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تيدؼ ىذه الدراسة  التعرؼ عمي اىـ مظاىرة الفساد المالي في مؤسسات قطاع التعمػيـ العػالي و ال ػد 
االليات الداخمية لم وكمة.  يث استخدـ البا ثيف المنيج الوصػفي لوصػؼ مظػاىر الفسػاد المػالي  ـاستخدابمنيا 

 -2013فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي مػػػف خػػػقؿ مػػػا تػػػـ عرسػػػة فػػػي ت ػػػارير ديػػػواف الم اسػػػبة الميبػػػي مػػػف سػػػنة 
ات المختصػة   سػوء . و مف ابرز نتائج ىذه الدراسة وىي افت ار المراقبة والمساءلة مف قبؿ الجيػات لجيػ2017

سياسػػة التوظيػػؼ وصػػرؼ المرتبػػات والمػػن  والمزايػػا لممػػوظفيف  المبالقػػة فػػي قيمػػة الع ػػود امداريػػة والماليػػة وانعػػداـ 
ظيور بعض عمميػات التزويػر و االخػتقس  والم سوبية و الوساطة  المعايير واألسعار النمطية   تفشي مظاىر
. ومف اىـ ما اوصت بو ىذه الدراسػة : البػد النافذةوالتشريعات  وال وانيفو التقعب وعدـ االلتزاـ بتطبيؽ الموائ  

مف االىتماـ بتعاليـ الشريعة االسقمية   التأكيػد عمػي الخققيػات الوظيفيػة العامػة  وجػود قػوانيف وتشػريعات تعنػ  
تأكيػد عمػ  ب  وؽ اص اب المصال  و العمؿ عمػي تطبيػؽ اليػات ال وكمػة داخػؿ كػؿ مؤسسػة لتعمػيـ العػالي و ال

                                                                                                                                  متابعة ديواف الم اسبة واألجيزة الرقابية لممؤسسات التعميـ العالي.
 م دمة  -1
 يػث كػاف لػو الثػار   اني منيػا االقتصػاد الميبػي منػذ سػنوات طويمػة يعد الفساد المالي مف الخطر المشاكؿ التي يع 

سػمبية فػي كافػػة المجػاالت االقتصػػادية واالجتماعيػة والسياسػية و التعميميػػة. ومػا يزيػػد األمػر سػوء ا ىػػو نمػو فػػرص 
بة ممارسػػػة الفسػػػاد فػػػي ليبيػػػا الثنػػػاء المرا ػػػؿ االنت اليػػػة  والفتػػػرات التػػػي تشػػػيد ت ػػػوالت سياسػػػية  لوجػػػود بيئػػػة خصػػػ

ألص اب السمطة  في الكسب المالي غير مشروع  مستقميف سػعؼ الجيػاز الرقػابي والتشػريعات واألنظمػة التػي 
                                              تكاف  الفساد. فنتج عنو فساد الذمـ وانتشار الرشوة  وكثرة  االت اال تياؿ عم  ال انوف.

ؿ التي تعاني مف ىذه الظاىرة في كؿ قطاعات الدولة بشكؿ عػاـ وقطػاع التعمػيـ ل د كانت ليبيا مف بيف تمؾ الدو 
العامة واالسراؼ غير الم سوب مف دوف رقيػب الو  سػيب فػي  لألمواؿالعالي بشكؿ خاص  ومف مظاىر تبذير 

                                        ع.تبديد ثروات البقد ب يث الدت مظاىر لمتخمؼ االقتصادي واالجتماعي و التعميمي ىي السائدة في المجتم
 لػػي الممارسػػة السػػميمة فػػي الرقابػػة و ن ػػص الخبػػرة وعػػدـ   مػػف الىػػـ السػػباب ىػػذا الفسػػاد المػػالي ىػػو افت ػػار  الدارة

االىتماـ بتطبيؽ مبادي ال وكمة التي تستند عمػي تطبيػؽ مبػدا الشػفافية وت  يػؽ امفصػاح فػي  ظيػار المعمومػات 
والبيانات التي تعبر عف   ي ة األوساع المالية لممؤسسة و غيرىا مف الممارسات غير السميمة. فال وكمة عبارة 

مجموعة مف ال وانيف والػنظـ وال ػرارات التػي تيػدؼ  لػ  ت  يػؽ الجػودة والتميػز فػي األداء عػف طريػؽ اختيػار عف 
األسػاليب المناسػػبة والفعالػػة لت  يػػؽ خطػػط والىػداؼ  المؤسسػػة . لػػذا تسػػعي ال وكمػػة  لػ  ت  يػػؽ رفػػع الكفػػاءة فػػي 
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رب المصػػال  والتصػرفات غيػػر م بولػػة الداء المؤسسػات ووسػػع األنظمػة الكفيمػػة لم اربػة القػػش و البعػد عػػف تسػا
ووسػػع النظمػػة لمرقابػػة عمػػ  الداء تمػػؾ المؤسسػػات ووسػػع ىيكميػػة ت ػػدد توزيػػع كافػػة ال  ػػوؽ والمسػػؤوليات وت ديػػد 

                                                                                              ال واعد وامجراءات والمخططات المتعم ة بسير العمؿ داخؿ المؤسسة.
وتعتبر الجامعات مف المؤسسات الرئيسية وال ساسة والتي يجب الف تكوف السػباقة فػي تطبيػؽ متطمبػات ال وكمػة 
 يػػػث النيػػػػا وجػػػػدت لمبنػػػػاء والتنميػػػػة وتخػػػػريج طمبػػػػة فػػػي مختمػػػػؼ التخصصػػػػات وتنشػػػػئة الجيػػػػاؿ صػػػػال ة. وتسػػػػاىـ 

لتنمية مف مختمؼ جوانبيػا  االجتماعيػة واالقتصػادية وامداريػة مؤسسات التعميـ العالي في معظـ دوؿ العالـ في ا
والسياسية والص ية وغيرىا  وىي جزء ىاـ و يوي مف المجتمع العػاـ. ب يػث تيػدؼ الجامعػات عمػي ت ػديـ تعمػيـ 

                             جيد لمخريجيف المؤىميف لسد الشواغر في المؤسسات المختمفة لمدولة بما يتناسب وا تياجاتيا.
وبمػػا الف الجامعػػات شػػرياف رئػػيس ال غنػػ  عنػػو فػػي بنػػاء المجتمػػع  وتوعيتػػو  وتعميمػػو ليرقػػ   لػػ  العمػػ  مسػػتويات 
العمـ وال سارة  ألجياؿ ال اسر والمست بؿ جاءت فكرة ىذا الب ث لمتّعرؼ عم  ال د العناصر الميمة والداعمػة 

تعميـ العالي  وىو بعنواف ال وكمة كآليػة لم ػد مػف الفسػاد في بناء المجتمع مف خقؿ تطوير و تنمية مؤسسات ال
                                                                                                  قطاع التعميـ العالي. -المالي في ال طاع العاـ 

                                                                                -الدراسات الساب ة: -2
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة  لػػػ  وسػػػع م تر ػػػات وتوصػػػيات لم ػػػد مػػػف ظػػػاىرة الفسػػػاد  (2014)الفطػػػيس  دراسػػػة 1 -2

المػػالي مػػف خػػقؿ معالجػػة الوجػػو ال صػػور فػػي النظمػػة الرقابػػة الماليػػة بالمؤسسػػات ال كوميػػة فػػي ليبيػػا  ومػػف اىػػـ 
دراسة وىي قصور وسػعؼ نظػاـ الرقابػة الماليػة   ومخالفػة ال ػوانيف والتشريعات النتائج التي توصمت الييا ىذه ال

النافدة  وعدـ مراعاة المبادئ الم اسبية المتعارؼ عمييا  والتوسع فػي الصػرؼ وعدـ  جراء التسويات في  ينيا  
مػة بصػفة عامػة تعػاني مػف الػي اف الجيػات العا بامسػافةوقصور النظمة الجباية والت صػيؿ لييػرادات والػديوف. 
التي اقتر تيا ىذه الدراسػة  وىػي كػاالتي : يجػب  التوصياتقصور وسعؼ في نظاـ الرقابة الداخمية و مف اىـ 

الخذىا في االعتبار مػف اجػؿ تقفػي الوجػو ال صػور والسػعؼ فػي النظمػة الم اسػبة والرقابػة عمػ  المػاؿ العػاـ فػي 
مػؿ عمػ  وسػع ةليػة لسػماف  لػزاـ جميػع الجيػات الخاسػعة لعمميػات ليبيا والتي تعتبر ال ػد مسػببات الفسػاد و الع

الف ػػص والمراجعػػة بتنفيػػذ المق ظػػات الػػواردة بت ػػارير ديػػواف الم اسػػبة. كمػػا اوصػػت بالعمػػؿ عمػػ   لػػزاـ الجيػػات 
عػداد الميزانيػات العموميػة  وت ػديميا لمػديواف لمراجعتيػا والمصػادقة عمييػا فػي  العامة بإقفػاؿ ال سػابات الختاميػة وا 

مواعيدىا ال انونية و العمؿ عم  تفعيؿ النظمة الرقابة الداخمية في الجيػات العامػة  وم اولػة تطويرىػا كممػا المكػف 
ذلػػؾ بمػػا يجعميػػا النظمػػة م كمػػة وفعالػػة لم فػػاظ عمػػ  الصػػوؿ الجيػػات و سػػف  دارة األمػػواؿ. كمػػا اوصػػت بتشػػديد 

مػة ودراسػة وت ميػؿ السػباب ارتفػاع عػدد المخالفػات الرقابة المالية عم  المصروفات والعيد والتعويسات بصفة عا
والممارسات الواردة بشأنيا في ت ارير الديواف مما سبب في ارتفاع عػدد ال سػايا المتعم ػة بيػا والعمػؿ عمػ  وسػع 
ةليػػات تسػػمف االلتػػزاـ الكامػػؿ بأ كػػاـ قػػانوف النظػػاـ المػػالي لمدولػػة  والئ ػػة الميزانيػػة وال سػػابات والمخػػازف والئ ػػة 

د امداريػػة  والتشػػريعات  وال واعػػد الماليػػة ذات العققػػة  والعمػػؿ عمػػ  مراجعتيػػا دوريػػا وتطويرىػػا بمػػا يػػتقئـ الع ػػو 
                                  والمتقيرات االقتصادية في اآلونة األخيرة.

مػػوؿ لػػبعض (  اىتمػػت ىػػذه الدراسػػة بالب ػػث فػػي م اولػػة المسػػاىمة فػػي  يجػػاد  2017)ابػػوعرب  دراسػػة   2- 2
المشاكؿ التي يعاني منيا التعميـ العالي ومف الىميا مػا يتعػرض ليػا مػف مشػاكؿ تتعمػؽ بالتمويػؿ واألخػر  بنوعيػة 
التعمػػيـ العػػالي.  يػػث الف ىػػذه المؤسسػػات ب اجػػة  لػػ  وجػػود  طػػار يسػػمف ليػػا  مػػوؿ جذريػػة لمعالجػػة تسػػارب 

سػػير عمميػػا بأنظمػػة وقػػوانيف واسػػ ة بشػػفافية المصػػال   ومعالجػػة ن ػػص التمويػػؿ وشرػػ  المػػوارد الماليػػة  وسػػبط 
                                                                وافصاح عادؿ وفعالية تنظيمية مما ي  ؽ ليا االست قؿ المالي وامداري.
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مسػػػتو  و الظيػػرت نتػػػائج الب ػػث وجػػػود تطبيػػؽ ل واعػػػد ال وكمػػػة فػػي الكميػػػات الت نيػػة بم افظػػػات غػػزة  يػػػث الف  
ثمػػة فػػي الشػػفافية  المشػػاركة  المسػػاءلة  الفاعميػػة التنظيميػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ مو المت  تطبيػػؽ قواعػػد ال وكمػػة

الت نػػػي الفمسػػػطيني بدرجػػػة كبيػػػرة  كمػػػا الظيػػػرت مواف ػػػة عينػػػة الدارسػػػة عمػػػ  مسػػػتو  تػػػوافر عناصػػػر ذات ال ػػػدرة 
سػػات التعمػػيـ الت نػػي الفمسػػطيني. بامسػػافة  لػػ  النػػو ال التنافسػػية اسػػتراتيجية  التكمفػػة  اسػػتراتيجية التميػػز فػػي مؤس

يوجػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة   صػػػػائية  فػػػػي متوسػػػػط  ت ػػػػديرات  الفػػػػراد عينػػػػة الب ػػػػث  ػػػػوؿ م ػػػػاور االسػػػػتبانة تعػػػػز  
لمتقيرات: المؤىؿ العممي  المسػم  الػوظيفي  عػدد سػنوات الخدمػة   بينمػا توجػد فػروؽ ذات داللػة   صػائية فػي 

