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 دور الحوكمة في جذب االستثمارات االجنبية المباشرة الي االقتصاد الميبي

 عيسي حمد محمد الفارسي د.
 جامعة بنغازي –كمية االقتصاد 

 
 الممخص

تؤدي الحوكمة الي التأثير في التنمية االقتصادية من خالل جذب االستثمارات االجنبية المباشرة، وبالتالي 
 . ة التنافسية عمي المدي البعيددعم االداء االقتصادي والقدر 

وضعف ضوابط الحوكمة تقود الي تفشي الفساد الذي يوثر اعدام الشفافية، كما أن فقدان اليات الرقابة و 
 سمبا عمي البيئة المالئمة لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة .

خالل تطبيق مبادئ واليات وليبيا تعتبر من الدول التي تبذل كافة الجيود لمحد من ظاىرة الفساد، من 
 الحوكمة، ومن توفير المناخ المالئم لجذب المزيد من االستثمارات االجنبية المباشرة الييا.

وتيدف ىذه الدراسة الي تحميل واقع الفساد وبيان دور الحوكمة في تييئة البيئة المناسبة لجذب االستثمارات 
 االجنبية المباشرة الي االقتصاد الميبي .

 الحوكمة، الفساد، االستثمارات االجنبية المباشرة، االقتصاد الميبي .ت المفتاحية : الكمما
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 مقدمة:
أدت التطورات السياسية واالقتصادية التي اتسمت بيا البيئة الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات  

يب االدارية الحديثة، المؤدية الي الحوكمة في العالمية الي تعزيز طرق التعاون والشراكة ونقل التكنولوجيا واالسال
مختمف القطاعات االقتصادية من أجل خمق قيمة مضافة ليا، وزيادة قدرتيا االنتاجية التنافسية. ولذا تسعي 
العديد من الدول الي استقطاب اكبر قدر من االستثمارات االجنبية المباشرة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية 

ا ادي الي ظيور الحاجة الي الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والنامية، نتيجة الي المستدامة، م
تحول معظم دول العالم نحو االنظمة االقتصادية الرأسمالية، التي تعتمد فييا عمي القطاع الخاص لتحقيق 

ة من أفضل موارد التمويل معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي. ولما كانت االستثمارات االجنبية المباشر 
االجنبي لتحقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، أصبحت العديد من االقتصاديات تتسابق لتقديم كافة 
المزايا والضمانات القانونية والمالية لتسييل تدفق ىذه االستثمارات الي السوق المحمية عن طريق توفير مناخ 

 مالئم لجذب تمك االستثمارات .
ليبيا كغيرىا من الدول النامية ادركت اىمية ىذا المورد من أجل دفع عجمة النمو االقتصادي وتحقيق أىداف و 

التنمية، وتوفير فرص التوظف لمعمالة المحمية، فقد قامت بسن العديد من التشريعات االقتصادية التي تيدف 
 نبية المباشرة. وعمي ذلك تيدف قواعد وضوابط الي توفير الحوافز وتذليل الصعوبات أمام تدفق االستثمارات االج

الحوكمة الي تحقيق الشفافية، والحد من الفساد، بما يودي الي تنمية االستثمارات االجنبية المباشرة واتاحة فرصة 
 عمل جديدة لمعمالة المحمية وتحقيق معدالت النمو االقتصادي .

 اوال : مشكمة الدراسة 
ليات الرقابة وانعدام الشفافية، وضعف ضوابط الحوكمة تؤدي الي تفشي الفساد الذي يؤثر ان فقدان ا 

ويمكن صياغة مشكمة الدراسة  سمبا عمي البيئة المالئمة لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة لالقتصاد الميبي.
  من خالل السؤال التالي :

 ارات االجنبية المباشرة الي االقتصاد الميبي ؟كيف يمكن أن تساهم الحوكمة في جذب وتدعيم االستثم
 ثانيا: أهمية الدراسة

تأتي أىمية الدراسة من خالل الدور الذي تؤديو الحوكمة في التأثير عمي حسن االداء المالي  
واالداري، فضال عن دورىا في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل جذب المزيد من االستثمارات االجنبية 

 ودعم االداء االقتصادي والقدرة التنافسية عمي المدي البعيد. المباشرة،
 ثالثا: أهداف الدراسة

 تيدف الدراسة الي االتي: 
تحميل واقع الفساد في االقتصاد الميبي ومدي تأثيره عمي جذب االستثمارات االجنبية المباشرة، وعالقة ذلك  -1

 بالحوكمة.
 الئم لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة لالقتصاد لميبي.بيان دور الحوكمة في تييئة المناخ الم -2

 رابعا: فرضية الدراسة
يمكن أن تساىم الحوكمة في تدعيم االستثمارات االجنبية المباشرة، وتطوير البيئة االستثمارية في  

 االقتصاد الميبي من خالل االلتزام بمبادئيا ومعاييرىا وتفعيل الياتيا. 
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 اسةخامسا: منهجية الدر 
( لموصول  Analytical Descriptive Approach (تعتمد الدراسة عمي النيج الوصفي التحميمي 

الي االىداف المحددة لمدراسة . ويعتبر ىذا المنيج االكثر استخداما في الدراسات المرتبطة بالمشكالت 
دوريات والمجالت العممية والظواىر االقتصادية، حيث سيتم االطالع عمي العديد من البحوث والدراسات في ال

المتخصصة، كذلك التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
Organization for Economic C0-operation  (COECD ومركز المشروعات الدولية الخاصة ) 

Center International Private Enterprise (CIPE)   الدوليةومؤسسة التمويل(IFC) International 
Finance  Corporation والبنك الدوليThe World Bank  وغيرىا لالطالع عمي أليات وقواعد الحوكمة

وتجارب الدول المختمفة لموصول الي استنتاجات محددة تساعد عمي معرفة دور الحوكمة في جذب االستثمارات 
 .2016 - 2009الفترة االجنبية المباشرة  الي االقتصاد الميبي خالل 

 Theoretical Framework of Governance        المبحث االول : االطار النظري لمحوكمة  
 مقدمة:

ان الحوكمة ىي أحد العناصر الرئيسية في تحسين الكفاءة االقتصادية والنمو االقتصادي، ومن ثم 
يجابي عمي النمو االقتصاد ككل الي جانب تعزيز ثقة فان قوة وسالمة ومتانة قطاع شركات االعمال لو تأثير ا

المستثمرين، حيث تتضمن حوكمة الشركات مجموعة العالقات بين ادارة الشركة ومجمس ادارتيا وحممة االسيم 
ومجموعة المصالح االخرين، وأن درجة مراعاة الشركة لممبادئ االساسية لحوكمة الشركات الجيدة ىي أحد 

د اىميتيا بالنسبة لقرارات االستثمار، وأن تأثيرىا تكون من خالل اقناع المستثمرين بقوة العوامل التي تتزاي
المساىمة او التمويل، السيما أن عممية االستثمار وفي جميع الحاالت تتسم بقدر من المخاطر، فقد كمفت 

من مدي تطبيق القوانين  االزمات المالية المستثمرين خسائر ىائمة، مما دعاىم الي التحقيق والتقييم لمتأكد
 ( . 421، 2012والقواعد والمعايير الخاصة بالحوكمة قبل االقدام عمي االستثمار ) الناصر ؛ النعمي، 

وتأسيسا عمي ما سبق، فان القوانين والقواعد والمبادي والمعايير الخاصة بالحوكمة التي صدرت عن  
( ومركز  IFC( ومؤسسة التمويل الدولية )  OCED مؤسسات ومنظمات دولية كمنظمة التعاون والتنمية )

( والبنك الدولي، البد من االستفادة منيا من أجل دعم االستثمارات CIPE المشروعات الدولية الخاصة ) 
االجنبية وتحقيق التنمية االقتصادية في االقتصاد الميبي، السيما ان ىذه المرحمة رافقيا حاالت من التعدي عمي 

نيب لمموارد والثروات، مما حال دون االسراع بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تعيد عجمة االقتصاد المال العام، و 
الوطني الي مسارىا الصحيح، وعميو البد من احكام الرقابة عمي اداء الشركات بغية حماية المساىمين 

 لمستدامة. واصحاب المصالح والمجتمع ككل، ما سيؤدي الي تحقيق معدالت من النمو والتنمية ا
      Principles of Governanceاوال: مفهوم الحوكمة

يعتبر مفيوم الحوكمة من المفاىيم التي أثارت جدال واسعا وتباينا واضحا سواء حول ترجمتيا الي  
العربية، او تعريفيا عمي نحو دقيق، فقد طرح المفيوم تحت عدة مسميات مختمفة منيا: الحكم، الحوكمة، 

االدارة الرشيدة وغيرىا، ويرجع ذاك الي حداثة المفيوم نسبيا، وعمي الرغم من تعدد المداخل، اال ان الحاكمية،، 
 13، 2017ما جمع بينيا ىو السعي الحثيث لفيم كيفية ادارة المؤسسات وتنظيميا عمي نحو صحيح ) المنبع، 

الي المغة العربية باإلدارة ( في البداية   Corporate Governance(. فقد ترجم المصطمح االنجميزي )
أعتمد مجمع المغة العربية كممة ) الحوكمة ( بوصفيا ترجمة لي )  2002الرشيدة او الحازمة، وفي عام 
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Governance  ،2016(، وأصبحت مستخدمة منذ ذلك الوقت في معظم التراجم والكتابات العربية ) ابوبكر ،
 :(. وفيما يمي بعض التعريفات لمفيوم الحوكمة 4
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  -1

