلك األطراف األخرى ،حيث تقوم الحوكمة بتحديد الييكمية المالئمة والمناسبة التي يمكن من
خالليا أن تضع المؤسسة أىدافيا ومتابعتيا بما يضمن الرقابة عمى النتائج المتحققة".

إستنادا لمعرض السابق ألىم التعريفات يتضح أن الحوكمة عبارة عن نظام وضع ليحكم العالقة بين األطراف

األساسية بالمؤسسة والمتمثمة بإدارة المؤسسة ومجمس اإلدارة والمساىمين باإلضافة إلى األطراف األخرى ،والذي
من شأنو أن يضمن تحقيق الشفافية والعدالة والذي بدوره يؤدي إلى منح األحقية بمساءلة إدارة المؤسسة وذلك
بغية ضمان حقوق المساىمين وعدم المساس بيا والتأكد من أن المؤسسة تعمل عمى تحقيق أىدافيا.
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 .1أهداف الحوكمة:

تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيق عدد من األىداف وذلك من أجل تعزيز الثقة بين كل من اإلدارة

والمساىمين ،وىذه األىداف كالتالي ):(OECD, 2015
 الشفافية :ويقصد بالشفافية أن تتسم أعمال المؤسسة بالوضوح وتبتعد عن الغموض والتضميل ،مما يجعل
أعماليا سميمة وقابمة لمتحقق.

 المساءلة :يحق لممساىمين مساءلة اإلدارة عن أدائيا وىذا حق يضمنو ليم القانون باإلضافة إلى أنظمة
الحوكمة.
 المسئولية :ويقصد بيا أن يتصرف كل من مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بكفاءة ومينية عالية.
 المساواة :وتعني أن المستثمرين متساوون فيما بينيم في الحقوق بغض النظر عن كونيم صغار أو كبار،
أجانب أو محميين.
 .3مبادئ الحوكمة:

لمحوكمة عدد من المبادئ وىي كالتالي (:)OECD, 2015



ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات :تعمل الحوكمة عمى ضمان وجود أسواق مالية تتسم

بالشفافية والنزاىة بحيث تتوافق مع القانون ،والتوزيع الجيد لممسئوليات سواء كانت ىذه المسئوليات إشرافية أو
تنفيذية.


ضمان حقوق المساىمين :عمى الحوكمة ان تضمن الحقوق األساسية لممساىمين والمشتممة عمى تأمين أساليب

تسجيل الممكية ،نقل أو تحويل ممكية األسيم ،الحصول عمى المعمومات الخاصة بالمؤسسة في الوقت المناسب
وبصفة منتظمة ،المشاركة والتصويت في االجتماعات العامة لممساىمين ،انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة،
الحصول عمى حصص من أرباح الشركة.


المساواة في المعاممة بين المساىمين :يجب أن يضمن إطار الحوكمة المعاممة المتكافئة بين جميع المساىمين

سواء كانوا مساىمين صغار أو كبار ،محميين أو أجانب .كما ينبغي أن تتاح لكافة المساىمين فرصة الحصول
عمى تعويض فعمي في حالة انتياك حقوقيم.


دور أصحاب المصمحة :ينبغي إلطار الحوكمة أن يعترف بحقوق أصحاب المصمحة وذلك بموجب القانون أو
من خالل االتفاقات المتبادلة ،كما ينبغي أن تشجع عمى التعاون بين الشركات وأصحاب المصمحة بما يضمن
تحقيق مكاسب وخمق فرص عمل واستدامة المشاريع ماليا.



اإلفصاح والشفافية :يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات إفصاحا دقيقا عن جميع األمور المتعمقة بالمؤسسة

وفي الوقت المناسب ،بما في ذلك الوضع المالي واألداء والممكية وحوكمة الشركات.


مسؤوليات مجمس اإلدارة :ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيو واإلرشاد االستراتيجي لمشركة،
والرقابة الفعالة لمجمس اإلدارة عمى المجمس ومحاسبة مجمس اإلدارة عمى مسئولياتو أمام الشركة والمساىمين.

 .4األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة:

يوجد أربعة أطراف تعنى بتطبيق مفيوم الحوكمة ،وىذه األطراف ىي (الخضيري:)2005 ،

 .1المساىمون :وىم الذين يممكون رأسمال المؤسسة ويقومون باختيار أعضاء مجمس اإلدارة الذي يقوم بحماية
حقوقيم.
 .2مجمس اإلدارة :يتم اختيار أعضاء المجمس من قبل المساىمين ويقوم بدوره باختيار المدراء التنفيذيين ومراقبتيم.
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 .3اإلدارة :وىي المسؤولة عن التسيير الفعمي لمشركة بحيث تقوم بتقديم التقارير إلى مجمس اإلدارة وتتحمل كافة
المسؤوليات حول اإلفصاح وشفافية المعمومات التي تنشرىا.