عينػػػة الب ػػػث  ػػػوؿ م ػػػاور االسػػػتبانة تعػػػز  لطبيعػػػة الكميػػػة . وقػػػد والوصػػػت ىػػػذه الدراسػػػة  متوسػػػط ت ػػػديرات الفػػػراد
بسرورة  يجاد تشريع مو د ي كـ مؤسسات التعميـ العالي ال كومية  والخاصة واألىمية؛ بما ي  ؽ ليا االست قؿ 

ا اوصػت بسػرورة االلتػزاـ الذاتي  مع سرورة  بعاد ىذه الكميات كميا  عف البيروقراطية  والعققات الشخصية. كمػ
بتطبيؽ قواعد ال وكمة ت ت مرجعية قوانيف وتعميمات و زارة التربية  والتعميـ  العالي الت ني   لػ  جانػب التركيػز 
عمػػ  تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات ال ػػدرة التنافسػػية لمػػا ليػػا مػػف الثػػر كبيػػر ومباشػػر عمػػ  ت  يػػؽ  قػػدرة تنافسػػية فػػي سػػوؽ 

                                                                                                     العمؿ.
                                                   ( 2012دراسة )ال مد برقاف وةخروف     2 -3

لتعػرؼ ىدفت الدراسة  ل  ت  يؽ زيادة المعرفة بمفيػـو ال وكمػة بشػكؿ عػاـ و وكمػة الجامعػات بشػكؿ خػاص  وا
عمػ  المفػػاىيـ المرتبطػة بمصػػطم   وكمػة الجامعػػات  والتعػرؼ عمػػ  دور تطبيػؽ  وكمػػة الجامعػات فػػي مواجيػػة 

التي تواجييا الجامعػات  وابػراز دور  وكمػة الجامعػات فػي ت  يػؽ الشػفافية والعدالػة  ومسػاعدة  الراىنةالت ديات 
 لػػػػ  الف  الدراسػػػػةات التػػػػي تواجييػػػػا. توصػػػػمت  دارة الجامعػػػػة فػػػػي امسػػػػياـ بػػػػدورىا الرئيسػػػػي فػػػػي مواجيػػػػة الت ػػػػدي

الجامعػػات ب اجػػة  لػػ  المجػػوء لقبتكػػار؛ لتػػوفر تعمػػيـ ا  يرمنكأػػف خريجييػػا مػػف الف يصػػب وا منافسػػيف ومسػػاىميف فػػي 
النمػػػو االقتصػػػادي واالجتمػػػاعي لبمػػػدانيـ  والف ال وكمػػػة الجيػػػدة تريسػػػر اتخػػػاذ قػػػرارات تتسػػػـ بالع قنيػػػة واالسػػػتنارة 

ف  وكمة الجامعات ترسيـ في  يجاد مؤسسات مست مة ليا مجالس الو ىيئات  اكمػة مسػئولة عػف والشفافية  كما ال
ت ديد االتجاه االستراتيجي ليذه المؤسسات ـو ا رقبة سقمتيا الماليػة والتأكػد مػف فعاليػة  دا رتيػا  بامسػافة  لػ  

وتنفيػػػذ وت يػػػيـ كفػػػاءة  الف  وكمػػػة المؤسسػػػات تمثػػػؿ عنصػػػرا   يػػػوي   يػػػث تسػػػاعد تمػػػؾ المؤسسػػػات عمػػػ  تصػػػميـ
                            وفاعمية األداء.

(  اشػارت الدراسػة الػ  اف الفسػاد المػالي مػف الخطػر المشػاكؿ التػي  2016دراسة )عري ب و اخروف     2 - 4
 يعػػػاني منيػػػا االقتصػػػاد الميبػػػػي منػػػػذ سػػػنوات طويمػػػة  ممػػػا كػػػاف لػػػو الثػػػارا  سػػػمبية عمػػػ  كافػػػة المجػػػاالت االقتصػػػادية
واالجتماعيػة والسياسية. وما يزيد األمر سػو ءا  ىػو نمػو فػرص ممارسػة الفسػاد فػي ليبيػا الثنػاء المرا ػؿ االنت اليػة  
والفتػرات التػػي تشػػيد ت ػوالت سياسػػية  لوجػػود بيئػة خصػػبة ألصػػ اب السػمطة  فػػي الكسػػب المػالي القيػػر مشػػروع  

تي تكػاف  الفسػاد. فنػتج عنػو فسػاد الػذمـ وانتشػار الرشػوة  مػستقميف رداءة الجيػاز الرقػابي والتػشريعات واألنظمة ال
وكثػػرت  ػػاالت اال تيػاؿ عمػ  ال ػا نػوف  بسػبب ظػػاىرة الفسػاد المػالي الػذي ينخػر فػػي جػػسد االقتػػصاد الميبػػي و. 
االن ساـ السياسي ال اصػؿ  والنزاعػات الداخميػػة  واألوسػػاع االقتػػصادية الصػعبة  وتػدني  نتػاج الػنفط وانخفػاض 
السعاره عالميا    ل  تأخر ترتيب ليبيا فػي منظمػة الشػفافية الدوليػة  فم ػد ا تػؿ مؤشػر  دراؾ الفسػاد لميبيػا فػي سػنة 

 ن طة . 100ن طة مف الصؿ  14دولة  وت صمت عم   176مػف الصؿ  170المركز  2016
كات   نشػػأتيا (  ىػػدفت الدراسػة  ل ػاء السػوء عمػػ  مفيػـو  وكمػة الشػر 2012دراسػة )عبػاس و اخػقوف   2 -5

وتطورىػػا   الىميتيػػا ومبرراتيػػا   وكػػذلؾ اسػػتعراض الىػػـ ةلياتيػػا مػػع التركيػػز عمػػ  دور لجػػاف التػػدقيؽ فػػي مجػػالس 
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امدارة باعتبارىػػػا ابػػػرز دعػػػائـ ت  يػػػؽ ىػػػذا المفيػػػـو الجديػػػد   وعققػػػة ىػػػذه المجػػػاف بػػػاليتيف اخػػػريتيف ىمػػػا التػػػدقيؽ 
االنتبػػاه جميػػػع الجيػػات المسػػػؤولة  لػػ  خطػػػر الفسػػاد المػػػالي الػػداخمي والتػػدقيؽ الخػػػارجي . كمػػا ىػػػدفت  لػػ  لفػػػت 

وامداري   وذلؾ بعد ت ديد مفيومو والسباب ظيوره   واىـ مظاىره ونتائجو عم  االقتصاد الػوطني بشػكؿ خػاص 
وعم  المجتمع بشكؿ عاـ   ودور ةليات  وكمة الشػركات فػي ال ػد منػو . يػث توصػمت الدراسػة  لػ  بعػض مػف 

                                                          رزىا ما يأتي :االستنتاجات   الب
. الد  ظيػػػور نظريػػػة الوكالػػػة ومػػػا ارتػػػبط بيػػػا مػػػف  ل ػػػاء السػػػوء عمػػػ  المشػػػكقت التػػػي تنشػػػأ نتيجػػػة تسػػػارب  1

داري المصػػال  بػػيف العسػػاء مجػػالس  دارة الشػػركات وبػػيف المػػالكيف   والتػػي مػػف البرزىػػا مشػػكمة الفسػػاد المػػالي وام
 لػػ  زيػػادة االىتمػػاـ والتفكيػػر فػػي سػػرورة وجػػود مجموعػػة مػػف ال ػػوانيف والمػػوائ  واآلليػػات التػػي تعمػػؿ عمػػ   مايػػة 
مصػػال  المػػالكيف وب يػػة الصػػ اب المصػػال    وذلػػؾ بال ػػد مػػف التقعػػب المػػالي وامداري الػػذي ي صػػؿ فػػي ىػػذه 

                                       . مؤسسةسؾ بزماـ األمور داخؿ الالشركات مف قبؿ امدارات التنفيذية   باعتبارىا الجية التي تم
. يعد الفساد المالي وامداري مف اخطر المشكقت التي تعاني منيا مؤسسات الدولة بصفة عامة   والشركات  2

التػي  الممموكة لمدولػة بصػفة خاصػة   ويترتػب عميػو ت مػؿ الشػركات تكػاليؼ  سػافية تػنعكس عمػ  السػعار السػمع
                                                                                . تنتجيا الو الخدمات التي ت دميا   مما يسعؼ قدرتيا عم  التنافس والب اء 

دارية والخققية. 3                    . لمفساد المالي وامداري مظاىر وتجميات سياسية ومالية وا 
االلتػػػزاـ باليػػػات ال وكمػػػة وقواعػػػدىا مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات الممموكػػػة لمدولػػػة  لػػػ  ال ػػػد مػػػف الفسػػػاد المػػػالي . يػػػؤدي 4

وامداري فييا وزيادة كفاءة الدائيا   وبالتالي زيػادة ث ػة المسػتثمريف الم ميػيف واألجانػب بالشػركات الممموكػة لمدولػة 
جػذب االسػتثمار ومػا ينػتج عنػو مػف تنميػة القتصػاد ومف ثـ في الدولة كميا   وبالتالي يزيػد مػف قػدرة الدولػة عمػ  

 البمد .
اسػػة مجموعػػة مػػف التوصػػيات اىميػػا نشػػر ث افػػة ال وكمػػة فػػي المجتمػػع   وذلػػؾ مػػف خػػقؿ ر ب يػػث قػػدمت ىػػذه الد

 وسائؿ امعقـ ومنظمات المجتمع المدني و نشر الوعي الفكري واالقتصادي واالجتماعي والديني . 
( ىدفت الدراسة  ل  التعرؼ  ل  واقع تطبيؽ ال وكمة مف وجية نظر العساء  2013دراسة )العريني    2 – 6

الييئتػػػػيف امداريػػػػة واألكاديميػػػػة فػػػػي جامعػػػػة اممػػػػاـ م مػػػػد بػػػػف سػػػػعود امسػػػػقمية  وت ديػػػػد الفػػػػروؽ ذات الداللػػػػة 
 ام صائية  ف وجدت تبع ا  لمتقيرات )المؤىؿ العممي  سنوات الخبرة  الوظيفة ال الية(.

الدراسة  ل  عدة نتػائج مػف الىميػا الىميػة تطبيػؽ ال وكمػة فػي الجامعػات  والف واقػع تطبيػؽ ال وكمػة فػي توصمت 
جامعة امماـ م مػد بػف سػعود مت  ػؽ بدرجػة متوسػطة  ووجػود فػروؽ ذات داللػة   صػائية بػيف اسػتجابات عينػة 

 والوظيفة ال الية. الدراسة في واقع تطبيؽ ال وكمة تعود  ل  اختقؼ المؤىؿ العممي وسنوات الخبرة
                                                                  اشكالية الدراسة : -3

القت ظاىرة الفساد اىتماـ الكثير مف البا ثيف والميتميف  واتف ت اآلراء عم  سرورة وسػع وتأسػيس  طػار      
مجاالت ال يػاة لتعجيػؿ عمميػة التنميػة االقتصػادية. عمؿ مؤسسي لمكاف ة الفساد بكؿ صوره ومظاىره وفي كافة 

وترتػػػب عمػػػ  ذلػػػؾ زيػػػادة اىتمػػػاـ المنظمػػػات والييئػػػات المينيػػػة  ػػػوؿ العػػػالـ ب سػػػايا الفسػػػاد المػػػالي  فبعػػػد انييػػػار 
الشػػركات العالميػػة الكبػػر  ازداد االىتمػػاـ بتػػوفير ةليػػات مناسػػبة لم ػػد مػػف الممارسػػات التػػي تػػؤدي  لػػ  التقعػػب 

                           ارير المالية  وبالتالي مواجية ظاىرة الفساد المالي في الشركات والمؤسسات المالية.والقش في الت
ولم طاع العاـ دورا م وريا وىامػا فػي مختمػؼ شػئوف الدولػة االقتصػادية والسياسػية والتنمويػة وغيرىػا. لػذلؾ فػإف   

لمسػػتدامة وت سػػيف نوعيػػة  يػػاة المػػواطنيف واالسػػتخداـ االمثػػؿ  دارة ال طػػاع العػػاـ تعتبػػر  يويػػة لت  يػػؽ التنميػػة ا
لمموارد .وامدارة العامة كانت ومازالت موسػع العديػد مػف الب ػوث المسػتمرة لمتطػوير النظػري والعممػي السػت داث 
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ةليات تمكف ال كومػات مػف   ػداث تطػورات وتقيػرات تسػاعدىا فػي ت  يػؽ التنميػة المسػتدامة. وقػد كػاف لمتقيػرات 
تطػػػورات المتسػػػارعة فػػػي البيئتػػػيف الم ميػػػة والدوليػػػة نتيجػػػة لمعولمػػػة  واالنفتػػػاح االقتصػػػادي  وثػػػورة المعمومػػػات وال

واالتصػػػاالت  والمطالبػػػات الدوليػػػة لم ػػػد مػػػف الف ػػػر  والجيػػػؿ  والفسػػػاد  كػػػؿ ىػػػذه التطػػػورات الدت ال اجػػػة لتطػػػوير 
                                                                                   ة االدارة في قطاع التعميـ العالي.النظمة وةليات ال وكمة في ال طاع العاـ وزيادة فعاليتو ورفع كفاء