    (COECD ) Organization for Economic Cooperation and Development  
تعرف الحوكمة عمي انيا مجموعة من العالقات بين ادارة المؤسسة ومساىمييا واالطراف األخرى ذات العالقة 

المؤسسة والوسائل لتحقيقيا، وبالتالي فان الحوكمة بالمؤسسة، وىي تبين االلية الي توضع من خالليا اىداف 
الجيدة ىي التي توفر لكل من المناسب الوصول الي االىداف التي تصب في مصمحة المؤسسة والمساىمين، 
وتسييل عممية ايجاد المراقبة، وبالتالي تساعد المؤسسة عمي استغالل مواردىا استغالال رشيدا ) رمضاني، 

 .( 270، 2017واخرون، 
تعرفيا عمي انيا النظام الذي International Finance Corporation ( IFCمؤسسة التمويل الدولية: ) -2

 (. 4، 2014يتم من ادارة الشركات والتحكم في أعماليا ) الراوي، 
يعرف  Center International Private Enterprise( CIPEمركز المشروعات الدولية الخاصة: ) -3

بانيا االطار التي تمارس فيو الشركات وجودىا، وتركز الحوكمة عمي العالقات فيما بين  حوكمة الشركات
الموظفين ومجمس االدارة والمساىمين واصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية وكيفية التفاعل بين ىذه 

 (. 2013،217االطراف واالشراف عمي عمميات الشركة ) قايد، 
يري بأن الحوكمة ىي الطريقة التي تمارس بيا السمطة ادارة الموارد  The World Bankالبنك الدولي:  -4

(. كما عرف البنك الدولي ايضا  6، 2017االقتصادية واالجتماعية لمبالد من أجل التنمية ) الزركوش، 
باختيار  ، بأنيا عممية التسيير واالصالح المؤسساتي المتعمق باإلدارة،1992الحوكمة الجيدة في تقرير عام 

السياسات وبتحسين مستويات التنسيق وتقديم الخدمات في المرافق العمومية، باستخدام االساليب الصحيحة، 
وروح المسئولية والشفافية لموصول الي االىداف والنتائج المسطرة وتحقيق أىداف التنمية المستدامة ) عيسي ؛ 

 (.  4، 2016ابراىيم، 
 Governance… Historical perspective     يخيةتار   نظرة ... ثانيا : الحوكمة
 حول دراسات  نتائج من تراكمات بعد 1999 عام بداية مع بوضوح الحوكمة عن الحديث ظير

 شرق جنوب لدول االقتصادية واالنييار األزمات حدوث ساىم ولقد عديدة، عمالقة ومؤسسات شركات إخفاق
 .بالحوكمة االىتمام زايدت في وغيرىا الالتينية وأميركا وروسيا آسيا

 (: 17، 2007) بن درويش،  يمي في ما الحوكمة أبعاد ووضوح تطور مراحل تمخيص ويمكن
 وتعارض والمالك اإلدارة بين الفجوة االعتراف بعمق وبدء  1932 )  عام بعد ماالعظيم )   الكساد مرحمة -1

 المصالح.
 تنظيم بشأن الكتابات ظيرت حيث  1976 - 1990 ) العالقات ) وضبط الوكالة نظرية ظيور مرحمة -2

 من لكل والصالحيات الواجبات تحديد وضرورة الوكالة نظرية خالل من واإلدارة المالك بين العالقات وضبط
 .األموال وأصحاب اإلدارة

لمية العا التجارة منظمة اتجيت عندما القرن العشرين، من التسعينات بداية مع بالحوكمة  االىتمام تزايد -3
WTO )  )وتدعيم قدراتيا ،واالستقرار النمو تحقيق في بيا االلتزام خالل من تساعد الشركات معايير لوضع 
 .الدولية الحدود عبر لمعمل التنافسية
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 أسباب إلى تشير التي الدراسات لتراكمكنتاج (  1996 - 2000 )   الحوكمة إصالح ظيور بدء  مرحمة -4
ىدار بيا اإلدارية الممارسات سوء أو أىدافيا في تحقيق إخفاقيا أو الشركات انييار استخدام  سوء أو وا 

 .لمحوكمة  العامة المبادئ بعض بصياغة  لالىتمام العالمية التجارة منظمة دفع مما والموارد، اإلمكانيات
 .لمحوكمة العامة المبادئ من مجموعة(   OCED) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة أصدرت -5
 متعددة مينية واتحادات مؤسسات اتجيت المنظمات المختمفة، وضعتيا السابق التي المعايير ضوء عمى -6

 .الحوكمة أىداف لتحقيق المعايير من مجموعة محاسبية لوضع أغمبيا
 عمى واضحاً  التركيز كان حيث ( 2004 ( 2001 -توثيقيا  الحوكمة وضرورة حتمية عمى التأكيد مرحمة -7

 من كثير في المالية واالستثمارية الممارسات من عديد في والفضائح واألخالقي والفساد القيمي الفشل حاالت
 كثير من الدول. .والمؤسسات الشركات

 إلى أيضاً  الدولي البنك اتجو العمالقة من الشركات العديد وانييار االقتصادية األزمات ظاىرة تتابع مع -8
صدار موضوع الحوكمة لتبني والمعاىد والييئات والمجان المؤسسات بعض وقام بتعضيد بالحوكمة، االىتمام  وا 
 .الحوكمة وتفعيميا لتطبيق واإلرشادات الضوابط من مجموعة

 Principles of Governanceثالثا : مبادئ الحوكمة     
حميو، نظرا لالىتمام المتزايد بمفيوم الحوكمة فقد حرصت العديد من المؤسسات الدولية عمي دراستو وت 

(   COECDووضع مبادئ او معايير محددة لتطبيقو ومن ىذه المؤسسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )
ممثال في لجنة بإزال، ومؤسسة  Bank for International Settlements(  BISوبنك التسويات الدولية ) 

ي انو باختالف التعريفات لمصطمح الحوكمة، ( التابعة لمبنك الدولي. وتجدر االشارة ال IFCالتمويل الدولية ) 
 اختمفت كذلك المبادئ التي تحكم عممية الحوكمة، وذلك عمي النحو التالي : 

 Principles of the Organization for Economicمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: -2
Cooperation and Development  (COECD  ) 

 ) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة المبادئ ىي واىتماما القبو  المبادئ ىذه أكثر ان
OECD ) في إليو االستناد يتم الذي األساس ، حيث أعدت 2004عام صياغتيا إعادة تم التي 1999 عام 

 ظل في التطبيق في كبيرة ومرونة عالمي مضمون من المبادئ تمك تحتويو لما نظرا العالم، دول من العديد
 يمكن أساسية مجاالت ستة المبادئ ىذه وتغطي. ( 270) رمضاني، واخرون،  المتباينة البيئية ظروفال

 (: 4، 2016؛ طريف،  10، 2004يمي ) مركز المشروعات الدولية الخاصة،  فيما عرضيا
  الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان -اوال

Ensure that there is a basis for an effective corporate governance framework 
 القانون، حكم مع متوافقا يكون بحيث األسواق، وكفاءة شفافية عمى الشركات حوكمة إطار يشجع

 ، أي انه:والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية الجهات مختمف بين المسئوليات توزيع بوضوح يحدد وأن
 يخمقيا التي والحوافز ونزاىة األسواق، الكمي، ادياالقتص األداء عمى تأثير لو الشركات حوكمة إطار -

  .والفعالية بالشفافية تتميز أسواق قيام وتشجيع السوق، في لممشاركين
 .لمتنفيذ وقابمة شفافية، وذات القانون، حكم مع متوافقة والتنظيمية القانونية المتطمبات تكون أن  -
 بشكل محدًدا ما، تشريعي اختصاصي نطاق ات فيالجي مختمف بين المسئوليات توزيع يكون أن ينبغي -

  .العامة المصمحة خدمة ضمان مع واضح
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 متخصصة بطريقة بواجباتيا لمقيام والموارد والنزاىة السمطة، والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية الجيات ان تمتمك -
 وشفافة. المناسب الوقت في تكون احكاميا وقراراتيا وأن ،وموضوعية

 الممكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساهمين قحقو -ثانيا
Equity and principal functions of equity holders 

، من حقوقهم ممارسة لهم يسهل وأن لممساهمين الحماية يوفر أن الشركات حوكمة إطار في ينبغي
 خالل االتي :

 األسيم. وتحويل الممكية لتسجيل نةمضمو  طرق في الحق لممساىمين األساسية الحقوق تتضمن أن ينبغي -
 منتظم. أساس وعمى المناسب الوقت في بالشركة الصمة وذات المادية المعمومات عمى الحصول -
 .اإلدارة مجمس أعضاء وعزل انتخابو  لممساىمين العامة الجمعية في والتصويت المشاركة -
 في أساسية تغييرات أي تخص التي القرارات عن الكافية المعمومات عمى الحصول في حق المساىمين -

  ة.الشرك
 حقيم من ارباح الشركة. -

 Equitable treatment of shareholdersلممساهمين      المتساوية المعاممة -ثالثا
 مساهمي ذلك في بما المساهمين، لكافة متساوية معاممة الشركات حوكمة إطاران يتضمن يجب 