 .4أصحاب المصالح :ىم مجموعة األطراف التي تربطيم مصالح مختمفة بالشركة مثل الدائنين ،الموردين ،العمال،
الموظفين وقد تكون مصالحيم في بعض األحيان متعارضة.
ثانيا :الحوكمة في ليبيا:

تعد الحوكمة من المفاىيم الحديثة والتي حظيت باىتمام محمي ودولي كبير من قبل عدد من الباحثين

واألكاديميين إضافة إلى عدد من المنظمات والمؤسسات (أكرم .)2019 ،ونظ ار ليذا االىتمام فقد أصدر
مصرف ليبيا المركزي دليال لمحوكمة بالقطاع المصرفي وذلك في  15يوليو  2010حيث أصدر القرار رقم

( )20كما صدر في  27أغسطس  2013دليال لمحوكمة بالمصرف الميبي الخارجي (جبريل.)2018 ،

فقد ذكر أبوبكر ( ،)2007إن تفعيل دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي الميبي سيكون ذا أىمية بالغة ،إذ أنو
سيسيم بشكل كبير في معالجة الكثير من الظواىر السمبية والتي أدت إلى تفشي الفساد .حيث أن الحوكمة ال
تحتاج إال لمتفعيل بميبيا ،إذ أن مفيوم الحوكمة ومبادئيا متواجد بالقوانين والموائح التنفيذية الميبية ،حيث أفاد

جبريل ( )2019في دراستو أن ىناك عدد من القوانين تتضمن مفيوم ومبادئ الحوكمة والتي من أىميا القانون
التجاري الميبي ( ،)1966القانون رقم ( )1لسنة  1992بشأن المصارف والنقد واالئتمان ،القانون رقم ( )9بشأن
مزاولة األنشطة االقتصادية ،قانون المصارف رقم ( )1لسنة  2005وباإلضافة إلى قرار مجمس إدارة مصرف
ليبيا المركزي رقم ( )16لسنة  2010بشأن أعمال الصرافة وغيرىا .كما ذكر العيش ( )2016أن الحوكمة
الرشيدة بالشركات الميبية متواجدة بقانون النشاط التجاري رقم ( )36لسنة  2010وكذلك في القانون رقم 11

لسنة  2010بشأن سوق المال.
من خالل العرض السابق يتضح أن أساسيات الحوكمة متوفرة بالقوانين الميبية وأن بعض المؤسسات تطبق
الحوكمة بيا ،والذي يشير إلى أن الحوكمة بميبيا ليست بحاجة إال لمتطبيق ،األمر الذي يستوجب من الحكومة
الميبية إصدار قوانين تمزم جميع الجيات العاممة بالدولة الميبية سواء كانت بالقطاع العام أو الخاص ،يجب أن

تمزميم بتطبيق الحوكمة وذلك لضمان معالجة ظاىرة تفشي الفساد بميبيا.
ثالثا :الفساد المالي:

يعد الفساد من الظواىر السمبية األكثر انتشا ار عالميا في الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،بيد أن الفساد

يعد أكثر انتشا ار في الدول النامية .وقد تزايد اإلىتمام بيذه الظاىرة لما ليا من آثار سمبية عمى المنظمات والذي
يؤثر بدوره عمى اقتصاديات الدول مسببا في ذلك إلى تعطيل مسار التنمية االقتصادية .ولعل السبب الرئيسي
في تفشي ىذه الظاىرة ىو عدم استغالل الموارد المتاحة بالشكل األمثل وتبذيرىا مما يؤدي إلى الحيمولة دون

تحقيق أىداف المؤسسات.
 .2تعريف الفساد:

لقد وردت العديد من التعريفات لمفساد وليس ىناك تعريف محدد لو ،وذلك لكثرة الجدل حول ىذا الموضوع

نورد من ىذه التعريفات اآلتي:
التعريف الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ) (TIوالتي عرفت الفساد بأنو "إساءة استخدام السمطة العامة
لتحقيق كسب خاص".
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التعريف الصادر عن صندوق النقذ الدولي ) (IMFسنة  2016والذي ينص عمى أن الفساد ىو "عالقة األيدي
الطويمة المعتمدة التي تيدف إلى تحصيل الفوائد من ىذا السموك لشخص واحد أو مجموعة ذات عالقة بين
األفراد".

كما عرف كل من  )2003( Aforth and Anandالفساد عمى أنو "إساءة استخدام السمطة لمحصول عمى

مصالح شخصية أو فئوية أو منظماتية".
من خالل العرض السابق لبعض تعريفات الفساد يتضح أن ىناك إجماع عمى أن ظاىرة الفساد مصطمح أناني
مبني عمى أساس المصالح الشخصية ،حيث يتم تغميب المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة.
 .1أنواع الفساد:

لمفساد العديد من األنواع منيا الفساد المالي واإلداري والسياسي باإلضافة إلى الفساد األخالقي .ولعل ماييمنا
في ىذا البحث ىو الفساد المالي لما لو من أىمية والذي أثير حولو موضوع ىذا البحث.