اي لمػدة خمػس سػنوات    2017 -2013وبامشارة الي الت ارير الصادرة عف ديػواف الم اسػبة عػف السػنوات    
جميػع ال طاعػات العامػة. ب يػث نػّوه الػديواف الم اسػبة  لػ  اتس  اف ىناؾ العديد مػف  ػاالت الفسػاد المػالي فػي 

الف الفسػػاد ةفػػة ىدامػػة عمػػ  المجتمػػع انتشػػرت ظػػواىره فػػي مؤسسػػات الدولػػة فػػي الػػداخؿ والخػػارج نتيجػػة لتراكمػػات 
زدواج السػػمطات  لػػ  جانػػب غيػػاب الػػدور ال  ي ػػي لمؤسسػػات  الىميػػا سػػعؼ الػػوازع الػػديني وامن سػػاـ السياسػػي وا 

ا  بأنػػو الورد فػػي ت ػػاريره الرقػػاـ مفزعػػة تشػػير بوسػػوح  لػػ   جػػـ الفسػػاد  يػػث النف ػػت الدولػػة مػػف عػػاـ الدولػػة   مسػػيف
مميػػار دينػػار ال يظيػػر ليػػا الثػػر مممػػوس عمػػ  األرض) موقػػع ليبيػػا المختػػار  270مػػا قيمتػػو  2017و تػػ   2012

طاعػات العامػة و الػذي (. ب يػث اف قطػاع التعمػيـ العػالي مػف بػيف ىػذه ال 12/7/2019امخبػاري تػاربيا الزيػارة 
يعاني الكثير مف صور الفساد المالي و  والمخالفات المالية المتمثمة في بند المصػروفات التػي تػـ صػرفيا بشػكؿ 
مخػػالؼ لم ػػوانيف المعمػػوؿ بيػػا والػػذي يعت ػػد اف مػػف اسػػباب ىػػذه المخالفػػات غيػػاب تطبيػػؽ اليػػات ال وكمػػة  بشػػكؿ 

                   لذا يمكف صياغة المشكمة الب ثية في التساؤؿ الرئيسي التالي : عاـ و اليات ال وكمة الداخمية بشكؿ خاص .
                                                                                        ما مد  فاعمية تطبيؽ مبادئ ال وكمة في قطاع التعميـ العالي لمدولة الميبية لم د مف ظاىرة الفساد المالي؟ 

                                                                                 الىداؼ الدراسة: - 4
                                                                              تيدؼ ىذه الدراسة  ل :

                        طاع التعميـ العالي.عرض مظاىر والسباب الفساد المالي المتعددة في ق -1
                              التعرؼ عمي اآلثار السمبية لمفساد المالي في قطاع التعميـ العالي. -2
                                                                                      التعرؼ عمي مفيـو ال وكمة والياتيا الداخمية لم د مف اخطار الفساد المالي في قطاع التعميـ العالي. – 3
 :                                                                                  الىمية الدراسة -5 

                                                                       يستمد ىذا الب ث الىميتو مف :
االولػي تتمثػػؿ فػػي خطػػورة الفسػاد المػػالي الػػذي استشػػر  فػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي   ومػا يتركػػو مػػف ةثػػار كبيػػرة 
عمػػػ  المسػػػتوي التعميمػػػي والث ػػػافي لممػػػوطف و كػػػذلؾ لػػػو اثػػػر سػػػمبي عمػػػي االقتصػػػاد الػػػوطني. و الثػػػاني ىػػػو تزايػػػد 

ؿ السسػػيا ومبادئيػػا والياتيػػا التػػي تعػػد مػػف المفػػاىيـ االىتمػػاـ بموسػػوع ال وكمػػة فػػي السػػنوات األخيػػرة   ومػػف خػػق
ال ديثة لم د مف الفساد المػالي واالداري . واف الػوعي بيػذه المفػاىيـ وتطبي اتيػا يػؤدي  لػ  ت  يػؽ قػدر كبيػر مػف 
الشفافية والعدالة   وكذلؾ مػن   ػؽ مسػاءلة المؤسسػة التعميميػة   وبالتػالي  مايػة   ػوؽ الدولػة وجميػع الصػ اب 

فييػػػا   وال ػػػد مػػػف مشػػػكمة الفسػػػاد المػػػالي وامداري . وذلػػػؾ خػػػقؿ   بػػػراز الىميػػػة تطبيػػػؽ ال وكمػػػة فػػػي  المصػػػال 
                                                                                      مؤسسات التعميـ العالي لسماف الت سيف المستمر في االداء ورفع مستو  الكفاءة و جودة الخدمات الم دمة.

 منيجية الدراسة:                                                                      -6
تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي  لواقػػع ظػػاىرة الفسػػاد فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي. ومػػف خػػقؿ اسػػتعراض بعػػض 

يػػواف الم اسػػبة الميبػػي. تػػـ تنػػاوؿ البيانػػات مظػػاىر الفسػػاد المػػالي فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الػػواردة بت ػػارير د
لمػػدة خمػػس سػػنوات وال يػػاـ بدراسػػة وصػػفية   2017  – 2013الصػػادرة عػػف ت ػػارير ديػػواف الم اسػػبة  لسػػنوات 

                                                  لمبيانات الواردة بتمؾ الت ارير المتعم ة ب طاع التعميـ العالي  و الخاصة بعمميات الصرؼ.
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 االطار النظري -7
 مفيـو ال وكمة  7-1
عمييػا. ال وكمػة عمػ   والرقابػة المؤسسػة  دارة يػتـ طري و عف الذي المالية وغير المالية لمرقابة متكامؿ نظاـ ىو 

ف كػػؿ مػػف امدارة والمسػػاىميف وبػػاقي النيػػا ىياكػػؿ وعمميػػات مراقبػػة وادارة المؤسسػػات  وتتم ػػور  ػػوؿ العققػػة بػػي
الصػػ اب المصػػم ة. فال وكمػػة تعنػػي تطبيػػؽ ال واعػػد العامػػة وااللتػػزاـ بػػامجراءات واألوامػػر عمػػ  كافػػة الشػػركات 
والمؤسسػػػات ال كوميػػػة  واليسػػػا عمػػػ  امدارات الم ميػػػة الوطنيػػػة وغيرىػػػا  وبالشػػػكؿ الػػػذي ي  ػػػؽ قواعػػػد الشػػػفافية 

دة ومصػػداقية  كمػػا تتسػػمف الرقابػػة الفعالػػة عمػػ  العمميػػات التنفيذيػػة وامدارة وامفصػػاح وتػػوفير معمومػػات ذات جػػو 
                                                               (.2016الرشيدة لممخاطر )صبرينة   

 دارة  يشػػير مفيػػـو   وكمػػة الشػػركات بشػػكؿ عػػاـ  لػػ  مجموعػػة ال ػػوانيف و ال واعػػد التػػي ت ػػدد العققػػة بػػػيف    
الشركة مف جية  والمموليف والص اب المصال  مف جية الخػر   ب يػث يسػمف الممولػوف  سػف اسػتققؿ امدارة 
ألمػواليـ و تعظػػيـ رب يػػة و قيمػػة السػػيـ الشػػركات فػػي األجػػؿ الطويػػؿ و ت  يػػؽ الرقابػػة الفعالػػة عمػػ  امداء.  يػػث 

فػي مختمػؼ دوؿ العػالـ  وتعتبػر مػف ةليػات الصب ت مف الىػـ متطمبػات امدارة الرشػيدة فػي الشػركات والمؤسسػات 
اسػػػتكماؿ عمميػػػات امصػػػقح امداري والمػػػالي والتطػػػوير المؤسسػػػي مػػػف خػػػقؿ تعزيػػػز مبػػػادئ العدالػػػة والشػػػفافية 
يجاد البيئة الرقابية الفاعمة وتعزيز المساءلة لت  يؽ الىداؼ الشركات والمؤسسات في ال طاع العاـ.                                                                                                    وامفصاح  وا 
 ذا   وكمػػػة المؤسسػػػات : عبػػػارة عػػػف الطري ػػػة التػػػي تػػػدار بيػػػا المؤسسػػػات وتراقػػػب مػػػف قبػػػؿ جميػػػع األطػػػراؼ ذات 

دىػػػػا ودراسػػػػتيا العققػػػة بالمؤسسػػػػة  وبالتػػػػالي ىػػػػي بمثابػػػة الداة تسػػػػمف كفػػػػاءة  دارة المؤسسػػػػة فػػػي اسػػػػتققليا لموار 
   2016لممخػػاطر  وتعتبػػر مستشػػار لت  يػػؽ المؤسسػػة ألىػػدافيا والىػػداؼ األطػػراؼ ذات العققػػة بيػػا  )ال ايػػؾ   

                                        (.10ص   
وتعػػػػرؼ ال وكمػػػػة فػػػػي ال طػػػػاع العػػػػاـ: بأنيػػػػا مجموعػػػػة التشػػػػريعات والسياسػػػػات واليياكػػػػؿ التنظيميػػػػة وامجػػػػراءات 

ابط التي تؤثر وتشكَّؿ الطري ة التي توجو وتػدير الو ػدة ال كوميػة لت  يػؽ الىػدافيا بأسػموب مينػي والخققػي والسو 
بكؿ نزاىة  وشفافية وفؽ ةليات لممتابعة والت ييـ  ونظاـ صاـر لممساءلة لسماف كفاءة وفعالية األداء مف جانػب  

 وتوفير الخدمات ال كومية مف جانب ةخر. 
 مجموعة مف ال وانيف واألنظمة والتعميمات التي تيدؼ  ل  ت  يػؽ الجػودة والتمّيػز  -رؼ بأنيا: وكمة التعميـ تع 

فػػػػػي األداء عػػػػػف طريػػػػػؽ اختيػػػػػار االسػػػػػترتيجيات المناسػػػػػبة والفّعالػػػػػة لت  يػػػػػؽ غايػػػػػات الجامعػػػػػة التعميمػػػػػة والىػػػػػدافيا 
ف ذوي المصػال  المشػتركة والتػي امستراتيجية   كما النيا تعنػي كافػة امجػراءات المنظمػة التػي ت كػـ العققػات بػي

                                                                                    (.10ص  2017ليا التأثير المباشر في األداء   )ابو عرب   
 :                                         اىمية ومبررات ال وكمة في ال طاع العاـ 7-2

بشكؿ عاـ فاف الىمية ال وكمة تساعد في ت  يؽ التنمية االقتصادية وتجنب الوقوع في مقبة األزمات المالية     
  وذلؾ مف خقؿ ترسيا عدد مف معايير األداء   بما يعمؿ عم  تدعيـ األسس االقتصادية في األسواؽ وكشؼ 

ؤدي  لػ  كسػب ث ػة المتعػامميف فػي ىػذه االسػواؽ    االت التقعب والفساد المالي وامداري وسوء امدارة   بما يػ
والعمؿ عم  است رارىا وال د مػف الت مبػات الشػديدة فييػا  وبالتػالي ت  يػؽ الت ػدـ االقتصػادي المنشػود. امػا بالنسػبة 
في ال طاع ال كومي مف الىـ السباب االىتماـ بال وكمة تعود  لػ  تػدني مسػتو  الداء الجيػات ال كوميػة  وتػداخؿ 

ت والمسػػؤوليات وسػػعؼ امنتاجيػػة  وغيػػاب المسػػاءلة  بامسػػافة  لػػ  سػػعؼ المنظومػػة الرقابيػػة ككػػؿ  الصػػق يا
وتدني مستو  امفصاح والشفافية  وظيور  االت لمفساد المالي وامداري  ومفيػـو ال وكمػة ييػدؼ  لػ   خسػاع 
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وامجػػػراءات التػػػي ت  ػػػؽ نشػػػاط الجيػػػاز ال كػػػومي  لػػػ  مجموعػػػة مػػػف األنظمػػػة وال ػػػوانيف  والسياسػػػات والمعػػػايير 
                 االنسباط المؤسسي في  دارة الجية ال كومية مف خقؿ ت ديد مسؤوليات وواجبات المسؤوليف في امدارة العميا.