 عند فعال تعويض عمى لمحصول المساهمين لكافة الفرصة تتاح أن غيينب ، كمااألجانب والساهمين األقمية
 حقوقهم . انتهاك

 .متساوية معاممة األسيم طبقة نفس حممة المساىمين كافة معاممة ينبغي  -
 قبل األسيم وطبقات السالسل بكافة المتعمقة المعمومات عمى الحصول من المستثمرين يتمكن كافة كذلك أن -
 .اءيقوموا بالشر  أن
 أصحاب المساىمين لمصمحة إجراؤىا يتم أو بيا، يقوم التي االستغالل إساءة من األقمية مساىمي حماية -

 .مباشر غير أو مباشر بشكل سواء بيا القيام ييم التي الحاكمة النسب
 عم عمييا االتفاق يتم بطريقة الغرض ليذا مرشحين أو أصوات فارزي طريق عن باألصوات اإلدالء يتم أن -

 .األسيم ممكية من المستفيد
 Role of Stakeholders in Governance  حوكمةال في المصالح أصحاب دور -رابعا

 تنشأ أو القانون، ينشئها التي المصالح أصحاب بحقوق يعترف أن الشركات حوكمة إطار في ينبغي
 خمق في المصالح أصحابو  الشركات بين النشط التعاون تشجيع عمى يعمل وأن متبادلة، التفاقات نتيجة

 ، أي يجب ان يتحقق االتي :ماليا السميمة المنشآت واستدامة العمل، وفرص الثروة،
  .متبادلة التفاقات نتيجة تكون أو القانون ينشئيا التي المصالح أصحاب حقوق احترام -
 .حقوقيم انتياك مقابل فعال تعويض عمى الحصول فرصة المصمحة ألصحاب تكون أن -
 في عمييا االعتماد يمكن التي الكافي وبالقدر الصمة، ذات المعمومات عمى بالحصول ليم السماح غيينب -

 .منتظم أساس وعمى المناسب الوقت
 .األخالقية غير أو القانونية غير الممارسات بشأن اإلدارة بمجمس االتصال من يتمكنوا أن -

       Transparency and Disclosureوالشفافية اإلفصاح -خامسا
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 كافة عن المناسب الوقت في الصحيح السميم باإلفصاح القيام الشركات حوكمة إطار يتضمن
 وحوكمة الممكية، وحقوق واألداء، المالي، المركز ذلك في بما بالشركة المتعمقة الهامة الموضوعات

 .الشركات
  The Responsibilities of the Board اإلدارة     مجمس مسئوليات -سادسا
 اإلدارة لمجمس الفعالة والرقابة لمشركة، االستراتيجي واإلرشاد التوجيه الشركات حوكمة إطار يتطمب  
  والمساهمين، وذلك من خالل االتي: الشركة أمام مسئوليته عن اإلدارة مجمس ومحاسبة الشركة، إدارة عمى
 العناية مع النية ممة، وبحسنالكا المعمومات من أساس عمى يعمموا أن اإلدارة مجمس أعضاء عمىيجب  -

 .والمساىمين لمشركة مصمحة أفضل يحقق وبما الواجبة،
 وخطط التقديرية المخاطر والموازنات وسياسة الرئيسية العمل وخطط الشركة استراتيجية وتوجيو استعراض -

 الرأسمالية روفاتالمص عمى االشراف مع الشركة، وأداء التنفيذ، ومراقبة األداء، اىداف ووضع السنوية العمل
 .االستحواذ وعمميات الرئيسية،

مع  األمر، لزم إذا واستبداليم، بالشركة، التنفيذيين كبار عمى واإلشراف ومرتبات، مكافآت اختيار وتحديد -
 .المناصب  تداول تخطيط عمى اإلشراف

 األجل في والمساىمين ةالشرك ومصالح اإلدارة مجمس وأعضاء التنفيذيين كبار مكافآت بين التناسب مراعاة -
 .الطويل

 .رسمي بشكل تتم أن يجب التي اإلدارة مجمس وانتخاب ترشيح عممية في الشفافية ضمان -
وجود  ضمان مع المستقمة، المراجعة ذلك في بما المالية قوائميا إعداد ونظم الشركة حسابات نزاىة ضمان -

 العمميات، وااللتزام المالية ورقابة والرقابة المخاطر إلدارة نظم وجود الخصوص وجو وعمي لمرقابة، سميمة نظم
 .الصمة ذات والمعايير بالقانون

 .واالتصاالت االفصاح عمميات عمي اإلشراف -
وضعت لجنة بازل في العام  Basel Committeeمبادي لجنة بازل لمرقابة المصرفية العالمية:   -1

) غادر،  فية والمالية، تركزت عمى النقاط التالية، إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصر 1999
2012 ،21 :) 

قيم الشركة ومواثيق الشرف لمتصرفات السميمة وغيرىا من المعايير لمتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق  -
 .باستخداميا تطبيق ىذه المعايير

 .اىمة األفراد في ذلكاستراتيجية الشركة معدة جيدا التي بموجبيا يمكن قياس نجاحيا الكمي ومس -
التوزيع السميم لممسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسمسال وظيفيا لمموافقات المطموبة من األفراد  -

 .لممجمس
 .وضع آلية لمتعاون الفعال بين مجمس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العميا -
والخارجي وادارة مستقمة لممخاطر عن خطوط  ياخمتوافر نظام ضبط داخمي قوي يتضمن ميام التدقيق الد -

 .(Checks & Balances)  تناسب السمطات مع المسؤوليات ةاعار العمل مع م
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فييا تضارب المصالح، بما في ذلك عالقات العمل  -

رة العميا، أو متخذي القرارات الرئيسية في مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساىمين واإلدا
  .المؤسسة
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الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العميا التي تحقق العمل بطريقة سميمة، وأيضا بالنسبة لممديرين أو الموظفين  -
 .سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى

 .ج تدفق المعمومات بشكل مناسب داخميا أو إلى الخار  -
 Principles of the International Finance(      IFCمبادي مؤسسة التمويل الدولية: ) - 3

Corporation 
، قواعد وأسس ومعايير مالية 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمبنك الدولي في عام 
دارية ىدفيا دعم الحوكمة داخل المؤسسات، وأىميا ) زين الدين ؛ جابر،   (: 8، 2012وا 

 يجب أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة . -
 إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد . -
 اسيامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محميًا . -
 القيادة الجيدة . -

    Determinants of governanceرابعا : محددات الحوكمة  
ة الشركات من عدمو يتوقف عمى مدى توافر ومستوى جودة ىناك اتفاق عمى أن التطبيق الجيد لحوكم

مجموعتين من المحددات: المحددات الداخمية وتمك الخارجية، وسنحاول التطرق إلى ىذه المحددات بنوع من 
 ( يوضح ىذه المحددات كما يمي:1التفصيل، والشكل رقم )

فية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخل تشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيالمحددات الداخمية :  – 2
الشركة بين الجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، التي يؤدى توافرىا من ناحية وتطبيقيا من 
ناحية أخرى إلى تقميل التعارض بين مصالح ىذه األطراف الثالثة، وتتكون داخل الشركات نفسيا وتشمل ) 

 (: 9، 2012مزريق ؛ معموري، 
 آلية توزيع السمطات داخل الشركة نفسيا. -
 اآللية والقواعد واألسس الناظمة لكيفية اتخاذ القرارات األساسية في الشركة . -
العالقة الييكمية بين الجمعية العمومية لمشركة ومجمس إدارتيا والمديرين التنفيذيين، ووضع اآللية المناسبة  -

 رض بين مصالح ىذه األطراف الثالثة، وصواًل لتكامل ىذه المصالح .ليذه العالقة، مما يخفف من التعا
( أن المحددات الخارجية تتمثل بصورة عامة في المناخ 1: يتبين من الشكل رقم ) المحددات الخارجية – 1

 ( : 5، 2012االستثماري لمدولة الذي يشمل عمى سبيل المثال االتي ) سارة، واخرون، 
لتي تنظم عمل األسواق مثل قوانين الشركات وقوانين سوق المال والقوانين المتعمقة القوانين والموائح ا -

 باإلفالس، وأيضا القوانين التي تنظم المنافسة التي تعمل عمى منع االحتكار.
وجود نظام مالي جيد بحيث يضم توفير التمويل الالزم لممشروعات بالشكل المناسب بما يشجع الشركات  -

 منافسة الدولية.عمى التوسع وال
كفاءة الييئات واألجيزة الرقابية مثل ىيئات سوق المال والبورصات وذلك عن طريق إحكام الرقابة عمى  -

الشركات والتحقق من دقة وسالمة البيانات والمعمومات التي تنشرىا، وأيضا وضع العقوبات المناسبة والتطبيق 
 الفعمي ليا في حالة عدم التزام الشركات بيا.
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دور المؤسسات غير الحكومية )المؤسسات الخاصة في الشكل( في ضمان التزام أعضائيا بالنواحي السموكية  -
 والمينية واألخالقية التي تضمن عمل األسواق بكفاءة.

وجود جمعيات مينية ذات صمة، مثل جمعية المحامين والمحاسبين ومكاتب المراجعة والتصنيف االئتماني  -
 واالستشارات.. إلخ.