الفساد المالي :ويشمل االنحراف ومخالفة القوانين والقواعد واألحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في

الدولة ومؤسساتيا ،ومخالفة تعميمات ولوائح أجيزة الرقابة المالية ،وتتخذ مظاىر الفساد المالي أشكال الرشاوى
واالختالس والتيرب الضريبي ،واعادة تدوير اإلعانات األجنبية لمصالح الخاص ،وقروض المجاممة التي تمنح
بدون ضمانات ،والعموالت ،واإلتاوات الناتجة عن العقود واإلسراف في استخدام مال المؤسسات أو الجيات
الخاصة والعامة (الفطيسي ،2014 ،ص.)195

رابعا :التقارير الصادرة عن الفساد في ليبيا:

في ظل ظيور ظاىرة الفساد وتفشييا في دول العالم المتقدمة والنامية عمى حد سواء والذي لو تأثير عمى تعطيل

مسار التنمية في دول العالم ،ظيرت الحاجة إلي قياس ظاىرة الفساد من خالل ايجاد مؤشرات كمية وتطويرىا
بحيث تمكن الدارسين ليذه الظاىرة من فيميا وايجاد حمول سريعة لمحد منيا.
 .2مؤشر مدركات الفساد:

استنادا إلى ما ذكره الفطيسي ( ،)2014يعد ىذا التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ) (TIمن أىم

المؤشرات والتي تصدره المنظمة منذ العام  .1995ووفقا ليذا التقرير يتم ترتيب الدول في شكل سمم من ()100
درجة وذلك وفقا لدرجة الفساد بالقطاع العام بيذه الدول .حيث يبدأ ىذا السمم بدرجة ( )0والتي تعد أعمى درجة

فساد بيذه الدول وينتيي بالدرجة ( )100والتي تعد أقل درجة فساد بالدول .أما الكيفية التي يتم بيا احتساب ىذا

المؤشر فإنو يتم عن طريق عمل مسوحات واستطالعات ألراء المتخصصين ،وتقوم بيذه العمميات عدد من
المؤسسات المستقمة والمعروفة بمصداقيتيا دوليا .وىذه العمميات متعمقة باستطالعات حول استغالل الوظيفة
العامة لتحقيق المصالح خاصة مثل قبول الرشاوىواإلختالس والتزوير وغير ذلك من مظاىر الفساد .ومن تم يتم
تحديد الدرجات عمى مؤشر مدركات الفساد من خالل احتساب المتوسط الحسابي لجميع القيم الموحدة لكل دولة

(أبوزيد.)2012 ،
يوضح الجدول رقم ( )1الترتيب العالمي لميبيا وفقا لمؤشر مدركات الفساد العالمي لمفترة من (-2014
 ،)2016حيث يشير الجدول إلى أن الترتيب العالمي لميبيا وفقا لنتائج سنة  2014كان ( )166ليتراجع ليصل
إلى الترتيب ( )161والذي يعد تحسنا جيدا عن باقي السنوات األخرى وفقا لمترتيب العالمي .في حين أن عممية
المسح التي تمت إليجاد المؤشر تشير إلى العكس فقد تحصمت ليبيا عمى ( )18نقطة من أصل ( )100سنة
 2014في حين كانت ( )16سنة  2015وازداد المؤشر في التراجع ليصل إلى ( )14سنة  .2016ىذا التراجع
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يشير إلى تفشي الفساد في ليبيا بشكل كبير وخطير األمر الذي يستدعي من الجيات المسئولة في ليبيا دراسة

أسباب ىذا االنخفاض في المؤشر ،وضرورة إيجاد حمول سريعة لمعالجتيا .كما يتوجب عمى الجيات المسئولة
دراسة أوجو القصور في أنظمة الرقابة المالية التي ساعدت عمى حدوث وانتشار حاالت الفساد بيذا الشكل.
جدول رقم ( )2ليبيا وفقا لمؤشر مدركات الفساد العالمي
السنة

مؤشر مدركات الفساد( 0إلى )200

الترتيب عالميا

1024

18

174/166

16

167/161

14

176/170

1025
1026

 المصدر (تقرير منظمة الشفافية الدولية ،أعداد مختمفة)
 .1تقرير ديوان المحاسبة:

يعد ديوان المحاسبة الميبي الجياز األعمى لمرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا ،وىو ىيئة مينية مستقمة

محايدة ،تتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقمة ،ويتبع السمطة التشريعية مباشرة ،وىو عضو في
المنظمات الدولية واألفريقية والعربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة .فقد أصدر الديوان تقاريره السنوية

لعدة سنوات متضمنا الوضع المالي لمدولة وفقا لممؤشرات المالية التراكمية والذي ظيرت كالتالي:
جدول رقم ( )1المؤشرات المالية التراكمية
السنة

اإليرادات الفعمية

اإلنفاق الفعمي

الفائض (العجز)

1024

21,392,066,887

44445246514056

()23,060,584,169

1025

11485840004000

36401448694338

()24,156,869,338

1026

8458947614898

29452148284608

()20,932,066,710

المجموع

41,839,828,785

109,989,349,002

()68,149,520,217

 المصدر (تقرير ديوان المحاسبة ،أعداد مختمفة)
من خالل النتائج الظاىرة بالجدول رقم ( )2يتضح أن سنة  2014تعد األفضل عمى الرغم من أن ىناك
عجز يقدر بـ ( )23مميار دينار ،فقد حققت إيرادات تقدر بـ ( )21مميار دينار ،في حين أظيرت النتائج أن سنة