                                                     و تتجسد الىمية ال وكمة بما يأتي :
سسات  وعػدـ السػماح بوجػوده الو اسػتمراره  بػؿ ال سػاء عميػو وعػدـ السػماح م اربة الفساد الداخمي في المؤ  - 1

                          (. 5  ص 2017بعودتو مرة الخر ) ج طة سناء   
ت  يؽ وسماف النزاىة وال ياد واالست امة لكافة العامميف بػدءا بمجمػس امدارة والمػديريف التنفيػذييف  لػ  الدنػ   -2

                                                    عامؿ في المؤسسة.
                              . ت  يؽ قدر كاؼ مف امفصاح والشفافية في الكشوفات المالية .-3
ت  يػػؽ االسػػتفادة ال صػػو  مػػف الػػنظـ الم اسػػبة والمراقبػػة الداخميػػة   وت  يػػؽ فاعميػػة امنفػػاؽ وربػػط امنفػػاؽ   -4

                                   (.202  ص  2018   بامنتاج . )طيب
ير  ؽ وجود ال وكمة في  دارة الجامعات تواجد ىيكؿ تنظيمػي يمكػف مػف  خقلػو ت  يػؽ األىػداؼ المخطػط   -6

          ليا  وكذلؾ ت ديد ةليات الوصوؿ لتمؾ األىداؼ  وسبؿ رقابة األداء.
لمعمػؿ الجمػاعي الػذي يسػع  لبمػوغ غايػات م ػددة وىػي موجيػة لقسػتخداـ تطبيؽ ال اكمية يوّلد مناخا  جيدا   -7

                                                  األمثؿ لموارد الجامعة.
سػػماف العمػػ  قػػدر مػػف الفاعميػػة لمراقبػػي ال سػػابات الخػػارجييف   والتأكػػد مػػف كػػونيـ عمػػ  درجػػة عاليػػة مػػف   -8

 سقوط مف مجمس امدارة الو المديريف التنفيذييف. االست قلية وعدـ خسوعيـ ألية
النيػػا تمثػػؿ منظومػػة شػػاممة  ذا مػػا اسػػتثمرت فػػي الجامعػػات وفػػؽ مػػنيج عممػػي مػػنظـ تسػػاعد عمػػ  التكيػػؼ مػػع  -9

متقيرات البيئتيف الداخمية والخارجية  وتزيد التفاعػؿ والتعػايش مػع المجتمػع الم مػي والطمبػة بمػا يسػيـ فػي ت  يػؽ 
ية في جودة مخرجاتيا المادية والمعنوية  وفي سمعتيا األكاديمية الم مية واالقميمية والدوليػة  ومػد  الميزة التنافس

 .                                                                                (523  ص  2017 صوليا عم  االعتماد العالمي )عيد   
                                                       الىداؼ  وكمة المؤسسات :  3 -7

 ف اليػػػدؼ االسػػػتراتيجي لم وكمػػػة ىػػػو تػػػوفير الث ػػػة بػػػيف االدارة والمسػػػاىميف مػػػف خػػػقؿ ادلػػػة  تثبػػػت اف  دارة     
المؤسسة تجري وف ا لمممارسات السميمة لألعماؿ وبشكؿ يؤدي الي ت ميؿ امكانيات الفساد وسػوء االدارة الػي اقػؿ 

                                                               ممكف. وتيدؼ ال وكمة في ال طاع ال كومي و قطاع التعميـ العالي بشكؿ خاص الي االتي : د 
تعزيػػز فاعميػػة الجامعػػات وزيػػادة كفاءتيػػا الداخميػػة والخارجيػػة مػػف خػػقؿ  صػػياغة  وبنػػاء اسػػتراتيجية  سػػميمة  -1

                      ارات فعالة بما يؤدي  ل  كفاءة االداء.وسماف اتخاذ قر 
ت سػػيف العققػػات بػػيف الجامعػػات وكافػػة المسػػتفيديف مػػف خػػدماتيا  والمجتمػػع الم ػػيط بيػػا و تفعيػػؿ المسػػئولية  -2

                                                                         (.524االجتماعية لمجامعة وت  يؽ التوازف بيف الىداؼ الجامعة والىداؼ المجتمع ) المرجع السابؽ   ص 
                                                                                            العمؿ عمي م ارية التصرفات غير الم بولة سواء مف الجانب المادي او االداري او االخققي. -3
                                                  رد الجامعات واالستثمار األمثؿ ليا.سماف موا -4
اظيػػػػار الشػػػػفافية و ال ابميػػػػة لممسػػػػاءلة مػػػػف خػػػػقؿ تأكيػػػػد مسػػػػئوليات امدارة وت يػػػػيـ الدائيػػػػا وتعزيػػػػز الم اسػػػػبة  -5

والشػعور بالمسػؤولية )ابػو عػرب    والمساءلة والفصؿ بيف السمطة والمسئولية و بناء ث افة تنمية الوالء المؤسسي 
                                                (.12ص  2017

                      الت دـ في نظـ الجودة واالعتماد المؤسسي وزيادة الميارات و الخبرات. -6
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       امعات.تساعد ال وكمة في تعزيز ال درة التنافسية  وتجنب الفساد امداري والمالي لمج -7
وسػػع ال ػػوانيف و ال واعػػد التػػي يسترشػػد بيػػا قيػػادات ومسػػؤولي الجامعػػات فػػي تػػولي األعمػػاؿ امداريػػة  بمػػا  -8 

                                يكفؿ الديموقراطية والعدالة لجميع األطراؼ المعنية. 
العػامميف والمتعػامميف مػف خػقؿ تعزيػز مشػاركة تعميؽ الفكر التنظيمي لمعمؿ الجماعي وبناء ث افػة مشػاركة   -9

األعسػػػاء األكػػػاديمييف  وامداريػػػيف  وال يػػػادات  والطػػػقب فػػػي رسػػػـ السياسػػػات واتخػػػاذ ال ػػػرارات وت يػػػيـ العمميػػػات 
                                                                                                (.119  ص 2014والخدمات  وااللتزاـ بال وانيف. )العريني   

                                                                             مبادئ ال وكمة:    4 -7
يعتبر مصػطم  ال كػـ الرشػيد الو ال وكمػة الرشػيدة وا ػدا  مػف الىػـ المصػطم ات التػي  ظيػت باىتمػاـ العديػد مػف 

  وخاصػػة تمػػؾ العاممػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة  وكػػذلؾ األوسػػاط األكاديميػػة  وقػػد تعػػددت الجيػػات والمنظمػػات الدوليػػة
                                                                                    سيامات المؤسسات الدولية والب ثية في ت ديد مبادئ ال وكمة الرشيدة  وفؽ االتي:

ديد المياـ والمسئوليات بوسوح لجميع العػامميف  ممػا ينػتج عنػو ممارسػة امدارة بشػكؿ . المساءلة : وتتمثؿ بت 1
سػميـ ينسػجـ مػع مبػادئ وةليػات ال وكمػة المعمػوؿ بيػػا وفػؽ التشػريعات  بامسػافة  لػ  الف المسػاءلة كأ ػد قواعػػد 

سػئولة مػف ت يػيـ األداء ال وكمة الرشيدة تكفؿ توفير بيئػة صػ ية لممارسػة كافػة األنشػطة ب يػث تػتمكف امدارة الم
بطري ة ممنيجو وعممية  والتي تؤدي  ل  تعزيز الث ة بيف  دارة الجامعة وذوي المصال  المشتركة وت سيف األداء 
وت  يؽ مكانة تنافسية مرموقة بيف الجامعات عم  النطاؽ الدولي الو الم مي. ومف خقؿ وسع خطػوط واسػ ة 

نشاء نظاـ  فعَّاؿ لممراجع الداخمي  فسػق عػف  نشػاء نظػاـ فعَّػاؿ مقػرار الذمػة الماليػة وفعَّالة لسماف المساءلة  وا 
بشػػػأف المػػػوظفيف المعنيػػػيف  وفػػػرض ع وبػػػات مقئمػػػة عمػػػ   ػػػاالت عػػػدـ االمتثػػػاؿ. وكػػػذلؾ  جػػػراء ف ػػػص دقيػػػؽ 
يػػػا الفػػػراد مكمفػػػوف بػػػأداء وظػػػائؼ عامػػػة ميمػػػة  الو القػػػاربيـ بيػػػدؼ كشػػػؼ المعػػػامقت  لم سػػػابات التػػػي يطمػػػب فت ن

وىة. وامنصػػاؼ فػػي  ػػاؿ عػػدـ اتبػػاع ال واعػػد الو امجػػراءات الموسػػوعة. كمػػا يجػػب تطبيػػؽ مبػػدال المسػػاءلة المشػػب
وفرض الع وبات في  ؽ الي شخص استقؿ سمطتو  والسػاء اسػتخداـ المػوارد لقيػر القػرض المنشػود  كمػا يسػتمـز 

                                        (.13  ص 2017اليسا وجود نظاـ قسائي عادؿ ) ابو عرب  
. سيادة ال انوف: تتطمب ال وكمة الرشيدة الرطررا  تشريعية وتنظيمية تسمف  ماية كاممة ل  وؽ وسماف المسػاواة 2

المػػاـ ال ػػانوف   وتػػأميف العدالػػة بكفػػاءة ونزاىػػة  وينصػػرؼ مفيػػـو ا تػػراـ ال ػػانوف  لػػ  مػػد  امتثػػاؿ كافػػة األطػػراؼ 
                                                         او طمبة لممنظومة ال انونية مف قوانيف الو تشريعات . سواء كانو موظفيف او اعساء ىيئة تدريس

. مكاف ػػة الفسػػاد: يرعػػرؼ الفسػػاد بأنػػو  سػػاءة اسػػتخداـ السػػمطة العامػػة مػػف الجػػؿ ت  يػػؽ مكاسػػب خاصػػة  وتتعػػدد 3
                                                                         (.67  ص  2016ؿ النفوذ وغيرىا  )البساـ  صور الفساد لتشمؿ الرشوة  واالبتزاز  والم اباة  واستقق

الشػػػفافية: عمػػػ  ال طػػػاع العػػػاـ الف يتمتػػػع ب ػػػدر مػػػف الشػػػفافية وسػػػيولة التواصػػػؿ مػػػع مختمػػػؼ األطػػػراؼ ذات  - 4
وبأف تكوف الت ارير التي تعدىا الو دة عف العماليػا المينػة   العققة  بالصدؽ واألمانة والدقة والشموؿ لممعمومات 

والف ت دـ صورة متوازنة عف  الة األعماؿ  ونزاىة الت ارير تعتمد عم  نزاىػة الولئػؾ الػذيف يعػدونيا  ويعرسػونيا  
تمػاد الْي ت ديـ صورة   ي ية لكؿ مػا ي ػدث. واتخػاذ تػدابير تكفػؿ تعزيػز الشػفافية فػي  دارتيػا العامػة مػف خػقؿ اع

 جراءات ترمنكَّفر الميتميف مػف ال صػوؿ عمػ  معمومػات دقي ػة عػف كيفيػة تنظػيـ  دارات مؤسسػات التعمػيـ العػالي   
وعمميػػػة اتخػػػاذ ال ػػػرارات فييػػػا  وكػػػذلؾ ال ػػػرارات والوثػػػائؽ ال انونيػػػة التػػػي تيػػػـ العامػػػة  وتبسػػػيط امجػػػراءات القزمػػػة 

شر ت ػارير دوريػة عػف مخػاطر الفسػاد فػي  دارات مؤسسػات ل صوؿ الميتميف عم  تمؾ المعمومات  فنْسق  عف ن
 .                       (13ص  2017التعميـ العالي )ابو عرب   
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. المشاركة: وير صد بالمشاركة ىي  تا ة الفرص لجميع الفئات التػي ليػا عققػة بالمؤسسػة داخميػا  وخارجيػا  بمػا 5
الو امدارية  الكػاديمييف   داريػيف  طمبػة بامسػافة  لػ  المجتمػع تتمثؿ مف مجالس  كـ سواء لممجالس األكاديمية 

 .                                                       بالمشاركة في رسـ السياسات ووسع السس ومبادئ العمؿ في مختمؼ مجاالت األنشطة الجامعية
العسػػاء مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي  وكػػذلؾ بػػيف  . العدالػػة و المسػػاواة: وتشػػمؿ االبتعػػاد عػػف التمييػػز والت يػػز بػػيف6

امدارات التنفيذيػػة  وال يػػادات والتعامػػؿ بمبػػدال العدالػػة لمجميػػع  وير صػػد بالعدالػػة درجػػة ت ػػديـ لمخػػدمات عمػػ  اسػػاس 
المسػػػاواة  وطب  ػػػا لق تياجػػػات ومبػػػدال تكػػػافؤ الفػػػرص. ب يػػػث يكػػػوف تعيػػػيف وترقيػػػة المػػػوظفيف  بنػػػاء  عمػػػ  معػػػايير 

ارة وامنصػػاؼ  والىميػػة وسػػع بػػرامج تعميميػػة وتدريبيػػة تمك ػػنيـ مػػف الداء وظػػائفيـ بشػػكؿ صػػ ي   الكفػػاءة  والجػػد
  ص 2014وترفػع وعػػييـ بمخػاطر الفسػػاد المقزمػػة ألداء وظػائفيـ  ومكافػػأة وتكػػريـ المجػديف مػػنيـ ) العرينػػي   

120.)     
جتماعيػػػة مػػػف سػػػمف الولويػػػات التخطػػػيط . المسػػػؤولية االجتماعيػػػة: ىػػػي ث افػػػة التػػػزاـ الجامعػػػات بالمسػػػؤولية اال7

االستراتيجي  وتوفير الدعـ والمساندة لممجتمع  وت  يؽ الرفاىة االجتماعية مف خقؿ توفير العديد مػف الخػدمات 
العامة التي تيدؼ  ل  الم افظة عم  مستو  مت ػدـ مػف االسػت رار االجتمػاعي واالقتصػادي. ويشػمؿ ذلػؾ تػوفير 