تيتم بحسن تسيير  وترجع أىمية المحددات الخارجية في أن وجودىا يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي  
 المؤسسات، وتقمل من التعارض والنزاعات بين أصحاب المصالح من جية، وبين العائد االجتماعي والعائد 

 الخاص لممؤسسة.
 (: المحددات الخارجية والداخمية لمحوكمة2الشكل )

 المصدر: 
 بنك، مع االشارة الخاصة لنمط تطبيقيا في مصر ومعاييرىا الحوكمة محددات(  2007محمد، )  يوسف، -

االلكتروني :  الموقع عمى متاحجميورية مصر العربية ، القومي االستثمار
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc 

الدارة في عصر المؤتمر العممي الدولي عولمة ا( محددات الحوكمة ومعاييرها،  1021غادر، د. محمد، )  -
 لبنان . –ديسمبر، طرابمس  17-15، جامعة لبنان، المعرفة

 
وتجدر االشارة الي ان الحوكمة تؤدى إلى زيادة الثقة في االقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال 

ن. وزيادة قدرتو عمى تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار، والحفاظ عمى حقوق األقمية أو صغار المستثمري
ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة عمى نمو القطاع الخاص ودعم قدراتو التنافسية، وتساعد المشروعات في 

  المحددات الداخمية  المحددات الخارجية
 تنظيمية
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يعين ويراقب        يرفع تقرير  
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الذاتية، ووسائل االعالم، والمجتمع المدني. وتمك الجهات  الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة* المؤسسات 

 التي تقمل من عدم توافر المعمومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتمقي الضوء عمى السموك االنتهازي لإلدارة.

 المساهمون
أصحاب 

 

 مؤسسات خاصة*:

محاسبون ومراجعون 
محامون 
تصنيف ائتماني 
بنوك استثمار 
استشارات 
تحليل مالي 
اإلعالم المالي 

 معايير:

المحاسبة 
المراجعة 
أخرى 

الي:القطاع الم القوانين والقواعد  

قروض 
راس مساهمة في 

 رأس المال

 األسواق:

تنافسية األسواق 
استثمار أجنبي مباشر 
  الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

الوظائف 

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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(. كما تساىم في  7، 2007الحصول عمى التمويل وتوليد األرباح، وخمق فرص عمل ) يوسف، محمد، 
دمات لممجتمع، ويوفر محاربة الفساد ومالحقة المفسدين، وتساعد عمى ظيور قطاع عام قادر وفعال يؤمن خ

، 2012معدالت عالية من النمو، ويحمي القطاع الخاص وينشطو ويرعى كافة مصالحو ) غادر، د محمد، 
18 .) 

   Objectives of governance rules   خامسا: أهداف قواعد الحوكمة
لضوابط تيدف قواعد الحوكمة إلى ضبط وتوجيو الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحترام ا

 (:   221، 2013والسياسات المرسومة، وذلك من خالل ما يمي ) قايد، مريم، 
 من تمكن إدارية ىياكل ووجود المالي األداء مراجعة ضمان عمى والعمل القانون بأحكام االلتزام عمى التأكيد -1

 ميام ليا تكون اإلدارة مجمس أعضاء غير من مراجعة لجنة تكوين مع المساىمين، أمام اإلدارة محاسبة
 . مستقمة رقابة تحقق عديدة وصالحيات واختصاصات

جراءات الشركة، وعمميات معامالت كافة في الشفافية عنصر تدعيم -2  بالشكل المالية والمراجعة المحاسبة وا 
 . مرحمة أي في الفساد عناصر ضبط من يمكن الذي
 المحمية التمويل مصادر جذب عمى والقدرة سواق،باأل قيمتيا وتعظيم الشركة موارد استخدام كفاءة تحسين -3

 مع جديدة، عمل فرص إيجاد عمى قادرة يجعميا بحيث والنمو، لمتوسع الالزمة ) االستثمار االجنبي ( والعالمية
 .والتنمية الكفاءة تحقيق عمى ينعكس الذي األسواق استقرار عمى تدعيم الحرص

  .لإلفالس الشركة حالة تعرض في المصالح حابألص بالنسبة عادلة بطريقة التعامل ضمان -4
 معدالت ورفع ،المدخرات تنمية قدرتو عمى وزيادة المال سوق دور وتعميق القومي، االقتصاد في الثقة زيادة -5

 . التنافسية القدرة ودعم االستثمار
 البيئة خدمة خالل من لنشاطاتيا إجراءات مناسبة طريق عن لمشركة االجتماعية المسئولية عمى اإلشراف -6

  . والمجتمع
 رأس ىروب من الحد عمى الحوكمة تساعد حيث استمراريتيا، وضمان لمشركة المال رأس تكمفة خفض -7

  . التنمية طريق في عثرة يقفان المذين والمالي اإلداري الفساد ومكافحة المال
 الحديثة التكنولوجيا وتبني لمتطويرحوافز  خمق إلى يؤدي ما الطويل، األجل في المنافسة إمكانية تحقيق -8

 . القوية  المنافسة أمام الصمود من الشركة حتى تتمكن المستثمرين، عند الوعي ودرجة
 واإلشراف األداء لتحقيقيا ومراقبة قوي إدارة مجمس تتطمب الموضوعة األىداف أن يتضح سبق مما

 االلتزام ثقافة وتعميق صوره، بكل الفساد يحارب السمطة لكي لممارسة الناجح األسموب واستخدام الدقيق
 وحسن العمل والشفافية من نابع أخالقي إطار ضمن الذاتية لمرقابة أنظمة وخمق والمعايير الموضوعة بالمبادئ
 . الشركة والمستثمرين مصمحة فيو لما الشركة موارد استخدام

 
 

 سادسا: االهمية االقتصادية لمحوكمة في تدعيم االستثمارات
The Economic Importance of Governance in Promoting Investments 

تؤدي الحوكمة الي زيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتيا في االسواق 
بما يمكنيا من جذب مصادر تمويل محمية وعالمية لمتوسع والنمو، وايضا يجعميا قادرة خمق فرص عمل جديدة، 
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عمي تدعيم استقرار اسواق المال واالجيزة المصرفية، بما يؤدي الي تحقيق الكفاءة والتنمية  مع الحرص
 (: 426، 2012االقتصادية، وتظير االىمية االقتصادية لحوكمة الشركات في االتي ) الناصر ؛ النعمي، 

ر عند القيام باتخاذ قرارات االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة يعد احد المعايير االساسية التي يضعيا المستثم -1
االستثمار، السيما في ظل النظام االقتصادي العالمي الذي يتسم بالعولمة واشتداد المنافسة بين الشركات، لذا 
فان الشركات التي تطبق الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب االستثمارات المحمية واالجنبية عن تمك التي ال 

 رين فييا. تطبق الحوكمة من ثقة المستثم
تعظيم القيمة االسمية لمشركة وتدعيم تنافسيتيا في اسواق المال العالمية، السيما في ظل استحداث ادوات  -2

 واليات مالية جديدة، وحدوث اندماجات او استحواذ من مستثمر رئيسي.
يمة لمشركة ان تطبيق الحوكمة يؤدي الي مساعدة المديرين ومجمس االدارة عمي تطوير استراتيجية سم -3

 وضمان قرارات الدمج او االستحواذ بناءآ عمي أسس صحيحة.
ان الحوكمة تؤكد مسؤوليات االدارة وتعزز مساءلتيا وتحسين الممارسات المحاسبية والمالية واالدارية،  -4

راءات وتؤكد عمي الشفافية، ما يساعد عمي سرعة اكتشاف التالعب والغش المالي والفساد االداري، واتخاذ االج
 الواجب بشأنو وعالج أسبابيا وأثارىا قبل تفاقميا وتأثيراتيا عمي حياة الشركة.

ان االلتزام بمعايير الحوكمة من شأنو ان يفرز لمشركات اعضاء مجالس ادارة اكثر تدريبا ودراية سواء  -5
 كانت تمك الشركات عامة او خاصة.

وضمان معرفة اعضاء مجالس االدارات باالحتياجات التي تعد مبادئ الحوكمة اداة فعالة لمكافحة الفساد  -6
 تفرضيا بيئتيم المتغيرة ومصالح المساىمين عمي المدي البعيد.

تحسين حوكمة الشركات مسئولية المواطنة لدي الشركات في جانبيا التطبيقي، اذ تيتم بتأثير انشطتيا عمي  -7
تغدو الممارسات االدارية اكثر حساسية واستجابة المجتمعات التي تعمل فييا وما ورائيا، ونتيجة لذلك 

 الحتياجات المجتمع في الدول النامية.
ييتم القانونيون بأطر واليات حوكمة الشركات، ألنيا تعمل عمي الوفاء بحقوق االطراف المتعددة، ولذا فان  -8

لمعنية في الشركات واالقتصاد التشريعات الحاكمة والموائح المنظمة لعمل الشركات تنظم العالقة بين االطراف ا
 ككل.

وعميو تتركز أىمية حوكمة الشركات في االستثمارات األجنبية بصورة خاصة، فبوجود أسس ومعايير 
حوكمة الشركات وتطبيقيا عمى النحو الذي بيناه يعني ضمان إدارة سميمة لمشركات مسؤولة، وبالتالي عدم 

ودليل ذلك ما قامت بو مؤسسة مكنزي في دراسة حديثة، أثبتت  تعرض أموال المستثمرين فييا لمنيب والسرقة،
قباليم عمى الدخول في استثمار أمواليم في الشركات التي  من خالليا أىمية الحوكمة بالنسبة لممستثمرين، وا 

، 2014تطبق الحوكمة ورغبتيم في منح مكافآت لمشركات التي تطبق معايير الحوكمة بشكل جاد ) الراوي، 
187  .) 