 2016كانت األسوء حيث حققت الدولة إيرادات تقدر بما يقارب ( )9مميارات دينار .أما من حيث العجز
المتحقق ،فقد أظيرت النتائج أن سنة  2015تعد األسوء حيث حققت عج از يقدر بـ ( )24مميار دينار ،في حين
كان العجز لمسنتين  2014و  2016يقدر بـ ( )23مميار وما يقارب بـ ( )21مميار عمى التوالي.
والشكل رقم ( )1يوضح التغيرات التي حدتث عمى المؤشرات المالية المتراكمة:
50,000,000,000
اإليرادات الفعلية
اإلنفاق الفعلي
الفائض (العجز)

0
2016

2015

2014
-50,000,000,000

الشكل رقم ( )2التغيرات في المؤشرات المالية التراكمية
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جامعة األسمرية اإلسالمية

أوال :اإليرادات العامة

بالرجوع إلى البيانات المتعمقة باإليرادات وفقا لما ىي ظاىرة بتقارير ديوان المحاسبة وكما ىي موضحة بالجدول

رقم ( )3أدناه يتضح اآلتي:

بمغت اإليرادات المحققة من قطاع النفط ما يقارب ( )20مميار دينار في سنة  ،2014في حين في سنة
 2015بما يقارب ( )10مميار دينار ،وىذا اإلنخفاض يعد كبير نسبيا أي بنسبة  %50تقريبا .واستمرت
اإليرادات المحصمة من النفط في اإلنخفاض حتى وصمت في سنة  2016إلى مايقارب ( )9مميار دينار .أي

إنخفاض بما يعادل  %55عن سنة  .2014ويرجع السبب في ىذه االنخفاضات المتوالية إلى األزمة التي تمر

بيا الحقول النفطية من إيقاف لإلنتاج بسبب اإلعتصامات والتغير في أسعار النفط وعدم استقرار سعر البرميل،
باإلضافة لألسباب السياسية .حيث حدثت إنخفاضات في معدالت إنتاج النفط عن سنة  2014بنسبة  %50و
خطير ،إذ يعد النفط المصدر الرئيسي في
ا
 %55لمسنتين  2016 ، 2015عمى التوالي .وىذا يعد مؤش ار
تمويل الميزانية العامة لمدولة حيث تعادل نسبة إسيام قطاع النفط في التمويل ما يقارب .%94

أما مايخص اإليرادات المحصمة من الضرائب فقد أظيرت النتائج أن ىناك زيادة في اإليرادات الضريبة ،إذ

بمغت الزيادة لسنة  2015بـ ( )10مميون دينار عن سنة  2014أي ما يعادل  ،%2بينما كانت الزيادة لسنة
 2016بـ ( )56مميون دينار عن سنة  2014أي ما يعادل  .%9وىذا يشير إلى أن قدرة أجيزة الدولة في
تحصيل الضرائب في تحسن ممحوظ.

أما فيما يتعمق باإليرادات الجمركية ،النتائج أظيرت تذبذبا واضحا فقد بمغت المتحصالت في سنة 2014

ما يقارب ( )60مميون دينار وانخفضت في سنة  2015إلى ( )46مميون دينار أي إنخفاض بـ ( )14مميون
دينار ،ومن تم عادت اإليرادات بالزيادة لتصل إلى مايقارب ( )65مميون دينار ،أي زيادة بنسبة .%8
كما أظيرت النتائج أن المتحصالت من رسوم الخدمات العامة كانت في سنة  2014بـ ( )196مميون

دينار تقريبا ،بينما كانت مساوية لـ ( )0في سنة  2015ومن تم عادت في سنة  2016لتصل إلى ()348
مميون دينار.
بينما كانت المتحصالت من قطاع اإلتصاالت متذبذبة حيث إنخفضت من ما يقارب ( )411مميون دينار
في سنة  2014لتصل إلى ما يقارب ( )215مميون دينار في سنة  .2016قد يكون ىذا اإلنخفاض الحاصل
سببو الضعف في األجيزة الرقابية لكشف عمميات التالعب الحادثة في ىذا القطاع.

أما المبيعات من المحروقات المحمية كانت عكس المتوقع .حيث إرتفعت من ما يقارب ( )89مميون دينار

في سنة  2014واستمرت في الزيادة لتصل إلى ( )580مميون دينار في سنة  2016عمى الرغم من أن اإلنتاج
من النفط كان منخفضا ليذه السنة .ويرجع السبب في ذلك إلى الزيادة الممحوظة في المركبات اآللية الموجودة
عمى الطرقات العامة والتي بدورىا تتطمب استيالك معدالت كبيرة من المحروقات.
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أ .الصيد انبية وريث
الجدول رقم ( )3اإليرادات العامة
األرباح المحققة

1024

1025

1026

صافي اإليرادات النفطية

19,976,636,426

10,598,000,000

6,665,450,922

إيرادات الضرائب

660,869,213

671,000,000

716,985,271

اإليرادات الجمركية

59,540,953

46,000,000

64,335,774

رسوم الخدمات العامة

195,506,822

0

348,007,132

اإلتصاالت

410,889,002

160,000,000

214,933,005

0

0

0

88,624,471

383,000,000

580,049,794

البيان

أرباح مصرف ليبيا
المركزي

مبيعات المحروقات
المحمية

إجمالي اإليرادات

8,589,761,898 11,858,000,000 21,392,066,887

 المصدر (تقرير ديوان المحاسبة ،أعداد مختمفة)
والشكل التالي رقم ( )2يوضح التغيرات عمى اإليرادات العامة والتي حدثت خالل سنوات الدراسة:

2014
2015

20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0

2016

الشكل رقم ( )1اإليرادات العامة لمدولة
ثانيا :النفقات العامة

أظيرت النتائج الواردة بالجدول رقم ( )4أدناه أن النفقات العامة بمغت ذروتيا في العام  2014حيث

وصمت الى مايقارب ( )45مميار دينار مقارنة بالسنتين  2015و  2016حيث انخفضت إلى حوالي ( )36و
( )30مميار دينار عمى التوالي عن سنة  .2014الممفت لمنظر أن ىذه الزيادة في حجم اإلنفاق في المصروفات
التسييرية والتي حدثت سنة  2014يؤكد عمى عشوائية التصرف واألداء الغير منضبط باإلضافة الفتقاده
لمتخطيط والدراسة منقبل الجيات المعنية بالدولة .ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى االنخفاض الحاصل في نفقات

547

insd. elmergib. edu.ly

حوكـمة الشـركـات ودورهـــا فـي الحـد مـن الـفـسـاد المـالـي وتـحـقيق الـتنـمية المستـدامـة فـــي لــــيـبـيــــا

أ  .الصيد انبية وريث

جامعة األسمرية اإلسالمية

السنتين  2015و  2016ال نستطيع القول بأن ىناك تحسن وذلك بسبب إنخفاض اإليرادات العامة لياتين
السنتين.
وبالرجوع إلى الجدول رقم ( )4نالحظ أن مصروفات الباب األول والمتعمقة بالمرتبات وما في حكميا

إنخفضت من حوالي ( )24مميار دينار في سنة  2014لتصل إلى ما يقارب الـ ( )21مميار دينار في سنة
 2015و مايقارب الـ ( )20مميار دينار في سنة  .2016ىذا اإلنخفاض الممحوظ في المصروفات عمى

المرتبات ومافي حكميا قد يكون سببو اإلنخفاض في اإليردادت العامة لمدولة باإلضافة إلى حاالت التزوير
والتالعب التي ضبطت من خالل تفعيل منظومة الرقم الوطني والتي كشفت وجود العديد من الحاالت التي

تتقاضي أكثر من راتب بالدولة.

أما فيما يتعمق بالباب الثاني والمتمثل في المصروفات العمومية فإن سنة  2015كانت ىي أعمى قيمة
حيث بمغت حوالي ( )4مميار دينار مقارنة بسنة  2014و  2016والمتين بمغتا حوالي ( )3مميار دينار و ()2
مميار دينار عمى التوالي .وىذا اإلنخفاض ال يعد تحسنا في ىذه المصروفات ألنو حسب ما ورد بتقرير ديوان
المحاسبة أن ىناك عدد كبير من الجيات العامة تقوم بدمج المخصصات المتعمقة بالمرتبات مع المصروفات

العمومية في حساب واحد بالمصرف ،وتقوم ىذه الجيات باستخدام السيولة المتبيقية من مخصصات المرتبات
لتغطية النفقات اإلدارية والمتعمقة بالمصروفات العمومية وىذا قانونا يعد مخالفة صريحة لمقوانين والموائح التي
وضعتيا الدولة.
استنادا لما ورد بالجدول رقم ( ،)4أظيرت أن نفقات التنمية إنخفضت بشكل تدريجي حيث كان رصيدىا

في سنة  2014حوالي ( )5مميار دينار واستمرت باإلنخفاض لتصل إلى مايقارب ( )4مميار دينار في سنة
 .2015أما سنة  2016فكان رصيد نفقات التنمية ىو األقل مقارنة بالسنتين السابقتين حيث بمغ الرصيد
مايقارب ( )2مميار دينار وىذا يشير إلى أن المشاريع والبرامج التنموية في إنخفاض واذا استمرت عمى ىذا

المنوال فإنو من المحتمل أن تتعطل المشاريع الحالية وكذلك لن نشاىد أي مشاريع تنموية جديدة في السنوات
المقبمة .من الواضح جدا أنو ىناك قصور في التخطيط لممشاريع المستقبيمة أو قد يكون ضعف اإلشراف عمى

التنفيذ لممشاريع و قد يكون كالىما معا .كما ورد بتقرير الديوان أن جزء من المشاريع تخص سنوات سابقة
ومازال مستمر الصرف عمييا عمى الرغم من أنو يفترض بيا قد تم اإلنتياء منيا منذ فترات سابقة وسممت إلى
الجيات ذات العالقة .وىذا ما يؤكد أن ىناك ضعفا في اإلشراف وكذلك الوساطة والمحسوبية في عدم تطبيق
الجزاءات الواردة في عقود اإلتفاق المبرة بين الدولة والجيات المنفذة ليذ المشاريع التنموية .كما أن اإليرادات

العامة لمدولة لوحظ بيا إنخفاض وىذا يقمل فرص اإلستثمار في أي مشاريع تنموية مستقبمية.

أما عن الباب الرابع والمتعمق بنفقات الدعم يبين الجدول رقم ( )4أن ىناك انخفاض واضح حيث أن الرصيد
انخفض من حوالي ( )13مميار دينار في سنة  2014واستمر في اإلنخفاض ليصل إلى حوالي ( )6مميار
دينار في سنة  2016أي بمعدل  .%54السبب الرئيسي ليذا اإلنخفاض ىو تقمص اإليرادات حيث إنخفضت

من ( )21مميار دينار في سنة  2014لتصل إلى حوالي ( )9مميار دينار والذي يقمل فرص إمكانية الدعم.