                                                                          بعض البرامج االجتماعية األخر . البنية الت تية وتطويرىا و
                                                                 الفساد المالي : 5 - 7
ا وناْلبنْ رأ  اْلبنر فأي اْلفنسنادر  ينرن ﴿ظن  :تعال  بشكؿ عاـ يعرؼ الفسادر في المقة بأنو: ن يض الصقح  قاؿ   كنسنػبنتْ  بأمن

ل  سنػعن  فأػي األنْرضأ 41 اآلية الرـو سورة ﴾ الناسأ  النْيدأي   و كما ي ػوؿ ا سػب انو وتعػال  فػي ال ػراف: ﴿ونا أذنا تنػون
ْرثن ونالنْسؿن ونار ال ير أب اْلفنسناد﴾ اآلية  ييرمأؾن ال ن دن فأيينا ون                                                                           سورة الب رة.مف  205لأيرْفسأ

والفساد في مجاؿ األمواؿ فإنو يندرج ت ت مصطم  الكؿ األمواؿ بالباطؿ ب يث وس يا ا سب انو وتعػال  فػي 
ػػؿأ  ـْ بأاْلبناطأ ـْ بينػػننكر ثْـأ ونالنْنػػترـْ قولػػو تعػػال : ﴿ونال تنػػْأكرمروا النْمػػونالنكر ػػْف النْمػػوناؿأ النػػاسأ بأػػامأ كػػاـأ لأتنػػْأكرمروا فنرأي  ػػا مأ ترػػْدلروا بيػػا  ألنػػ  ال ر ون

                    مف سورة الب رة. 188تنْعمنمروفن ﴾  اآلية 
  :                                                                         ػ مفيـو الفساد المالي1
يعد الفساد المالي مف الخطر المشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد الميبي منذ سنوات طويمة  مما كػاف لػو الثػارا      

سػػػمبية عمػػػ  كافػػػة المجػػػاالت االقتصػػػادية. ويعػػػرؼ الفسػػػاد المػػػالي عمػػػي انػػػو: : تمػػػؾ االن رافػػػات الماليػػػة ومخالفػػػة 
لمػػالي فػػي الدولػػة و مؤسسػػاتيا   ومخالفػػة التعميمػػات ال واعػػد واال كػػاـ الماليػػة التػػي تػػنظـ سػػير العمػػؿ االداري وا
( و ىػػػذا يعنػػػي ت ويسػػػا لمث ػػػة العامػػػة   الو خرقػػػا 2017الخاصػػػة بػػػاجيزة الرقابػػػة الماليػػػة ) الفػػػقح   ابوشػػػعالة   

لم وانيف والسياسات وامجراءات التي توسع موسع التنفيذ لمصال  العاـ   لقرض ت  يؽ المنافع الشخصية عم  
ع   وذلؾ بإعطاء الو اخذ الرشاو  الو االمتيازات   بإساءة استعماؿ السمطة والنفوذ في المؤسسػات  ساب المجتم

الرسػػمية .  كمػػا يعػػرؼ عمػػ  انػػو كػػؿ عمػػؿ يتسػػمف سػػوء اسػػتخداـ المنصػػب العػػاـ لت  يػػؽ مصػػم ة خاصػػة ذاتيػػة 
ؽ  مكاسػب خاصػة ماديػة لنفسو الو لقيره   وىو سموؾ يخػالؼ الواجبػات الرسػمية لممنصػب العػاـ تطمعػا   لػ  ت  يػ

الو معنوية. ويتداخؿ تعريؼ الفساد المالي مع الفساد االقتصادي الرتباطيمػا باالسػتققؿ المػادي واآلثػار الماديػة  
كيدر الماؿ العاـ  وتوظيؼ األمواؿ العامة لقير ما خصصت لػو  الو نيبيػا والتيػرب مػف السػريبة  ودفػع الرشػوة 

ت وغيرىػا مػف الممارسػات التػي تػؤثر عمػ  مسػار التنميػة االقتصػادية  وعمػ  م ابؿ االسػتفادة مػف الع ػود والصػف ا
اسػػػتققؿ األمػػػواؿ العامػػػة لمدولػػػة. كمػػػا يتػػػداخؿ مفيػػػـو الفسػػػاد المػػػالي مػػػع الفسػػػاد امداري ويتمثػػػؿ فػػػي االن ػػػراؼ 
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ومخالفػػػة  ومخالفػػػة ال ػػػوانيف وال واعػػػد واأل كػػػاـ الماليػػػة التػػػي تػػػنظـ سػػػير العمػػػؿ المػػػالي فػػػي الدولػػػة ومؤسسػػػاتيا  
 (.   62  ص 2018تعميمات ولوائ  الجيزة الرقابة المالية ) عرقيب   المبسوط  

                                                         . السباب ظيور الفساد المالي  : 2
                   ىناؾ مجموعة مف األسباب لظيور الفساد المالي وامداري البرزىا ما يأتي : 

السػػباب اقتصػػادية : وذلػػؾ لوجػػود األوسػػاع االقتصػػادية المترديػػة  والداعمػػة لنمػػو الفسػػاد  بامسػػافة  لػػ  ارتفػػاع 
تكػػاليؼ المعيشػػة  وانتشػػار البطالػػة وتػػدني الرواتػػب و األجػػور  وكثػػرة األعمػػاؿ التجاريػػة المشػػبوىة باالسػػافة الػػي 

ميف فػػي ال طػػاع العػػاـ يػػؤدي الػػي عػػدـ ال ػػدرة عمػػ  سػػوء توزيػػع الػػدخوؿ بػػيف الفػػراد المجتمػػع  و تػػدني مرتبػػات العػػام
تمبية متطمبات ال ياة  وعدـ قدرة الدولة عم  توفير ال اجات األساسية   وكؿ ىػذا يشػكؿ دافػع لػدي الػبعض  لػ  

                                                                ارتكاب جرائـ الفساد  مف الجؿ ال صوؿ عم  الماؿ.
اب اجتماعية: وىو مجموعة مف األسباب التي تفرزىا العادات والت اليد واألعراؼ السائدة في المجتمػع  والتػي السب

تظير نتيجة لسقوط اجتماعيػة   وانتشػار ظػاىرة الفسػاد المػالي و االداري مػف خػقؿ العمػاؿ الم سػوبية والرشػوة 
لعامة مف صمب ث افة المجتمػع   يػث يػتـ  جػراء واستققؿ النفوذ وغيرىا. الف الفساد المالي قد الس   في  ياة ا

الواجػػػػب الػػػػوظيفي وكػػػػذلؾ المعاممػػػػة مػػػػع  دارات الدولػػػػة بػػػػثمف  فيػػػػتـ جمػػػػع المػػػػاؿ بػػػػأي وسػػػػيمة وتتمثػػػػؿ األسػػػػباب 
االجتماعية في  انييار ال ػيـ واألخػقؽ وسػعؼ الػوازع الػديني  وبػروز ظػاىرة الم سػوبية عمػ   سػاب المصػم ة 

سػػػوء االسػػػتققؿ  األمػػػر الػػػذي ي ػػػود  لػػػ  ظيػػػور الفسػػػاد بسػػػبب سػػػوء التعيػػػيف فػػػي  العامػػػة  وتبػػػدال معيػػػا عمميػػػات
المناصب. لذا قد الصب  الفساد في  ياتنا العامة مف صمب ث افػة المجتمػع  بػذلؾ يكػوف المجتمػع فػي ىػذا ال ػاؿ 

ائـ الفسػػاد قػد ابتمػ  بمػا نسػميو بث افػػة الفسػاد. ويظيػر ذلػؾ فػػي عػدـ وجػود اىتمػاـ مم ػوظ بػػيف الفػراد المجتمػع بجػر 
ومرتكبيو   يث يعيش مرتكبي مثؿ ىذه الجرائـ في ىذا المجتمع امسقمي  ياة طبيعة بيف الفػراده  بػؿ قػد يصػؿ 
بيػػـ األمػػر الف يكونػػو م ػػط ا تػػراـ ب يػػث ينعػػدـ لػػدييـ الػػرادع الػػذاتي وبالتػػالي ال يشػػعروف بػػأنيـ قػػد ارتكبػػوا الفعػػاؿ 

معيـ  وما يزيد مف خطورة األمر النو يتـ الػدفع بيػـ لتػولي ميػاـ مشينة  جرامية في  ؽ النفسيـ  وعائقتيـ  ومجت
قيادية في الدولة ومساندتيـ. ولعؿ سبب ذلؾ يرجع  ل  سعؼ روح االنتماء  الو ال س الوطني الذي الصاب بػو 

       (.2018غالبية الفراد المجتمع  والذي انعكس عم  والئيـ لموطف ) السيوي  
جراءات امدارية المع دة )البيروقراطية(  وغموض التشريعات وعدـ العمؿ بيا. ففػي السباب  دارية: وتتمثؿ في ام

ليبيا مثق مف األسباب الرئيسية التي الدت  ل  تأخير تنفيذ  سػتراتيجية التنميػة المسػتدامة ىػي سػوء تطبيػؽ مبػادئ 
بػػادئ الشػػػفافية والرقابػػػة التنميػػة و خاصػػػة سػػوء امدارة والمسػػػاءلة  وعػػػدـ خسػػوع المسػػػئوليف فػػي ال طػػػاع العػػػاـ لم

 .                                                            (2012والمسئولية  مما الد   ل  انتشار ظاىرة الفساد المالي. )غنيـ    
السػػػباب سياسػػػية: الفػػػراغ السياسػػػي يعنػػػي غيػػػاب امدارة السياسػػػية نتيجػػػة الصػػػراع عمػػػي السػػػمطة و السػػػيطرة عمػػػ  

لػػػػة و تيمػػػػيش دور المؤسسػػػػات الرقابيػػػػة   ممػػػػا يصػػػػب  مػػػػف السػػػػيؿ العبػػػػث بالمؤسسػػػػات السياسػػػػية مؤسسػػػػات الدو 
وال انونيػػة  بامسػػافة  لػػ  غيػػاب ال ريػػات والنظػػاـ الػػديم راطي  وسػػعؼ امعػػقـ والرقابػػة  وعنػػدىا تظيػػر  الػػة 

ما تتعطؿ ةليػات الرقابػة غياب ال افز الذاتي لم اربة الفساد ت ت وطأة التيديد والتيميش  وامقصاء الوظيفي. ك
بفعػػؿ شػػدة الفسػػاد فػػي الدولػػة. وترجػػع ظػػاىرة تفشػػي الفسػػاد المػػالي فػػي ليبيػػا لوجػػود  ػػاالت اختػػراؽ متنوعػػة لنظػػاـ 
الرقابة عم  المػاؿ العػاـ ممػا يػدؿ عمػ  غيػاب معػايير الشػفافية فػي  دارة المػاؿ العػاـ ووجػود سػعؼ وقصػور فػي 

جزىػا عمػ   يجػاد  ػػؿ يكفػؿ ال ػد مػف ىػػذه الظػاىرة. فعػدـ متابعػة ت صػػيؿ األنظمػة الم اسػبية والرقابػة الماليػػة وع
السػػرائب والرسػػـو وسػػائر اميػػرادات العامػػة يعتبػػر مػػف الكثػػر العوامػػؿ التػػي تزيػػد مػػف الفسػػاد المػػالي والمؤسسػػات 

مػػؿ العامػػة  كمػػا الف عػػدـ قيػػاـ ديػػواف الم اسػػبة بػػإجراء الت ريػػات القزمػػة الست صػػاء السػػباب ال صػػور فػػي الداء الع
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والمتابعػػة القزمػػة يػػؤدي ذلػػؾ اليسػػا لزيػػادة الفسػػاد امداري و المػػالي بالمؤسسػػات العامػػة )عري يػػب   المبسػػوط   
 .    (65 -64ص ص 

                                                                    ةثار الفساد المالي : –
ة لققتصػػاد والمجتمػػع   وبوصػػفو يمثػػؿ ال ػػد الشػػكاؿ السػػرقة ينطػػوي الفسػػاد عمػػ  ةثػػار بالقػػة الخطػػورة ومػػدمر      

العامػػػة لمثػػػروة الوطنيػػػة  والشػػػؾ الف الفسػػػاد المػػػالي لديػػػو ةثػػػار سػػػيئة  والسػػػرار اجتماعيػػػة واقتصػػػادية خطيػػػرة عمػػػ  
المجتمعػػات الناميػػة  ومنيػػا ليبيػػا  ف ػػد الد  استشػػراء ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي  لػػ  زيػػادة معػػدالت البطالػػة والف ػػر فػػي 

                         تمع  والتي ي دث عنيا مشاكؿ ومفاسد اجتماعية واقتصادية خطيرة  مف تدمير لمموارد البشرية والطبيعية.المج
 ف لمفساد المالي تكمفة في المؤسسات العامة وفي مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ خاص   يث يتـ ال صوؿ     