 المبحث الثاني: الحوكمة ومناخ االستثمار االجنبي المباشر في ليبيا
Governance and the climate of foreign direct investment in Libya 

  المقدمة:
يعد الفساد عقبة رئيسية أمام تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة ومن ثم النمو والتنمية االقتصادية، 

لموارد االقتصادية وتشوية المنافسة، كما يقمل من فاعمية تطبيق مبادئ ومعايير حيث يؤدي الي اىدار ا
الحوكمة، وىناك اىتمام متزايد في السنوات االخيرة بأثر الفساد والحوكمة كمحددات أكثر أىمية لالستثمار 
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ة الرخيصة االجنبي، خاصة في ظل تحول اىتمامات واىداف الشركات من البحث عن االسواق الكبيرة والعمال
، واتجيت بعض Efficiency seekingالي البحث عن الكفاءة  Resource seekingوالموارد الطبيعية 

أن عوامل الحوكمة الجيدة تعد من أىم العوامل الجاذبة لالستثمار  اعتبرتالدراسات الي أبعد من ذلك عندما 
 (. 46، 2017االجنبي المباشر ) السيد، 

                 The concept of investment climate تثماراوال: مفهوم مناخ االس
 ألىم وفقاً  دوليًا،Foreign Direct Investment ( FDI )  المباشر األجنبي االستثمار ُيعّرف

 ومنظمة International Monetary Fund  ( IMF )النقد الدولي صندوق وىي المعنية الدولية المنظمات
 حصول يعكس الذي الدولي االستثمار ن انواعم النوع ذلك انو عمى  (OECD) ميةوالتنصادي االقت التعاون
) مؤسسة االستثمار  مؤسسة مقيمة في دائمة مصمحة عمى ما صادقتا في ) المباشر المستثمر ( مقيم كيان

 فو تقريركما يعر (.  13، 2018االجنبي المباشر ( في اقتصاد أخر ) تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، 
 )  United Nations Conference on Trade and Developmentوالتنمية لمتجارة المتحدة األمم

UNCTAD المدي، ويعكس مصمحة دائمة وسيطرة من كيان  طويمة عالقة عمى ينطوي ( عمي انو استثمار
. ( 155، 2014زرقين، ؛ ) بيري اخر اقتصاد في مقيمة مؤسسة في وذلك األم ( الشركة ( مقيم في اقتصاد ما

فتعرفو عمي أنو ذلك النشاط الذي  World Trade Organization (WTO ) أما منظمة التجارة العالمية 
يقوم بو المستثمر المقيم في بمد ما ) البمد االصمي ( والذي من خاللو يستعمل اصول في بمدان اخري ) دول 

 (. 82، 2014ن، مضيفة ( وذلك من خالل نية تسييرىا ) فتيحة ؛ سفيا
 Governance and Foreign Direct Investment ثانيا: الحوكمة واالستثمارات االجنبية المباشرة

لحوكمة الشركات سيساعدىا واالقتصاد بشكل عام عمي جذب االستثمارات  ان الممارسات الجيدة
         ق وأساليب أىميا ما يميودعم األداء االقتصادي والقدرة التنافسية عمى المدى الطويل من خالل عدة طر 

 (: 13، 2002) مركز المشروعات الدولية الخاصة، 
إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية، حيث أن الحوكمة تقف  التأكيد عمى الشفافية في معامالت الشركة، وفي -

في مواجية أحد طرفي عالقة الفساد الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتيا التنافسية وبالتالي 
 انصراف المستثمرين عنيا.

مارات بشروط جيدة إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إلى تحسين إدارة الشركة، مما يساعد عمى جذب االستث -
 وعمى تحسين كفاءة أدائيا. 

عمى  النظام الجيد تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومع المقرضين من الممكن أن يساعد -
 منع حدوث األزمات المصرفية.

إن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة الجميور في عممية الخصخصة، ويساعد عمى ضمان تحقيق الدولة  -
 .والتنمية االقتصادية العمل فرص من المزيد إلى سيؤدي بدوره وىذا ،ألفضل عائد عمى استثماراتيا،

 الحوكمة واالستثمارات االجنبية المباشرة في ليبيا -2
رغم أن حوكمة الشركات في ليبيا التزال في بدايتيا، وتوجو صعوبات من قبل بعض الشركات، 

عايير الحوكمة عمي انو تدخل في سياساتيا االدارية والمالية، مما يؤثر باإلضافة الي ان بعضيا تنظر الي م
سمبا عمي مستوي االفصاح والشفافية، وبالتالي عمي استقطاب االستثمارات االجنبية القادمة الي االقتصاد 

 Transparency International ofالميبي. وتجدر االشارة الي تقارير منظمة الشفافية الدولية
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Organization (TIO)  أوضحت ان تطبيق دولة االمارات )مثال( ألعمي معايير الحوكمة والشفافية
االقتصادية عمي المستوي العالمي، جعميا تحتل المرتبة االولي عربيا والحادي والثالثين عالميا متفوقة عمي 

 (. 2016الكثير من الدول العربية ومنيا ليبيا ) منظمة الشفافية العالمية، 
   Corruption Perceptions Index          (CPI)ومؤشر مدركات الفساد العالمي: ليبيا- أ

ان السيطرة عمي الفساد يدعم النمو والتنمية االقتصادية، كما تعد محاربة ظاىرة الفساد احد االىداف 
 الرئيسية  لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة مقارنة باألساليب التقميدية في االدارة. 

  Transparency International of      Organization ( TIOنظمة الشفافية الدولية )تقوم م -1
( بشكل سنوي، حيث تعرف الفساد ) عدم الشفافية CPIبإصدار مؤشر مدركات الفساد ) 1995منذ عام 

دولية، والحوكمة ( عمى أنو إساءة استغالل السمطة المؤتمنة من أجل المصمحة الشخصية ) منظمة الشفافية ال
(. ويرصد المؤشر درجة الشفافية عن طريق قياس مدي انتشار الفساد بين موظفي القطاع العام، ورجال  2017

السياسة، كما يقيم المؤشر الدول ويرتبيا وفقا لدرجة الشفافية ووجود الفساد بين المسئولين والسياسيين فييا ) 
كما يحسب المؤشر بترجمة البيانات عمى  (. 172 ،2016؛ عويد،  2014الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، 

مقياس عام موحد بتدرج ) من الصفر إلى المائة (، حيث تعادل الدرجة )الصفر( أعمى مستوى من مستويات 
  الفساد المدرك ) عدم الشفافية ( في حين تعادل الدرجة ) المئة ( أدنى مستوى من مستويات الفساد المدرك.

زمنية عصيبة ومتسمسمة من األحداث واألزمات السياسية تحديدا، وكان في كل  لقد مرت ليبيا بحقبات
 17حقبة تشيد الفساد بأشكالو وأنواعو المختمفة وبدرجات متفاوتة، إال أن الوضع أزداد سوءا بعد أحداث ثورة 

فسادا في  . فقد استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة تقريبا، حتى غدت ليبيا من أكثر الدول2011فبراير 
 - 2009( في ليبيا والدول العربية خالل CPI( مؤشر مدركات الفساد )1العالم. حيث يوضح الجدول رقم )

 ، ويتضح ما يمي:2016
( عام 25أن درجة مؤشر مدركات الفساد لميبيا في تراجع مستمر تقريبا، حيث تراجعت قيمتو من الدرجة ) -

( خالل 19، أي بمتوسط بمغ الدرجة )2016( عام 14رجة )، وأخيرا إلى الد2012( عام 21إلى ) 2009
 الفترة المشار إلييا من حيث الشفافية والوعي لمفساد.

في حين كانت أقل درجة  2009( عام 25أن أعمى درجة تحصمت عمييا ليبيا في المؤشر المذكور بمغت ) -
، ويعزى ذلك إلى تفشي 2016 – 2009، وتعني السنة األكثر فسادا طيمة الفترة الزمنية 2016( عام 14)

الرشوة والفساد بشكل كبير في ليبيا، وأنيا مازالت تحقق مستويات مرتفعة لمختمف مظاىر الفساد، السيما 
عمميات اختالس األموال، ونيب المال العام، وسوء استغالل الوظيفة، وارتفاع الرشوة والصفقات العمومية 

، ما أثر سمبا عمي تطبيق مبادئ 2011فبراير  17ت أحداث ثورة المشبوىة، خصوصا بعد الفترة التي أعقب
 ومعايير الحوكمة، وبالتالي عمي مناخ وبيئة االستثمارات االجنبية المباشرة في االقتصاد الميبي. 

( عام 11أما أكثر الدول العربية فسادا عمى مستوى العالم كانت الصومال، حيث بمغت درجة المؤشر ) -
 .2016( عام 10، وأخيرا ارتفعت إلى الدرجة )2012( عام 8ى الدرجة )، تراجعت إل2009

اما دول الخميج العربي وعمى رأسيا دولة اإلمارات وقطر والسعودية، فقد كانت أكثر وعيا اتجاه الشفافية  -
ساد، والنزاىة والحوكمة ومحارية الفساد، إذ تحصمت عمى مراتب متقدمة وتصدرت الدول العربية في مكافحة الف

عمى التوالي. وعمي جانب اخر لم يتضح  2016( عام 46، 61، 66إذ بمغ مؤشر مدركات الفساد ليا الدرجة )
بعد ما اذا كانت ىذه المستويات في ىذه الدول الغنية بالنفط والغاز الطبيعي ناجمة عن رغبة القيادات السياسية 
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عن االيرادات النفطية التي تمول عممية التنمية في مكافحة الفساد او يعكس قدرة الفواض الكبيرة الناجمة 
 االقتصادية السريعة، ما قد ساعد عمي تخفيض االثار السمبية لمفساد. 