أما عن بندي الطوارئ والمعمق البالغين حوالي ( )4مميون دينار و ( )20مميون دينار عمى التوالي ،لم يظي ار إال
في سنة  .2016ىذا المبمغ لم يتم توضيح األساس الذي أتبع في احتسابيما واعتمادىما بالميزانية العامة لمدولة
كما أن ىذه المبالغ ليا تأثير عمى النفقات األخرى إذ أنو من الواضح قد تم تخفيض النفقات المتعمقة إما ببعض
أو كل نفقات األبواب األخرى لتغطية ىذه البنود بالميزانية.
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أ .الصيد انبية وريث
الجدول رقم ( )4النفقات العامة
المبالغ المسيمة

1024

1025

23,817,651,056

20,307,241,686

3,260,000,000

3,625,908,531

الباب الثالث (نفقات التنمية)

4,645,000,000

3,861,752,918

الباب الرابع (نفقات الدعم)

12,730,000,000

8,219,966,203

الطوارئ

-

-

350,500,000

معمق

-

-

19,516,641

اإلجمالي

44,452,651,056

36,014,869,338

البيان
الباب األول (المرتبات وما في
حكمها)
الباب الثاني (المصروفات
العمومية)

1026
19,094,025,1
18
2,468,814,96
1
1,747,573,88
7
5,841,398,00
0

29,521,828,
608

 المصدر (تقرير ديوان المحاسبة ،أعداد مختمفة)
والشكل التالي رقم ( )3يوضح التغيرات التي حدتث عمى النفقات العامة لمدولة:

2014
2015

25,000,000,000
20,000,000,000
15,000,000,000
10,000,000,000
5,000,000,000
0

2016

الشكل رقم ( )3النفقات العامة لمدولة
خامسا :آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي وتحقيق التنمية:

وبالرجوع إلى األدبيات التي حددت آليات الحوكمة فإنو يمكن تصنيف آليات الحوكمة إلى نوعين ىما آليات

داخمية وأخرى خارجية.
أوال :اآلليات الداخمية:

وتضم ىذه اآلليات اآلتي:
 -1مجمس اإلدارة :والذي من خاللو يمكن لممساىمون متابعة ومرقابة الق اررات في المؤسسة وخاصة اإلستراتجية
منيا ،فيم من ينتخبون ىذا المجمس والذي من صالحياتو اإلشراف عمى المديرين التنفيذيين وذلك من أجل
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ضمان سير العمل بشكل منظم وسميم والذي بدوره يؤدي إلى تعظيم ثروة المساىمين و األطراف األخرى اآلخذة
(السيد .) 2005 ،باإلضافة إلى ذلك الرقابة التي يمارسيا مجمس اإلدارة توفر الحماية الالزمة لرأس المال
المستثمر من سوء االستعمال كما يعتبر إعفاء أو مكافأة اإلدارة العميا من صالحيات المجمس باإلضافة إلى

مشاركتو في تحديد إستراتيجيات المؤسسة .ومن أجل تحقيق الفعالية المثمى ليذه اآلليات في التوجيو والرقابة يتم
المجوء لالعتماد عمى مجموعة من المجان أىميا (عامر والعربي:)2012 ،


لجنة التدقيق :ظيرت أىمية لجنة التدقيق في المؤسسة وأخذت أىمية بالغة لما يمكن ليا أن تؤديو من دور مفيد
في تعزيز الثقة والشفافية فيما يتعمق بالمعمومات المالية ودعم ىيئات التدقيق الخارجي خاصة بعد الفضائح

المالية التي حدثت لكبريات الشركات الرائدة.


لجنة المكافآت :يجب أن تشكل ىذه المجنة من أعضاء مجمس اإلدارة غير التنفيذيين حيث تتمحور مياميم في
تحديد الرواتب والمكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة العميا.



لجنة التعيينات :ومن مياميم تعيين أعضاء مجمس اإلدارة والموظفين عمى أساس الميارة والخبرة كما يوكل
إلييم ميام تقييم ميارات الموظفين بصفة دورية ومستمرة واإلعالن عن الوظائف الشاغرة.

 -2التدقيق الداخمي :من مزاياه أنو يتيح الفرصة لممواطنين من أمكانية مساءلة المؤسسة وىو ما يعزز
المصداقية والعدالة وتحسين سموك الموظفين والتقميل من الفساد المالي واإلداري (اتحاد الشركات االستثمارية،
.)2011
باإلضافة إلى أن من ميام ىذه المجنة تقدير المخاطر والتحقق من فعالية اإلجراءات الرقابية واختبارىا بما
يتوافق مع السياسات والخطط الموضوعة وكل ىذه األدوار تساىم في جعل التدقيق الداخمي كآلية لمحكومة

(السيد.)2005 ،
ثانيا :آليات الحوكمة الخارجية:

وىي اآلليات التي تنشأ خارج المؤسسة وتؤثر عمييا بحيث تمزميا بتطبيق قواعد الحوكمة ،ومن ىذه اآلليات

نورد التالي (عامر والعربي:)2012 ،
 -1منافسة سوق المنتجات (الخدمات) وسوق العمل اإلداري :تعتبر من اآلليات الميمة بحيث تحفز المؤسسات
وخاصة العاممة في نفس المجال عمى التميز في تقديم منتجاتيا وخدماتيا األمر الذي يستدعي منيا الحرص

عم ى توظيف عمالة مؤىمة وذات كفاءة عالية ،وذلك بغية إبقاء امؤسسة ضمن المنافسة مع المؤسسات األخرى.