المجتمػع . وتتمثػػؿ تكػػاليؼ الفسػاد المػػالي وامداري فػػي الزيػػادة  عمػ  مكاسػػب ماليػػة وامتيػازات الخػػر  عمػػ   سػػاب
المباشرة التي تطرال عم  تكمفة الخدمات التي ت دميا الجية التي تػدفع الرشػوة   ومػف ثػـ عمػ  السػعر الػذي يدفعػو 

ال تعد بأي  المستيمؾ لمسمع الو المستفيد مف الخدمات التي ت دميا الجية التي تدفع الرشوة.  ف الزيادة في التكمفة
 ػػاؿ مػػف األ ػػواؿ الجانػػب األكثػػر خطػػورة مػػف الجوانػػب األخػػر    فعنػػدما يكػػوف ا تمػػاؿ ال صػػوؿ عمػػ  مكاسػػب 
شخصػػػية عنصػػػرا مػػػف العناصػػػر   فانػػػو يت ػػػوؿ سػػػريعا ليكػػػوف العنصػػػر األو ػػػد اليػػػاـ فػػػي المعاممػػػة   مػػػع  زا ػػػة 

ات ال انونية األخر  توسع جانبا عند المواف ػة عناصر التكمفة والنوعية   وموعد وكيفية التسميـ   وجميع االعتبار 
عمػػ  مػػن  الع ػػود . وينػػتج عػػف ذلػػؾ اختيػػار مػػورديف غيػػر مناسػػبيف   الو م ػػاوليف غيػػر مقئمػػيف   بامسػػافة  لػػ  
شػػػراء السػػػمع غيػػػر المناسػػػبة . وبنػػػاء عمػػػ  ذلػػػؾ يػػػتـ  عطػػػاء األولويػػػة لممشػػػروعات غيػػػر السػػػرورية عمػػػ   سػػػاب 

( . ىػذا بػدوره يػؤدي  لػ  مجموعػة مػف االثػار السػمبية 2016بػدوف سػبب. ) صػبرينة   األولويات الوطنية اليامة 
                            منيا :

                                                                                  اآلثار االقتصادية: -1
ت التنمية  وعم  ال درة التنافسية في سوء تخصػيص المػوارد تظير ةثار الفساد المالي بشكؿ عاـ عم  مؤشرا    

وي دث ذلؾ عند توجيو الفساد عف طريؽ االرتشاء  ولطالبي الوظائؼ في المجاالت المختمفة  كما الف التوظيػؼ 
والترقية في قطاع التعميـ العالي يخسع لمم سوبية  مما يزيد مف ال ػرارات الخاطئػة  األمػر الػذي ي مػؿ مػف كفػاءة 

                                         لعناصر البشرية ويشوه سوؽ العمؿ  وبالتالي يسعؼ كفاءة الموارد المخصصة لمتنمية.ا
                                                                               االثار االجتماعية: -2

عية مع دة ومرتبطة يبعسيا مثػؿ  توظيػؼ االنتمػاءات العائميػة وال بميػة يجب امدراؾ بأف ةثار الفساد االجتما    
في التعامؿ الرسمي لت  يؽ مزايا ومكاسب دوف وجو  ؽ وانتشار الرشوة والتزوير واالختقس  كسمة مف سػمات 

يميـ النشػػاط الػػوظيفي العػػاـ  ممػػا يػػؤثر فػػػي الكفػػاءة. كمػػا اف ابتعػػاد األفػػراد فػػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي عػػف قػػػ
األخققيػػة النزييػػة  فعنػػدما يسػػود االعت ػػاد لػػد  المػػوظفيف بػػأف الفسػػاد يػػؤدي  لػػ  مكاسػػب ماديػػة عاليػػة  فػػإف ذلػػؾ 

                                                                 (. 2015يؤدي  ل  التسابؽ عم  االقتداء بالمفسديف )داود  
                                                                                  اثار اكاديمية : -3

 ف انتشػػػػػػار ظػػػػػػاىر الفسػػػػػػاد بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ فػػػػػػي مؤسسػػػػػػات التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي تػػػػػػؤدي الػػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػػف االثػػػػػػار     
السػػػػػػمبية  و خاصػػػػػػة فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ األكػػػػػػاديمي ألنيػػػػػػا ىػػػػػػي المصػػػػػػنع الػػػػػػذي ينػػػػػػتج االشػػػػػػخاص المػػػػػػؤىميف لشػػػػػػقؿ 

ي كػػػػػؿ المجػػػػػاالت األخػػػػػر . اال اف انتشػػػػػار ظػػػػػاىرة الفسػػػػػاد المػػػػػالي  ليػػػػػا اثػػػػػار سػػػػػمبية الوظػػػػػائؼ والمناصػػػػػب فػػػػػ
عمػػػػػي عمميػػػػػة الت صػػػػػيؿ العممػػػػػي وانشػػػػػقاؿ اعسػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس عػػػػػف العطػػػػػاء والتػػػػػدريس و الب ػػػػػث العممػػػػػي 
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بػػػػػأمور اخػػػػػري مثػػػػػؿ انشػػػػػقاليـ المطالبػػػػػة ب  ػػػػػوقيـ مػػػػػف قيػػػػػؿ المػػػػػوظفيف الفاسػػػػػديف فػػػػػي االدارات او سػػػػػعييـ وراء 
ب التػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػف اف يت صػػػػػػػػػموا مػػػػػػػػػف وراىػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػي مكاسػػػػػػػػػب شخصػػػػػػػػػية سػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػت ماديػػػػػػػػػة او المناصػػػػػػػػػ
                                                                           معنوية.

 الجانب الوصفي  -8  
 وصؼ ظاىرة الفساد المالي في قطاع التعميـ العالي :   1- 8

لمشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد الميبي منذ سنوات طويمة  مما كػاف لػو الثػارا  يعد الفساد المالي مف الخطر ا    
سػػمبية عمػػ  كافػػة المجػػاالت االقتصػػادية واالجتماعيػػة والسياسػػية. ومػػا يزيػػد األمػػر سػػوءا  ىػػو نمػػو فػػرص ممارسػػة 

ة خصػػبة ألصػػ اب الفسػػاد فػػي ليبيػػا الثنػػاء المرا ػػؿ االنت اليػػة  والفتػػرات التػػي تشػػيد ت ػػوالت سياسػػية  لوجػػود بيئػػ
السػػمطة  فػػي الكسػػب المػػالي غيػػر المشػػروع  مسػػتقميف رداءة الجيػػاز الرقػػابي والتشػػريعات واألنظمػػة التػػي تكػػاف  
الفساد. فنتج عنو فساد الذمـ وانتشػار الرشػوة  وكثػرة  ػاالت اال تيػاؿ عمػ  ال ػانوف  بسػبب ظػاىرة الفسػاد المػالي 

سػػػػي ال اصػػػػؿ  والنزاعػػػػات الداخميػػػػة  واألوسػػػػاع االقتصػػػػادية الػػػػذي ينخػػػػر فػػػػي جسػػػػد االقتصػػػػاد. واالن سػػػػاـ السيا
الصػػعبة  وتػػدني  نتػػاج الػػنفط وانخفػػاض السػػعاره عالمي ػػا  ف ػػد ا تػػؿ مؤشػػر  دراؾ الفسػػاد لميبيػػا خػػقؿ السػػنوات مػػف 

               ل  تأخر ترتيب ليبيا في منظمة الشفافية الدولية : 2018 – 2013
 2018 -2013الفساد خقؿ الفترة   (ترتيب ليبيا في مؤشر1جدوؿ رقـ )

 مؤشر  دراؾ الفساد الدرجة مف مجموع الدوؿ التي شمميا الترتيب الترتيب السنة
 الترتب عربيا ( ن طة100 – 0)

2013 172 177 16 18 
2014 166 175 18 17 
2015 161 168 16 17 
2016 170 176 14 17 
2017 171 180 17 17 
2018 170 180 17 17 

 ت ارير منظمة الشفافية الدولية. المصدر : اعداد البا ثوف اعتماد عمي
( باف مؤشر الفساد لمدولة ليبيا يزداد سواء مف سنة الي اخري   جيث سير ترتيب 1و يق ظ مف الجدوؿ رقـ )

 يػث كنػا نطمػ  بػاف ىػذا المؤشػر ي ػؿ  180مف اصؿ  2018و في سنة  177مف  172 2013ليبيا في سنة 
ب يث اف معدؿ .  دولة ليبيا اقؿ فساد و تصب  دولة مف دولة المؤسسات و لكف لقسؼ لـ ي دث ىذا و تصب 

                                                                                            الجدوؿ التالي  :      نمو الفساد في ليبيا يوس و
 في ليبيا معدؿ نمو الفساد (2جدوؿ رقـ )

 معدؿ نمو الفساد ترتيب ليبيا في مؤشر الفساد السنة
2013 172 7.5 
2014 166 - 3.4 
2015 161 - 3.0 
2016 170 5.5 
2017 171 1 
2018 170 -1 

 المصدر : اعداد البا ثوف اعتماد عمي ت ارير منظمة الشفافية الدولية 
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ويشير مؤشر مدركات الفساد الذي يصػدر سػنويا  لػ  مػد  انتشػار الفسػاد فػي ال طػاع العػاـ فػي دوؿ العػالـ      
ب يث ي يس فساد المسؤوليف والسياسييف واستخداـ األمواؿ العامة ألغراض غير شرعية واستخداـ المنصب العاـ 

نزاىػػة والشػػفافية ومق  ػػة الفاسػػديف  ويعتبػػر لت  يػػؽ منػػافع خاصػػة والرشػػوة والواسػػطة والم سػػوبية ومػػد  تفعيػػؿ ال
                                                                                    بمثابة ت ذير مف  ساءة استخداـ السمطة والتعامقت السرية.

و ليبيػػا سػػمف الػػدوؿ والػػذي جػػاءت فيػػ 2018والصػػدرت منظمػػة الشػػفافية الدوليػػة مؤشػػر مػػدركات الفسػػاد لعػػاـ     
العشػػػر األكثػػػر فسػػػادا فػػػي العػػػالـ  لػػػ  جانػػػب دوؿ الفقانسػػػتاف وغينيػػػا االسػػػتوائية وغينيػػػا بيسػػػاو والسػػػوداف وكوريػػػا 
الشمالية واليمف وجنوب السوداف وسوريا  والصوماؿ التػي تعتبػر الدولػة األكثػر فسػادا عالميػا. وب سػب التصػنيؼ 

ن طػة ف ػط مػػف  17دولػة برصػيد  180عالميػا مػف بػػيف  170لمركػز الجديػد لمؤشػر الفسػاد فػإف ليبيػا جػػاءت فػي ا
عالميا  وجػاءت  171والذي ا تمت فيو المركز  2017الصؿ مائة ن طة  مت دمة مركزا وا دا عف تصنيؼ العاـ 

                         ليبيا بذلؾ في المركز السابع عشر عربيا مما وسعيا بيف الدوؿ الخمسة األكثر فسادا.
وتتجسػد مظػاىر الفسػاد المػػالي بالرشػاو  واالخػتقس والتيػرب السػػريبي والم سػوبية فػي التعيينػات والمراكػػز      

الوظيفيػػة. كمػػا يتعمػػؽ باالن رافػػات امداريػػة والوظيفيػػة الو التنظيميػػة التػػي تصػػدر عػػف المػػوظفيف العمػػومييف الثنػػاء 
سيب لد  الموظفيف وعدـ ا تراـ الوقت وتمسيتو تأديتيـ لمياـ عمميـ  كما تتجسد مظاىر الفساد امداري في الت

فشاء السرار العمؿ وغيرىا.  ةال عققفي المور                            ليا بمياـ الوظيفة واست  اقاتيا  وعدـ ت مؿ المسؤولية وا 
                                                                                مظاىر الفساد المالي في قطاع التعميـ العالي  سب ما ورد في ت ارير ديواف الم اسبة:  8-2

وقػػد بينػػت ت ػػارير ديػػواف الم اسػػبة عمػػ  وجػػود العديػػد مػػف المخالفػػات فػػي قطػػاع التعمػػيـ العػػالي ويمكػػف اسػػتعراض 
                                                             -امثمة منيا:

صرؼ المرتبات والمن  والمزايا لمموظفيف  مف الكبر الت ديات التي يواجييا قطاع التعميـ العػالي التوظيؼ و  -1 
                                      و عمي سبيؿ المثاؿ ال لم صر منيا :

 التوسع في صرؼ المكافات المالية و المستمرة. 2014عرض ت رير ديواف الم اسبة لسنة  - 
الي تػأخر الػوزارة فػي سػداد اشػتراكات السػماف االجتمػاعي فػي   2014ر ديواف الم اسبة لسنة كما الشار ت ري -

              المواعيد الم ددة بال انوف مما ترتب عنو دفع غرمات عف ذلؾ.
المسػتخدمة المبالقة في قيمة الع ود امدارية والمالية  وانعداـ المعايير واألسعار النمطية  واخػتقؼ األسػعار  -2