كما توضح نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لميبيا ومقارنتيا بالدول العربية ايضا انو بالرغم من 
اسيا أمام تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة وبرامج التنمية انتشار الفساد وانعدام الشفافية المذان يشكالن تحديا اس

االقتصادية بشكل عام واالستثمارات االجنبية بشكل خاص، فقد فشمت معظم ىذه الدول بما فييا ليبيا في تحقيق 
، اذ عجزت CPI)اي تقدم في ترتيبيا المتأخر عمي سمم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر )

( درجة المطموبة لمنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد. ويرجع ضعف اداء ليبيا والدول 50تيا عن اجتياز )غالبي
العربية في المؤشر المذكور طبقا لييئة الشفافية الدولية الي عدة اسباب أىميا: كثافة االجراءات البيروقراطية، 

دارة القطاع العام، واختالسات وغسيل االموال ) سارة، وانتشار الرشوة في االدارة العامة، واىدار الموارد وسوء ا
(. فقد ادي الفساد ) غياب الحوكمة ( الي نتائج سمبية عمي التنمية االقتصادية ومنيا الفشل في  12، 2012

جذب االستثمارات االجنبية، وىروب رؤوس االموال المحمية. وتمثل ىذه النتائج تحذيرا من اساءة استخدام 
عامالت السرية، والرشوة الممثمة آلفات مزمنة تخرب اقتصاديات ىذه الدول ومنيا ليبيا، ما قد يؤثر السمطة والت

 سمبا عمي مناخ وبيئة جذب االستثمارات االجنبية ليذه الدول . 
 (2جدول رقم )

 1022 – 1009مؤشر مدركات الفساد في ليبيا والدول العربية خالل الفترة 
 متوسط السنوات 1022 1022 1022 1023 1021 1022 1020 1009 الدولة
 49.4 48 53 49 45 48 55 47 50 األردن
 67.3 66 70 70 67 68 68 63 65 اإلمارات
 48.8 43 51 49 48 51 48 49 51 البحرين
 33.0 34 36 36 36 34 29 29 28 الجزائر
 46.6 46 52 49 46 44 46 47 43 السعودية
 14.0 14 12 11 11 13 16 16 15 السودان
 9.3 10 8 8 8 8 10 11 11 الصومال
 16.4 17 16 16 16 18 18 15 15 العراق
 44.0 41 49 44 43 44 46 45 41 الكويت
 35.6 37 36 39 37 37 32 34 33 المغرب
 19.5 14 18 19 18 23 21 22 21 اليمن
 41.0 41 38 40 41 41 42 43 42 تونس

 28.6 27 26 26 28 28 30 34 30 جزر القمر
 32.1 30 34 34 30 34 35 32 28 جيبوتي
 22.0 13 18 20 17 26 30 25 26 سوريا
 49.0 45 45 45 47 47 53 53 55 عمان
 28.3 28 28 27 28 30 35 25 25 لبنان
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 29.0 22 22 21 22 12 12 11 12 ليبيا
 69.5 61 71 69 68 68 72 77 70 قطر
 33.1 34 36 37 32 32 35 31 28 مصر
 28.4 27 31 30 30 31 30 23 25 موريتانيا

 

  المصدر :
- http://www.transparency.org/policy- research/surveys_ indices/cpi . 
- Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2014 . 
- Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2016 . 

 ، يوليو.2011(، تقرير الفساد العالمي 2012منظمة الشفافية الدولية، ) -
ان درجة الدولة في مؤشر مدركات الفساد ميم في الداللة عمى  ترتيب ليبيا عالميا وعربيا في الفساد: -ب

حوكمة، أما ترتيبيا فقد يتغير لمجرد دخول دول جديدة أو مستوى الفساد المدرك فييا وغياب مبادئ ومعايير ال
خروج دول أخرى من التصنيف، كما قد تشترك بعض الدول بالمرتبة نفسيا، وىذا يعود إلى تساوييا في درجة 

 المؤشر المذكور. 
 ( عالميا وعربيا، ويتبين اآلتي:CPI( ترتيب ليبيا في مؤشر مدركات الفساد )3( و)2يوضح الجدولين )

عالميا من بين  172، ثم الترتيب 2011دولة عام  183عالميا من بين  168تحصمت ليبيا عمى المرتبة  -
 (.2، الجدول رقم )2016دولة عام  182عالميا من بين  170، وأخيرا الترتيب 2013دولة عام  177

دولة  182ن من بي 176أن أكثر الدول فسادا في العالم ىي دولة الصومال، حيث تحصمت عمى الترتيب  -
 .2016عام 

جاء ترتيب ليبيا الثالث عالميا من حيث الدول األكثر فسادا بعد كال من الصومال وسوريا، فقد كان ترتيبيا  -
 (.2عمى التوالي ، الجدول رقم ) 2016( عام 170( و)173( و )176)

ا، فقد جاء ترتيبيما تعد دولة اإلمارات وقطر أفضل الدول العربية ترتيبا في مؤشر مدركات الفساد عالمي -
 عمى التوالي. 2016( عام 31(  و)24)

( فقد كانت نتائجه كما في   CPIأما عن ترتيب ليبيا والدول العربية عربيا طبقا لمؤشر مدركات الفساد )
 ( عمى النحو التالي:3الجدول رقم )

عام  16خيرا الترتيب ، وأ2013عربيا عام  18، ثم الترتيب 2011عربيا عام  16جاءت ليبيا في الترتيب  -
 دولة عربية. 21من بين  2016

، أي بعد 2016تحصمت ليبيا عمى الترتيب الخامس عربيا ) بالنسبة لمدول العربية األكثر فسادا ( عام  -
 ( عربيا عمى التوالي .17(، )18(، )19(، )20الصومال وسوريا واليمن والسودان التي جاءت ترتيبيا )

، كانت دولة اإلمارات في الترتيب  2016رتيبا في مؤشر مدركات الفساد عام أن أفضل الدولة العربية ت -
 األول، ثم دولة قطر في الترتيب الثاني، أما األردن فقد حمت في الترتيب الثالث عربيا.

 ( 1جدول رقم ) 
 1022-1022ليبيا والدول العربية : الترتيب عالميا خالل الفترة 

 1022 1022 1022 1023 1021 1022 الدولة
 57 45 55 66 58 56 األردن

http://www.transparency.org/policy-
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 24 23 25 26 27 28 اإلمارات
 70 50 55 57 53 46 البحرين
 108 88 100 94 118 112 الجزائر
 62 48 55 63 66 57 السعودية
 170 165 173 174 173 177 السودان
 176 167 174 175 174 182 الصومال
 166 161 170 171 169 173 العراق
 75 55 67 69 66 54 الكويت
 90 88 80 91 88 80 المغرب
 170 154 161 167 156 164 اليمن
 75 76 79 77 75 73 تونس

 131 136 136 ع . م ع . م غ . م جزر القمر
 131 99 107 94 100 100 جيبوتي
 173 154 159 168 144 129 سوريا
 64 60 64 61 61 50 عمان
 136 123 136 127 128 134 لبنان

 270 222 222 271 220 221 بيالي
 31 22 26 28 27 22 قطر
 108 88 94 114 118 112 مصر
 142 112 124 119 123 143 موريتانيا
 المصدر :

 ، يوليو . 2011( ، تقرير الفساد العالمي، 2012منظمة الشفافية الدولية، ) -
 اإللكتروني :  عمي الموقع 2016منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد لسنة  -

- http//www.transparncy.org/news/feature/corruptions perception_ index. 
 ( 3جدول رقم ) 

  1022 – 1022ليبيا والدول العربية : الترتيب عربيا خالل الفترة 
 1022 1022 1022 1023 1021 1022 الدولة
 3 3 3 6 5 5 األردن
 1 2 1 1 2 2 اإلمارات
 6 5 3 3 4 4 البحرين
 10 9 11 10 12 12 الجزائر
 4 4 3 5 6 6 السعودية
 17 20 19 19 18 18 السودان
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 20 21 20 20 20 20 الصومال
 15 18 18 17 18 18 العراق
 7 6 7 7 7 7 الكويت
 9 11 9 9 9 9 المغرب
 18 17 16 15 17 17 اليمن
 8 8 8 8 8 8 تونس

 غ .م 15 15 غ .م غ .م غ .م جزر القمر
 12 12 12 10 10 10 جيبوتي
 19 16 15 16 13 13 سوريا
 5 7 6 4 3 3 عمان
 13 14 14 14 14 14 لبنان
 22 29 27 21 22 22 ليبيا
 2 1 2 2 1 1 قطر
 11 10 10 12 11 11 مصر
 14 13 13 13 15 15 موريتانيا
 المصدر :

- http//www.transparncy.org/news/feature/corruptions_perception- index. 
 ، يوليو.2011( ، تقرير الفساد العالمي، 2012منظمة الشفافية الدولية، ) -           

ىو أحد الطرق لمكافحة  –حسب السابق  –ان وضع أسس قوية لمحوكمة ليبيا وخريطة الفساد العالمي:  -ج
االفصاح عن المعمومات المالية الفساد، وذلك الحتواء الحوكمة عمي مجموعة من االليات من أىميا الشفافية و 

 والغير مالية، ما قد يؤدي الي تييئة البيئة االستثمارية، وبالتالي جذب المزيد من االستثمارات االجنبية المباشرة.
كما ان لتطبيق مبادئ الحوكمة أىمية كبيرة، حيث اصبحت درجة التزام الشركات بتطبيقيا احد المعايير التي 

اعتبارىم التخاذ قرارات توظيف أموليم، ومن ثم فان الشركات التي تقدم عمي تطبيق يضعيا المستثمرين في 
مبادئ الحوكمة، سوف تتمتع بميزة تنافسية لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة، وتزداد قدرتيا عمي المنافسة 

لمالية بما يدعم الثقة من في المدي الطويل، لما تحظي بو من شفافية في معامالتيا وفي اجراءاتيا المحاسبية وا
وتبين الخريطة الخاصة بالفساد عمى المستوى العالمي التي تصدرىا منظمة الشفافية الدولية، جانب المستثمرين. 