 -2االندماجات واالكتسابات :واليدف من ىذه العممية ىو زيادة نمو المؤسسة وتوسعتيا وكذلك إعادة ىيكمتيا،
خاصة إذا كانت المؤسسة تعاني من تدني أداء جيازىا اإلداري ،إذ يمكن االندماج من السيطرة عمى سموك
اإلدارة أو حتى االستغناء عن خدماتيا.

 -3التدقيق الخارجي :واليدف منيا ىو تحسين نوعية البيانات المالية وذلك من خالل مايقدمو المدقق الخارجي
من تقرير حول المؤسسة إذ يجب أن يتمتع المدقق الخارجي باالستقالل التام لما لمتقرير الذي يعده من أىمية
حول ىذه البيانات المالية وينبغي عميو مناقشة لجنة التدقيق حول ذلك ،حيث تممك ىذه األخيرة صالحية اختيار
المدقق الخارجي.

 -4التشريع والقوانين :التشريعات والقوانين الصادرة تؤثر في عممية الحوكمة ليس من حيث تفاعل األطراف مع
بعضيم ،فيي تحدد العالقات بين كل من المساىمين ،أصحاب المصمحة واإلدارة ومجمس اإلدارة.
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اجلامعة األمسرية اإلسالمية

وباالستناد إلى ماورد في التقرير الصادر عن مركز المشروعات الدولية الخاصة ( )CIPEسنة  ،2009إن

لحوكمة الشركات تأثي ار كبي ار عمى تحقيق التنمية االقتصادية ويمكن حصر ىذا التأثير في النقاط االتالية:


زيادة فرص المؤسسات في الحصول عمى التمويل الخارجي ،مما يمكن أن يفضي إلى استثمار أكبر ،ومعدالت
نمو أعمى ،وخمق المزيد من الوظائف.



تكمفة أقل لرأس المال وما يرتبط بيا من تقييم أعمى لممؤسسات ،مما يجعل االستثمار أكثر جاذبية لممستثمرين،
فيؤدي بدوره إلى النمو وزيادة التوظيف.



أداء عممياتي أفضل من خالل التخصيص األفضل لمموارد واإلدارة األفضل ،مما يفضي إلى خمق الثروة.



تقمص مخاطر األزمات المالية ،وىو أثر عمى جانب خاص من األىمية ،حيث إن األزمات المالية يمكن أن
تفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية باىظة.



عالقات أفضل مع كل األطراف المعنية ،مما يساعد عمى تحسين العالقات االجتماعية وعالقات العمل وعمى

تحسين مجاالت أخرى مثل حماية البيئة.
سادسا :النتائج والتوصيات:
النتائج:

في ظل الضعف الواضح في تطبيق مفيوم الحوكمة ،بينت النتائج الواردة بتقرير منظمة الشفافية الدولية وكذلك
التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة الميبي التالي:

 .1ىناك ضعف واضح في تطبيق الحوكمة بالمؤسسات الميبية.
 .2القطاع المصرفي بميبيا لديو قوانين تتعمق بالحوكمة ومع ذلك فإن ىناك ضعفا واضحا في تطبيق الحوكمة بيا.
 .3ىناك ضعف في أنظمة الرقابة الداخمية بالمؤسسات العامة والتي تعتبر من ضمن آليات الحوكمة ،أدى ىذا إلى
تفشي ظاىرة الفساد داخل المؤسسات.

 .4وجود مخالفات لمقوانين والتشريعات والموائح في ظل غياب دور الرقابة الفاعمة.
 .5القصور الواضح في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا وفقا لممالحظات الوارد بتقرير ديوان المحاسبة.
 .6تعد ليبيا من أكثر الدول فسادا عالميا وكذلك عربيا.
 .7تفشي الفساد بالدولة الميبية أدى إلى ظيور آثار اقتصادية سمبية عمى التنمية بميبيا.
التوصيات:

 .1تبني تطبيق مفيوم الحوكمة داخل المؤسسات الميبية العامة وذلك من خالل تبني قوانين واجراءات تمزم
المؤسسات بذلك.

 .2توفير الدورات التدريبية والتوعية الالزمة لمعاممين بالمؤسسات من أجل التأكيد عمى ضرورة اإللتزام بالمعايير
األخالقية والسموك الميني.
 .3توفير الدعم الالزم لممراكز والييئات البحثية بميبيا ،وذلك لمقيام ببعض الدراسات التي من شأنيا المساعدة عمى
تحديد مواطن الفساد ،لموصول إلى حمول مناسبة واصالحو.