          في ت دير قيمة الع ود مف مكاف الي ةخر  وعمي سبيؿ المثاؿ :
/ ب يمػػػػة اجماليػػػػة 26/8/2012بتػػػػاريا  17اذف صػػػػرؼ رقػػػػـ  2013عػػػػرض ت ريػػػػر ديػػػػواف الم اسػػػػبة لسػػػػنة  -

جيػػػاز  اسػػػب بمتوسػػػط سػػػعر  40د.ؿ لصػػال   شػػػركة االستيشػػػاري السػػػتيراد ال اسػػػب االلػػػي لتوريػػػد  216,050
        ؿ   ول ظ اف ىناؾ مبالقة في سعر اجيزة ال اسب.د. 2,160

ىنػػاؾ مبالقػػة فػػي ع ػػود اسػػتئجار سػػكف لعػػدد   مػػف مػػوظفي وزارة  2015عػػرض ت ريػػر ديػػواف الم اسػػبة لسػػنة  -
( لسػػنة 346التعمػػيـ العػػالي وبعػػض مػػف افػػراد ال راسػػة التابعػػة ليػػا بالمخالفػػة ال كػػاـ قػػرار مجمػػس الػػوزراء رقػػـ )

( يوسػػ  بعػػض عمميػػات 3الجػػدوؿ رقػػـ )يمػػي  د قيمػػة بعػػض الخػػدمات بػػديواف الػػوزارة وفيمػػا بشػػاف ت ديػػ 2013
                                   :اميجار التي تمت بالمخالفة

 (غرض بعض عمميات اميجار التي تمت بالمخالفة:3الجدوؿ رقـ )
 البياف المستفيد المبمغ اذف الصرؼ

 لش ة ا د افراد الوزارة لمدة سنة ال د افراد  ماية الوزير لمدة سنةايجار  ع.ا.ا 24,000 12/4
 ايجار سكف ا د افراد الوزارة لمدة سنة ال د افراد  ماية الوزير لمدة ستة اشير ع .ا .ا 12,000 3/6
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 دينار شيري 2000ايجار سكف لمدير مكتب الوزير بواقع  ح. ال. ؽ 12,000 8/12
 لش ة ا د افراد الوزارة ايجار ع .ا .ا 12,000 2/6
 ايجار سكف لمستشار الوزير ع .ـ. ا 7440 14/4
 دينار شيريا 2,000ايجار سكف لمراقب المالي لموزارة بواقع  ص.ع.ع 6,000 10/12

 

                                                                                               تفشي مظاىرالم سوبية  وت ديـ المصال  الجيوية عم  مصم ة العامة عمي سبيؿ المثاؿ: -3
قيػاـ وزارة التعمػيـ العػالي بالصػرؼ عمػي اشػخاص يتبعػوف جيػات  2014عرض ت رير ديػواف الم اسػبة  لسػنة  -

التجػػاوزات  لعمميػػة صػػرؼ دينػػار ممػػا يػػدؿ عمػػي وجػػود بعػػض  20,000مسػػت مة و ت ػػدر ىػػذه المصػػروفات بمبمػػغ 
                               عمي بعض المصروفات .

نسبة عدد الطمبة الي اعداد ىيئة التػدريس  فػي جامعػة طػرابمس  2017كما اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -
                                                  ( :4رقـ ) موس ة في الجدوؿ

 (4جدوؿ رقـ )
 النتيجة نسبة عدد المعديف الي الطبة عدد االعساء التي تـ التعاقد معيـ النتيجة المعدؿ الكمية
 معتدؿ 32:  1 19 فائض 9: 1 العموـ

 فائض 14:  1 ---- عجز 95:  1 الطب البشري
 فائض 18: 1 93 فائض 12:  1 التربية قصر بف غشير
 جيد 136: 1 ---- معتدؿ نسبيا 41: 1 االقتصاد طرابمس

 

عسػو ىيئػة 17متعاوف و كمية التربية قصػر بػف غشػير تعاقػدت مػع   19ب يث  قامت كمية العمـو بالتعاقد مع  
في ىاتيف الكميتػيف لتعاقػد مػع  التدريس متعاونا بالرغـ مف وجود فائض لدييـ مما يعكس وجود مصم ة لممسؤليف

متعاونيف زائديف عف ال اجة. و كما يبيف الت رير التعاقد مع عدد مف المعيديف في كميتيف التربيػة و العمػـو  وىػذا 
                                                              يشير الي اف ىناؾ بعض االستفيامات عمي ذلؾ بالرغـ مف عدـ ال اجة الييـ.

الوساطة : الي التدخؿ لصػال  فػرد مػا الو جماعػة دوف االلتػزاـ بأصػوؿ العمػؿ والكفػاءة   مثػؿ تعيػيف شػخص  -4
 في منصب معيف السباب تتعمؽ بال رابة الو االنتماء اخر رغـ كونو غير كفوء.

ربطيـ عققػة قياـ الوزارة باجراء مصروفات لمصم ة اشخاص الت  2014عرض ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -
                                                        وظيفية بالوزارة.

قيػػػاـ رئػػػيس ادارة الجامعػػػة باصػػػدار قػػػرارات ايفػػػاد لعػػػدد مػػػف  2015كمػػػا اشػػػار ت ريػػػر ديػػػواف الم اسػػػبة لسػػػنة  -
ارفاؽ مبررات قانونبة االشخاص مف خارج الجامعة بمياـ خارجية و ت ميؿ الجامعة بنف ات سفرىـ بالكامؿ دوف 

                      ( يوس  امثمة عمي ذلؾ:5بذلؾ والجدوؿ رقـ )
 (5جدوؿ رقـ )

 الجهة التابعة لها نوع المهمة البيان القيمة رقم القرار
 جامعة الزاوية ميمة لدولة ايطاليا خ ع ع 2877 353/12
 وزارة التعميـ العالي ميمة لمعراؽ ال ع ؾ 2415 70/13
 طرابمس -كمية اليندسة  جميورية مصر ـ ا غ 2583 15/2014

 وزارة التعميـ العالي ميمة لدولة بريطانيا ج ا  ا 2877 119/14
 

ي ػػدث التزويػػػر لقػػرض ال صػػوؿ عمػػػي المػػاؿ مػػف االشػػػخاص او المؤسسػػات مسػػتقق موقعػػػة  -التزويػػر :   -5
الوظيفي بتبريرات قانونية او ادارية او اخفاء التعميمات النافػذه عمػي االشػخاص   وعمػي سػبيؿ المثػاؿ ال لم صػر 

                                             في االتي :



 

 قطاع التعليم العالي -العام  القطاع في المالي الفساد من للحد كآلية  الحوكمة
 أبوعجيمة                           جامعة صرمان د.مصطفى فتوحة،  د.جميل خالط،  أ.صالح
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ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف عمميػػات التزويػػر فػػي جامعػػة سػػبيا   ب يػػث  2013عػػرض ت ريػػر ديػػواف الم اسػػبة لسػػنة  -
( بمصػػػرؼ الصػػػ ار  72 – 24749لم سػػػاب المصػػػرفي رقػػػـ )   2013/ 10اظيػػػرت مػػػذكرة التسػػػوية لشػػػير 

د.ؿ  بمسػػتندات مػػزورة. وىػػذا يعكػػس وجػػود بعػػض عمميػػات  1,880,820الرئيسػػي خصػػـ خمسػػة صػػكوؾ ب يمػػة 
لتزويػر فػػي المعػػامقت الماليػة ويرجػػع ذلػػؾ الػي سػػعؼ النظمػػة الرقابػة الداخميػػة لجامعػػة سػبيا  ممػػا سػػم  بمػػرور ا

                                                                                                                                                                              بعض العمميات المزورة االخر .
      -عدـ االلتزاـ بتطبيؽ الموائ  وال وانييف والتشريعات   وعمي سبيؿ المثاؿ كاالتي  : -6
ت ميػػؿ ميزانيػػة وزارة التعمػػيـ العػػالي بمصػػروفات المراقػػب المػػالي   2014عػػرض ت ريػػر ديػػواف الم اسػػبة لسػػنة  -

                 د.ؿ .  9,239سفر ب يمة  بمبمغ كامكافاءة مالية و تذاكر
 31/12/2014باف جممة االلتزامػات ال ائمػة عمػي الػوزارة  تػي  2014كما اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -

                                                             د.ؿ دوف  مساؾ سجؿ االلتزامات مما يجعؿ ىذه االلتزامات غير ذات مصداقية. 7,563,224بمبمغ 
قيػػػاـ ادارة اكاديميػػػة الدرسػػػات العميػػػا بالتعاقػػػد مػػػع بعػػػض شػػػركات  2014اشػػػار ت ريػػػر ديػػػواف الم اسػػػبة لسػػػنة  -

( يوسػ  ىػذه التعاقػدات و 6الم اوالت لتنفيذ بعض المشروعات الصيانة لبعض مبػاني االكاديميػة والجػدوؿ رقػـ )
                                                           قيمتيا :

 (6جدوؿ رقـ )
 القيمة المسددة نسبة االنجاز القيمة رقم العقد الجهة المنفذه اسم المشروع
 149,497 %0 996,650 1/2013 شركة باب العاج انشاء مكاتب

 59,377 %0 395,850 2/2013 شركة طريؽ العمراف انشاء فصوؿ دراسية
 74,809 %0 498,732 4/2013 السقـشركة امواج  انشاء مخازف

اال  2013% مف قيمة الع ػد عنػد البػدء فػي تنفيػد عمميػات المشػروع  فػي سػنة 15تبيف اف ال يمة المسددة تعادؿ 
                                                                    .2014وف ا لت رير ديواف الم اسبة لسنة  2014انو في الواقع الفعمي لـ يتـ اي  نجاز  تي نياية سنة 

كمكافآت لم راسات  سب اذف  24,000قياـ الوزارة بمبمغ و قدرة   2016اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  - 
   يػػػث لػػػو ظ تػػػـ صػػرؼ المكافػػػآت بتػػػاريا رجعػػػي مػػػف تػػػاريا مباشػػػرة 2016/ 27/9المػػػؤرخ فػػػي  3/9الصػػرؼ 

دينػػار  ممػا يعػػد  1000دينػار بينمػػا تػـ صػػرؼ مبمػغ و قػدرة  750كمػا اف قيمػػة المكافػاءة الم ػػددة بػال رار  العمػؿ
                                                                     .2016( لسنة 385مخالفا لنص قرار وزير التعميـ رقـ )

                                           :                      االختقس و التقعب -7
د.ؿ قيمة توريػد  131,803( بمبمغ 34/4بشاف اذف الصرؼ  رقـ ) 2014اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -

                                                    -( بشاف دراسة العروض الم دمة كما يمي : 9اثاث لموزارة   و مف خقؿ م سر لجنة المشتريات رقـ ) 
                                             د.ؿ  22,382عرض شركة الزيتونة ب يمة  -
                                            د.ؿ 21,443عرض معرض لمسات ب يمة  -
                                            د .ؿ 19,371عرض معرض الخميج ب يمة  -

تػػـ مخاطبػػة شػػركة الزينونػػة بمواف ػػة عمػػي عرسػػيا بال يمػػة الم ػػددة بالم سػػر و الكميػػة  12/9/2012و بتػػاريا 
تـ مخاطبة الشركة باف ىناؾ خطاء ماديا في الكتػاب االوؿ فػاف ال يمػة الصػ ي ة  17/9/2012ذاتيا و بتاريا 

                                                  ميات مف المخوليف بالتعديؿ.د.ؿ دوف وجود اي اشارة الي تعديؿ ال يمة او الك 131,803بمبمغ 
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  مف خقؿ متابعة ع د التقذية المبـر بيف المعيد العالي الت ني  2014كما اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -
مػدير المعيػد بػإبراـ ع ػد مػع  لمميف الطبية الشاطي وشركة العيوف القمعة لمخدمات التموينية واالعاشة تبيف قياـ

طالبػػػة ومػػػف خػػقؿ صػػػرؼ مسػػػت  ات الشػػػركة تبػػػيف انػػػو تػػػـ  200لعػػػدد  2013/ 2/5الشػػركة المػػػذكورة فػػػي يػػػـو 
. 2103لسػػنة  10/11/12د.ؿ عػػف االشػػير  181,560طالبػػة ب يمػػة اجماليػػة قػػدرىا  136صػػرؼ عمػػي عػػدد 

                         طالبة. 51البة اي بفارؽ ط 85وبيف كشؼ م دـ مف رئيس قسـ الطقب باف عدد الطالبات ىو 
( قيمػة 48,000تػـ صػرؼ مبمػغ ) 2/10بموجػب اذف الصػرؼ رقػـ  2015اشار ت رير ديواف الم اسػبة لسػنة  -

و مف خقؿ الف ص تبيف انػو تػـ صػرؼ المبمػغ  31/12/2015الي  1/5/2015ايجار سكف الوزير عف الفترة 
                   لع ار.باسـ الوزير و ليس باسـ مالؾ ا

 :                                                                       مخالفات اخري -8
اف ىناؾ العديد مف المخالفات االدارية في ادارة البعثات ترتب عنيا  2015اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -

 صػر: صػدور قػرار ايفػاد لػنفس الطالػب مػف عػدة جيػات مختمفػة زيادة في المصػروفات وعمػي سػبيؿ المثػاؿ ال لم
                   ادي الي من  الطالب عددة مرتبات. 