الفئة الثامنة أن ليبيا تعد من أكثر الدول التي تعرف بانتشار واسعا لمختمف أنواع الفساد، فيي تنتمي إلى 
تسجل درجات متدنية من الشفافية ) عدم الحوكمة ( ومستوي أعمي من الفساد ، التي الممونة باألحمر الداكن

 ( .1درجة حسب تصنيف المنظمة الموضح بالخريطة رقم ) 100درجة من أصل  29إلى  20تمتد ما بين 
 

 (2خريطة رقم )
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مدى يتم إدراك وجود خريطة لمعالم عن مؤشر مدركات الفساد بحسب الشفافية الدولية التي تقيس "إلى أي 

الفساد بين المسؤولين الحكوميين والسياسيين". األرقام المرتفعة )أزرق( تشير إلى تصور أقل من الفساد، بينما 
  .تشير األرقام المنخفضة )أحمر( إلى تصور أعمى من الفساد

 المصدر:
 .2015(، مؤشر مدركات الفساد لعام  2015منظمة الشفافية الدولية، ) -

( غير CPIيمكن القول بأن الصورة العامة ألداء ليبيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي ) وأخيرا 
جيدة، وغير مشجعة عمى االطالق، وىو ما يعني في نظر واضعي ىذا المؤشر ومن يطمع عميو من رجال 

قصاء ا لمنافسة، ويمنع األعمال والمستثمرين والساسة، أن النظام العام في ليبيا يشجع عمى الفساد والرشوة وا 
انتقال وتداول المعمومات اي غياب مبادئ ومعايير الحوكمة. وىذا ما يعني عدم فعالية وجدوى اإلصالحات 
الحكومية في تحسين صورة ليبيا عالميا من حيث الشفافية والحوكمة والنزاىة ومكافحة الفساد. وتؤكد بعض 

لدول العربية ومنيا ليبيا، حيث أصبح القاعدة ال الدراسات أن الفساد أخذ طابعا منيجيا في العديد من ا
االستثناء، وتتركز ممارسات الفساد في العقود الحكومية وعدم االلتزام والتالعب بشروطيا، كذلك سوء توزيع 
الخدمات والمرافق التي تقدميا الحكومة، وتخفيض حصيمة الدولة من الضرائب والجمارك بسبب الرشوة ) 

(. كما يتضح بان ليبيا تحصمت عمي درجات متدنية من حيث الشفافية ) عدم  30،  2006عبدالمولى، 
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الحوكمة ( ما ادي الي غياب البيئة االستثمارية، وبالتالي تراجع تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة طيمت 
( . 4ل رقم )% ، خالل الفترة المشار الييا ن الجدو  1.23، اي بمعل بمغ في المتوسط 2016 – 2009الفترة 
ىذه النتائج تتطمب تحرك جدي من قبل السمطة التنفيذية والتشريعية لمقيام بإصالحات واسعة وجدية من أجل ان 

الرفع من تنافسية ليبيا عن طريق تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في مختمف االنشطة االقتصادية ومواصمة 
لمناخ المالئم لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة، مشاريع وبرامج التنمية المستدامة، وبالتالي تييئة ا

 ما سينعكس إيجابيا عمى ارتفاع معدالت النمو االقتصادي لالقتصاد الميبي.
 ثالثا : تطور االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الي ليبيا

Development of foreign direct investment to Libya  
 1.43الي  2009مميار دوالر عام  3.31رات االجنبية المباشرة الواردة الي ليبيا من تراجعت االستثما

%، وبمتوسط 148، أي بعدل نمو بمغ 2016مميون دوالر عام  0.49، واخير الي 2012مميار دوالر عام 
% عام 4.2(. كما وصمت حصة ليبيا الي  4، الجدول رقم ) 2016 - 2009% خالل الفترة 1.23سنوي 
من اجمالي االستثمارات االجنبية  2016% عام 1.59، واخيرا الي 2012% عام 1.8ثم تراجعت الي  2009

( .  وتجدر االشارة الي ان قيمة  4المباشرة الواردة الي الدول العربية خالل الفترة المشار الييا، الجدول رقم ) 
 .2011فبراير  17، بسبب أحداث ثورة 2011م االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة لميبيا قد بمغت الصفر عا

الي  2009مميار عام  78.29اما بالسنبة لمدول العربية فقد تراجعت االستثمارات الواردة الييا من 
%، وبمتوسط 7.4 –، أي بمعدل تراجع بمغ 2016مميار عام  30.80، واخير الي 2012مميار عام  50.59
% 3. وبالتالي ال تزل ىذه النسبة متواضعة، فيي لم تتجاوز 2016 – 2009%، خالل الفترة 52.63سنوي 

(. كما ان االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة تركزت في عدد محدود من  4من اجمالي العالم، الجدول رقم ) 
% من اجمالي التدفقات 79.70الدول العربية، حيث استحوذت كل من االمارات ومصر والسعودية عمي نحو 

%، تمييا مصر بقيمة 29.20مميار دوالر وبحصة بمغت  9لمدول العربية، وتصدرت االمارات بنحو  الواردة
% 24.20مميار دوالر وبنسبة  7.5%، أما السعودية فقد تحصمت عمي ما قيمتو 26.30مميار وبحصة  8.10

 ( .  4، الجدول رقم ) 2016من االجمالي العربي عام 
ر تطبيقا لمعايير الحوكمة هي التي احتمت المراتب االولي في مؤشر ويالحظ بان الدول العربية االكث

مدركات الفساد العالمي، وهي التي تحصمت الحصة االكبر من تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة  
 اليها .

يين في العديد من وتجدر االشارة الي الحوكمة بدأت تحظي باىتمام متزايد لدي السياسيين واالقتصاديين والقانون
الدول لما ليا من تأثير عمي تطور االسواق المالية، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل قدرتيا عمي 
جذب المزيد من االستثمارات االجنبية المباشرة، ما قد يؤدي استقرار االقتصاد القومي ورفع مستوي معيشة 

 ككل .  االفراد، وبالتالي مستوي الرفاىية لممجتمع 
 
 
 
 
 

 (2جدول رقم )
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    1022 – 1009تدفقات االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة الي ليبيا والدول العربية خالل الفترة 
 )مميون دوالر(

 السنوات
 الدولة

 
1009 

 
1020 

 
1022 

 
1021 

 
1023 

 
1022 

 
1022 

 
1022 

 
القيمة 
 المتوسطة

 2.10 1.54 1.60 2.18 1.95 1.55 1.49 1.69 2.41 االردن
 9.14 8.99 8.80 1.82 9.49 8.83 7.15 8.80 1.13 االمارات
 1.05 0.28 0.80- 1.52 3.73 1.55 0.10 0.16 0.26 البحرين
 1.44 0.96 1.00 1.06 1.12 1.60 1.15 1.51 1.69 تونس
 1.90 1.55 0.58- 1.51 1.68 1.50 2.58 2.30 2.75 الجزائر
 0.15 0.16 0.12 0.15 0.29 0.11 0.08 0.04 0.07 جيبوتي
 18.1 7.45 8.14 8.01 8.86 12.18 16.31 29.23 36.46 السعودية
 1.94 1.06 1.73 1.25 1.69 2.31 1.73 2.06 1.73 السودان
 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.47 2.57 سوريا

 0.31 0.34 0.31 0.80 0.26 0.11 0.10 0.11 0.11 الصومال
 2.71- 5.91- 7.75- 10.34- 3.26- 3.40 1.88 1.40 1.60 العراق
 0.90 0.14 2.69- 1.51 1.61 1.37 1.63 1.24 1.49 عمان
 0.23 0.27 0.10 0.16 0.18 0.06 0.35 0.21 0.30 فمسطين
 2.31 0.77 1.07 1.04 0.84- 0.40 0.94 4.67 8.12 قطر
 1.64 0.27 0.29 0.95 1.43 2.87 3.26 1.30 1.11 الكويت
 3.55 2.56 2.35 2.91 2.66 3.11 3.14 3.71 4.38 لبنان
 2.13 0.29 0.73 0.02 0.70 2.23 0.00 2.92 3.32 ليبيا
 6.22 8.11 6.93 4.61 4.26 6.03 0.48- 6.39 6.71 مصر
 3.04 3.32 3.25 3.56 3.30 2.73 2.57 1.57 1.95 المغرب
 0.24- 0.56- 0.02- 0.23- 0.13- 0.53- 0.52- 0.19 0.13 اليمن

 21.23 30.10 12.21 32.02 31.97 20.29 22.12 29.92 71.19 االجمالي
الدول 
 النامية

     702.0 721.0 222.0  

الدول 
 المتقدمة

     223.0 912.0 2031.0  

  2722.0 2772.0 2312.0      العالم
 المصدر : 

 . 2015االونكتاد، تقرير االستثمار العالمي  -
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 . 2017اد، تقرير االستثمار العالمي االونكت -
 . 2017المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية،  -

 Conclusions and recommendationsالبحث الثالث : النتائج والتوصيات 
 اوال : النتائج

ضوابط الحوكمة الي تفشي الفساد الذي يؤثر  يؤدي فقدان اليات الرقابة وانعدام الشفافية، وضعف  -1
 سمبا عمي البيئة المالئمة لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة لالقتصاد الميبي.