 .4عقد اتفاقيات بين بعض الدول من أجل تبادل الخبرات وخاصة مع تمك الدول (مثل ماليزيا) التي لدييا خبرة
طويمة في اإلصالح االقتصادي في محاولة منيا لإلصالح االقتصادي وخمق التنمية االقتصادية بميبيا.
المراجع العربية:
-

أبوبكر ،ناجي حامد ( ،)2007مدى توافر المتطمبات الالزمة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفقا لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد ،جامعة قاريونس.
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-

اتحاد

الشركات

جامعة األسمرية اإلسالمية
االستثمارية

(،)2011

الشركات،

حوكمة

مكتبة

آفاق،

متوفر

عمى

http://unioninvest.org/userfiles/uicpublicationfileAr/1557Corporate%20Governance.p
.df

-

أكرم ،حمزة محمد محمود (( ،)2019المؤتمر الدولي لمعموم والتقنية ،)2019 ،دور حوكمة الشركات في الحد

من ظاىرة الفساد المالي في الشركات الممموكة لمدول تحميالت واستنتاجات نظرية( ،ليبيا).
الخضيري ،أحمد محسن ( ،)2005حوكمة الشركات ،مجموعة النيل العربية ،القاىرة ،مصر.
السيد ،إبراىيم عبد الجميل (( ،)2005المؤتمر العربي الرابع لإلدارة البيئية ،)2005 ،المسؤولية االجتماعية
لقطاع األعمال برنامج مؤسسات األعمال لمتنمية المستدامة( ،البحرين).

الشواورة ،فيصل محمود (( ،)2009مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد الخامس
والعشرون ،العدد الثاني ،)2009 ،قواعد الحوكمة وتقييم دورىا في مكافحة ظاىرة الفساد والوقاية منو في
الشركات المساىمة العامة األردنية( ،ص .)155 -119

-

العيش ،الصالحين محمد (( ،)2016المجمة الدولية لمقانون ،)2016 ،حوكمة الشركات بين القانون والالئحة.

الفطيسي ،عبدالغني أحمد (( ،)2014المجمة الجامعة ،العدد السادس عشر ،فبراير  ،)2014الفساد المالي
وأوجو القصور في الرقابة عمى المال العام في ليبيا دراسة تحميمية لتقارير ديوان المحاسبة لمسنوات -2008
2012م( ،األكاديمية الميبية طرابمس ،ص .)210 -189

-

بوحديد ،ليمى و يحياوي ،إليام (( ،)2016مجمة آفاق لمعموم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ،العدد األول،
 ،) 2016دور آليات حاكمية المؤسسات في الحد من الفساد المالي واإلداري في المؤسسة العمومية الجزائرية،
(جامعة الجمفة ،ص .)42 - 25

-

بوزيد ،أحمد ( ،)2012مؤشر مدركات الفساد لعام .2012
جبريل ،محمد وائل (( ،)2018مجمة آفاق اقتصادية ،المجمد الرابع ،العدد الثامن ،)2018 ،أثر سموكيات
المواطنة التنظيمية عمى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف الميبية التجارية دراسة ميدانية عمى عينة من

العاممين بالمصارف التجارية الميبية العاممة بمدينة البيضاء( ،جامعة المرقب ،ص .)49 -1
-

دودين ،أحمد يوسف (( ،)2015مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،المجمد الخامس عشر ،العدد
الثالث ،) 2015 ،أىمية الحوكمة المؤسسية في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد دراسة حالة شركة مصفاة البترول
األردنية( ،جامعة الزرقاء ،ص .)79 – 69

-

ديوان

المحاسبة

الميبي

(،)2014

(،)2015

(،)2016

متوفرة

عمى

الموقع:

.http://audit.gov.ly/home/reports.php
عامر ،ابن سالم والعربي ،بالخضر محمد (( ،)2012الممتقى العممي الثالث حول :منظمات األعمال
والمسؤولية االجتماعية 15 ،فبراير  ،)2012تحميل طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية لمشركات والربحية،

(جامعة بشار).
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Abstract:
Financial corruption is one of the serious phenomena faced by countries, especially
those of developing countries. The existence of such a phenomenon will lead to the
destruction of the economies of the state by causing economic recession, which in
turn will lead to disrupt economic development processes within countries. The
financial corruption in the Libyan economy is one of the biggest problems, and it is
also a challenge to achieve economic development. According to Libyan Audit
Bureau (2012), there is a weakness in internal audit systems, which were caused by
either its absence or its ineffectiveness. So, based to Cadbury (1992) financial
corruption is the main reason that disrupts the achievement of development, as well
as some other problems related to accounting aspects. The report was issued after
several collapses in major global companies listed on the stock market, such as
WorldCom, Enron and Maxwell in the 1990s. According to the report, the cause of
these collapses is the existence of financial corruption in addition to problems related
to accounting aspects, the report also mentioned the mechanism to reduce these
problems which are corporate governance. Where, the report mentioned to the
importance of corporate governance as an effective mechanism to reduce the
problems through a number of mechanisms (internal mechanisms such as board of
directors and external mechanisms such as external auditing), which in turn will lead
to reduce the financial corruption then achieving the development. Where, this
research was used Qualitative approach, which describes the phenomenon in order to
interpret it and provide a number of results. The results showed that there is a
weakness in the implementation of the concept of the corporate governance in
Libyan public institutions and this study was provided a number of recommendations
have been made.
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