تساىم الحوكمة في تدعيم االستثمارات االجنبية المباشرة، وتطوير البيئة االستثمارية في االقتصاد   -2
 فعيل الياتيا.  الميبي من خالل االلتزام بمبادئيا ومعاييرىا وت

يجب االستفادة من القوانين والقواعد والمبادي والمعايير الخاصة بالحوكمة التي صدرت عن   -3
(  IFC( ومؤسسة التمويل الدولية )  OCED مؤسسات ومنظمات دولية كمنظمة التعاون والتنمية )

ثمارات االجنبية ( والبنك الدولي، من أجل دعم االستCIPE ومركز المشروعات الدولية الخاصة ) 
 وتحقيق التنمية االقتصادية في االقتصاد الميبي

تعد ظاىرة الفساد عقبة رئيسية أمام تدفق االستثمارات االجنبية المباشرة، ومن ثم النمو والتنمية   -4
االقتصادية، حيث تؤدي الي اىدار الموارد االقتصادية وتشوية المنافسة، كما تقمل من فاعمية تطبيق 

 يير الحوكمة في االقتصاد الميبي .مبادئ ومعا
لقد استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة تقريبا، حتى غدت ليبيا من أكثر الدول فسادا في العالم،  -5

 . 2016 – 2009( خالل CPI وىذا ما يوضحو مؤشر مدركات الفساد العالمي ) 
لشفافية الدولية الي عدة يرجع ضعف اداء ليبيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي،  طبقا لييئة ا  -6

اسباب أىميا كثافة االجراءات البيروقراطية، وانتشار الرشوة في االدارة العامة، واىدار الموارد وسوء 
ادارة القطاع العام، واختالسات وغسيل االموال، وبالتالي غياب الحوكمة التي تقود الي نتائج سمبية 

 مارات االجنبية الي ليبيا .عمي التنمية االقتصادية وتراجع تدفقات االستث
ان وضع أسس قوية لمحوكمة ىو أحد الطرق لمكافحة الفساد، وذلك الحتوائيا عمي مجموعة من   -7

ما قد يؤدي الي تييئة البيئة  االليات من أىميا الشفافية واالفصاح عن المعمومات المالية والغير مالية،
 االجنبية المباشرة.االستثمارية، وبالتالي جذب المزيد من االستثمارات 

 ثانيا : التوصيات
يتطمب تطبيق اليات الحوكمة ضرورة نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع، مع أىمية نشر الواعي الفكري  -1

واالقتصادي واالجتماعي في مختمف وسائل االعالم، لرفع المستوي الحضاري لممجتمع، واعتبار محاربة ظاىرة 
 جميع .الفساد ميمة وطنية يشارك فييا ال

اصدار التشريعات والقوانين الخاصة بقواعد الحوكمة في الوحدات االقتصادية واالدارية، عمي ان تكون تمك  -2
التشريعات والقوانين مكممة لمقوانين التي تحكم اداء المؤسسات والقوانين االقتصادية، وخاصة قانون االستثمار 

 رؤوس االموال االجنبية.  في شأن تشجيع استثمار 2010( لسنة 9االجنبي رقم )
ضرورة االلتزام بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في الوحدات االقتصادية واالدارية، مما سيؤدي الي تطوير  -3

 أدائيا وزيادة قدرتيا التنافسية والتشغيمية والمالية واالدارية، ما سينعكس ايجابيا عمي االقتصاد القومي. 
لمتقدمة والنامية الناجحة التي طبقت قواعد ومبادئ الحوكمة، بما سيؤدي الي االستفادة من تجارب الدول ا -4

 الحد من الفساد، وبالتالي تطوير بيئة ومناخ االستثمارات االجنبية المباشرة في االقتصاد الميبي. 



 

 دور الحوكمة في جذب االستثمارات االجنبية المباشرة الي االقتصاد الميبي 
 جامعة بنغازي            د.عيسى حمد الفارسي                                                    

322 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

ارات يتمتع االقتصاد الميبي بوفرة في الموارد الطبيعية التي تشكل أىم العناصر الميمة لجذب االستثم -5
 االجنبية المباشرة، ومن ثم يجب عدم ىدر ىذه االمكانيات واستخداميا بكفاءة في عممية التنمية المستدامة.

سريع  بشكل التشريعية الجيات قبل من القوانين وتفعيل الدولة وتشريع مؤسسات بناء أىمية عمى التأكيد -6
 . الجيات لدي تمك طويمة فترة بقائيا وعدم

 النافذة تمك مع المستثمر تعامل تحصر اذ االستثمار االجنبي مع التعامل في الواحدة النافذة إيجاد ضرورة -7 
 ابتزاز خالليا من التي يتم المختمفة لممؤسسات المراجعات كثرة في الفساد مواجية خالليا يمكن من التي

 .المستثمرين
 السمطات دور تفعيل يعني القوانين تمك نفيذت إن إذ، الفساد عمى تعاقب التي والتشريعات القانونيين تفعيل -8

 .فعال مؤسساتي دور يعني تفعيل مما التشريعات تمك تطبيق في القضائية والتنفيذية
واخيرا، يؤدي التطبيق السميم لمبادئ ومحددات الحوكمة الي تحقيق الشفافية، ويساعد عمي جذب  

فساد، وتطوير القطاعين العام والخاص، وبالتالي فان دور االستثمارات االجنبية المباشرة، والي الحد من ظاىرة ال
الحوكمة ال يقتصر فقط عمي وضع القواعد والقوانين ومراقبة تطبيقيا، ولكن يمتد ليشمل توفير البيئة المالئمة 
لدعم مصداقيتيا، وىذا ال يتحقق اال بالتعاون بين الحكومة والسمطات الرقابية والقطاع الخاص، والفاعمين 

 خرين من أصحاب الخبرة والكفاءة .اال
 قائمة المراجع

(، االتجاىات الحديثة في تطبيق الحوكمة بالمصارف ودورىا في      تفعيل  2016أبوبكر، أيمن عبداهلل، ) -1
 (، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا. 1(، العدد )17، المجمد )مجمة العموم االقتصاديةالرقابة وتقييم االداء، 

(، تطبيق معايير الحوكمة وأثرىا القانوني في ضمان حقوق أقمية  2014ي، د. مظفر جابر، ) الراو -2
 ، العدد الحادي عشر .دفاتر السياسة والقانونالمساىمين في الشركات المساىمة، 

 .2017المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية، -3
تقرير مناخ االستثمار في الدول (،   2018لعربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ) المؤسسة ا -4

 . العربية
 ، العدد التاسع والستين.مجمة الفتح(، دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية، 2017الزركوش، وآخرون، )-5
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 ، العدد الصفر.مجمة جامعة توروزواجتذاب االستثمار االجنبي في اقميم كوردستان العراق، 
(، حوكمة الجامعات الحكومية لتحقيق رؤية المممكة العربية السعودية العربية  2017المنبع، نوره، )  -7
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 المممكة العربية السعودية.

، 1022تقرير تعريفي عن مؤشرات مدركات الفساد لعام (،  2014الييئة الوطنية لمكافحة الفساد، )  -8
 المممكة العربية السعودية.

مجمة التنمية ي مصر، (، الفساد واالستثمار االجنبي المباشر دراسة تطبيقية عم 2017السيد، جيان، ) -9
 ، المجمد التاسع عشر، العدد الثاني. والسياسات االقتصادية
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 Dr. Essa Hamad Mohamed Al-Farse )*( 

Abstract 
Governance influences economic development by attracting foreign direct 

investment, thereby supporting economic performance and long-term competitiveness. 

Lack of oversight mechanisms, a lack of transparency, and weak governance 

controls are leading to widespread corruption that negatively affects the favorable 

environment for attracting foreign direct investment. 

Libya is one of the countries that exert all efforts to reduce the phenomenon of 

corruption, through the application of the principles and mechanisms of governance, and 

to provide the appropriate environment to attract more foreign direct investment to it. 

This study aims at analyzing the reality of corruption and demonstrating the role 

of governance in creating the right environment to attract foreign direct investment to the 

Libyan economy. 

Key words : governance, corruption, foreign direct investment, Libyan economy.  
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