ب ياـ ادارة الجامعة المفتو ة بصرؼ نف ات تتمثؿ فػي عػقوة سػفر و  2015اشار ت رير ديواف الم اسبة لسنة  -
ال صػػوؿ عمػػي اذف مػػف وزارة الماليػػة واالكتفػػاء  ( د.ؿ دوف1,120مبيػػت لممراقػػب المػػالي لمجامعػػة وذلػػؾ ب يمػػة )
               ف ط ب رار صادرعف رئيس الجامعة بالمخالفة .

دينػػار  592,226ىنػػاؾ االلتػػزاـ قػػائـ لصػػاح فنػػدؽ كورنتيػػا ب يمػػة  2016يشػػير ت ريػػر ديػػواف الم اسػػبة لسػػنة  -
  االمػػر الػػذي يعػد مخالفػػة لمػػا جػاء ب ػػرار مجمػػس  2014 -2013مصػاريؼ اقامػػة الػوزير و الوكيػػؿ خػػقؿ سػنة 

                        ـ.  2013لسنة  346الوزراء رقـ 
بوجػػود تػػراكـ املتزامػػات عمػػي اكاديميػػة الدراسػػات العميػػا الميبيػػة     2017اف الم اسػػبة لسػػنة يشػػير ت ريػػر ديػػو  -

د.ؿ  وكمػػا  1,347,354وىػػذه االلتزامػػات فػػي المرتبػػات و مكافػػآت المػػوظيفيف و اعسػػاء ىيئػػة التػػدريس بمبمػػغ 
د.ؿ. و بناء عمػي كػؿ مػا 2,312,190   تبمغ االلتزامات ال ائمة عمي االكاديمية عمي الباب الثاني مبمغ اجمالي

ورد مػػف مخالفػػات وتزويػػر واختقسػػات وبعػػض  ػػاالت الوسػػاطة والم سػػوبية و تػػراكـ االلتزامػػات عمػػي مؤسسػػات 
التعميـ العالي ل ترات طويمة   ب يث يري الب اث سرورة االىتماـ و التركيز عمي ةليات ت كـ و تراقب مثؿ ىذه 

                                                        لداخمية.التصرفات   وتتمثؿ في االليات ال وكمة ا
                                                         :اآلليات الداخمية لم وكمة  -9

تنصب ةليات ال وكمة الداخمية عم  النشطة وفعاليات المؤسسة   واتخػاذ امجػراءات القزمػة لت  يػؽ الىػداؼ     
 . ويمكف تصنيؼ ةليات  وكمة المؤسسات الداخمية  ل  ما يأتي :  المؤسسة

 :                                                            مجمس امدارة  – 1 - 9
عفػاء      يعد مجمس امدارة ال سف الداة لمراقبة سموؾ امدارة   وذلؾ مػف خػقؿ صػق ياتو ال انونيػة فػي تعيػيف وا 

دارة العميػػا . كمػػا  ف مجمػػس امدارة يشػػارؾ فػػي وسػػع اسػػتراتيجية المؤسسػػة بفاعميػػة   وي ػػدـ ال ػػوافز ومكافػػأة ام
المناسػػبة لػػيدارة   ويراقػػب سػػموكيا وي ػػّوـ الدائيػػا. ولكػػي تكػػوف ىػػذه المجػػالس فعالػػة ينبقػػي الف تكػػوف فػػي الموقػػؼ 

تماعيػة لممؤسسػة بعػيف االعتبػار   الذي يؤىميا لمعمػؿ لمصػم ة المؤسسػة   وفػي ذات الوقػت تأخػذ األىػداؼ االج
كما يجب الف تمتمؾ السمطة القزمة لممارسة ال كاميا الخاصة   بعيدا عف التدخقت السياسية والبيروقراطية فػي 
شػؤونيا   وت ػـو باختيػػار امدارة العميػا   فسػػق عػف امشػػراؼ المسػتمر عمػػ  الداء المؤسسػة وامفصػػاح عػف ذلػػؾ. 



 

 قطاع التعليم العالي -العام  القطاع في المالي الفساد من للحد كآلية  الحوكمة
 أبوعجيمة                           جامعة صرمان د.مصطفى فتوحة،  د.جميل خالط،  أ.صالح

266 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

عمػ  سػرورة الف ت ػاد كػؿ مؤسسػة عامػة بمجمػس  دارة فعػاؿ   يمػارس ال يػادة ويوجػو وفي ىذا السياؽ يأتي تأكيػد 
 .                                                           (2014المؤسسة بنزاىة و كمة ويعمؿ لمصم ة المؤسسة بشفافية ومسؤولية ) الجزراوي   خسير  

والمراقبػة   يمجػا  لػ     ميـ العػالي مػف ال يػاـ بواجباتػو فػي التوجيػوولكي يتمكف مجمس امدارة في مؤسسة التع    
                          تكويف مجموعة مف المجاف   البرزىا ما يأتي : 

                                                                       لجنة المراجعة:  -1
ال اسػػر باىتمػػاـ بػػالغ مػػف قبػػؿ الييئػػات العمميػػة الدوليػػة   والم ميػػة  ل ػػد  ظيػػت لجنػػة المراجعػػة فػػي الوقػػت    

المتخصصة والبا ثيف   وبخاصػة بعػد امخفاقػات واالسػطرابات الماليػة التػي  صػمت فػي المؤسسػات العالميػة . 
ويرجػػع ىػػذا االىتمػػاـ لمػػدور الػػذي يمكػػف الف تؤديػػو لجنػػة المراجعػػة كػػأداة مػػف الدوات  وكمػػة المؤسسػػات فػػي زيػػادة 

لث ة والشفافية فػي المعمومػات الماليػة التػي تفصػ  عنيػا المؤسسػات   وذلػؾ مػف خػقؿ دورىػا فػي  عػداد الت ػارير ا
شػرافيا عمػ  وظيفػة المراجػع الػداخمي فػي المؤسسػات   وكػذلؾ دورىػا فػي دعػـ المراجػع الخػارجي وزيػادة  المالية وا 

                                 وكمة الشركات .  است قليتيا   فسق عف دورىا في التأكيد عم  االلتزاـ بمبادئ
                  ومف بيف الوظائؼ وواجبات ) مسؤوليات ( لجنة المراجعة تتمثؿ فيما يمي :

                                   مراجعة الكشوفات المالية قبؿ ت ديميا  ل  مجمس امدارة .• 
عفاء•                                          الخارجي . المراجع التوصية بتعييف ومكافأة وا 
                             واالتفاؽ عمييا . مناقشة نطاؽ وطبيعة األولويات في المراجعة• 
  المناقشة مع المراجعيف الخارجييف ألية ت فظات الو مشكقت تنشأ الثناء عممية المراجعة .• 
دارة المخػاطر المناقشة مع المراجعيف •  الخارجييف والداخمييف لت ويـ فاعمية نظاـ الرقابػة الداخميػة فػي المؤسسػة وا 

                                                                       فييا .
ـ امشػػػراؼ عمػػػ  وظيفػػػة المراجػػػع الػػػداخمي ومراجعػػػة الت ػػػارير التػػػي ت ػػػدميا والنتػػػائج التػػػي تتوصػػػؿ  لييػػػا وت ػػػدي• 

                                   التوصيات ليدارة التخاذ امجراءات القزمة .
ال يػػاـ بأيػػة واجبػػات تكمػػؼ بيػػا مػػف قبػػؿ مجمػػس امدارة  والتػػي ليػػا صػػمة بأعمػػاؿ المراجعػػة والرقابػػة ) بػػروش   • 

 .                                                              (2012دىيمي   
  :                                                                   لجنة المكافآت  - 2

توصػػي اغمػػب الدراسػػات الخاصػػة ب وكمػػة المؤسسػػات والتوصػػيات الصػػادرة عػػف الجيػػات الميتمػػة بيػػا بأنػػو     
لجنػػة المكافػػػآت  يجػػب الف تشػػكؿ لجػػاف المكافػػآت مػػػف العسػػاء مجمػػس امدارة غيػػر التنفيػػػذييف. و تتركػػز وظػػائؼ

                                                  وواجباتيا في ت ديد الرواتب والمكافآت والمزايا الخاصة بامدارة العميا لذا فاف مف  الىـ الواجبات ما يأتي: 
                                                                          مصادقة عمييا .ت ديد المكافآت والمزايا األخر  ليدارة العميا   و مراجعتيا والتوصية  لمجمس امدارة بال -
   وسع سياسات مدارة برامج مكافأة امدارة العميا و مراجعة ىذه  السياسات بشكؿ دوري .  -
ؿ مع ػوؿ بػأداء عسػو اتخاذ خطوات لتعديؿ برامج مكافآت امدارة العميا التي ينتج عنيػا دفعػات ال تػرتبط بشػك -

                                                           امدارة العميا . 
                                          وسع سياسات لمزايا امدارة ومراجعتيا باستمرار . -
                 :                                                    لجنة التعيينات  - 3
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يجب الف يتـ تعييف العساء مجمس امدارة والمػوظفيف مػف بػيف الفسػؿ المرشػ يف الػذيف تػتقءـ ميػاراتيـ وخبػراتيـ 
مػػػع الميػػػارات والخبػػػرات الم ػػػددة مػػػف المؤسسػػػة . ولسػػػماف الشػػػفافية فػػػي تعيػػػيف العسػػػاء مجمػػػس امدارة وب يػػػة 

                              الموظفيف و مناىـ الواجبات ىي : 
الف ت ػػـو لجنػػة التعيينػػات فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي مػػع مجمػػس امدارة وبمصػػادقة الػػوزير المخػػتص بوسػػع  –

                                                                             الميارات والخبرات المطموب توافرىا لد  عسو مجمس  امدارة والموظفيف المطموبيف . 
يجػػػب عمػػػ  لجنػػػة التعيينػػػات الف تسػػػع ةليػػػات شػػػفافة لمتعيػػػيف  بمػػػا يسػػػمف  ال صػػػوؿ عمػػػ  الفسػػػؿ المرشػػػ يف  –

                                                                   المؤىميف . 
 ر.الف ت ـو المجنة مع ب ية العساء مجمس امدارة بت ويـ الميارات المطموبة  لممؤسسة باستمرا –
                                                                         يجب الف ت ـو المجنة بامعقف عف الوظيفة المطموب  شقاليا   ودعوة  المؤىميف لت ديـ طمباتيـ لمتعييف.  –
ت الموسػوعة مػف عم  المجنة الف تتوخ  الموسوعية   وذلؾ بم ارنػة مػؤىقت وميػارات المت ػدـ مػع المواصػفا –

 .                                          (2016)غربي و اخروف   المؤسسة 
                                                               المراجعة الداخمية:   2 - 9

  وذلػػؾ بزيػػادة ال ػػدرة  تػػؤدي وظيفػػة المراجػػع الػػداخمي دورا ميمػػا فػػي عمميػػة ال وكمػػة    ذ  نيػػا تعػػزز ىػػذه العمميػػة
الػػػداخميوف مػػػف خػػػقؿ األنشػػػطة التػػػي  عمػػػ  مسػػػاءلة اي مسػػػئوؿ فػػػي اي مؤسسػػػة عامػػػة .  يػػػث ي ػػػـو المراجعػػػوف

ينفػػذونيا بزيػػادة المصػػداقية   العدالػػة   ت سػػيف سػػموؾ المػػوظفيف العػػامميف فػػي المؤسسػػات الممموكػػة لمدولػػة وت ميػػؿ 
الػػداخمي والخػػارجي يعػػد ةليػػة ميمػػة مػػف ةليػػات المراقبػػة  لمراجػػعمخػػاطر الفسػػاد امداري والمػػالي . و  ف كػػؿ مػػف ا

سػػمف  طػػار ىيكػػؿ ال وكمػػة   وبشػػكؿ خػػاص فيمػػا يتصػػؿ بسػػماف دقػػة ونزاىػػة الت ػػارير الماليػػة ومنػػع واكتشػػاؼ 
 ػػػاالت القػػػش والتزويػػػر. وقػػػد اعترفػػػت الييئػػػات المينيػػػة والتنظيميػػػة بأىميػػػة وظيفػػػة المرا ػػػع الػػػداخمي فػػػي عمميػػػة 

عمػ  الىميػػة مسػؤولية المراجػػع الػداخمي فػػي منػػع   Cadbury committeeالكػدت لجنػػة كػادبيري ال وكمػة. ف ػػد
واكتشاؼ القش والتزوير. ولت  يؽ ىذه الوظيفة ألىدافيا   يجب الف تكوف مست مة وتنظـ بشػكؿ جيػد وتسػتند  لػ  

                 (. 62 -61  ص ص 2016تشريع خاص بيا ) صبرينة   
                                                                                    :    النتائج  - 10

                    في سؤ ما تـ عرسو  في الجانب الوصفي   تـ التوصؿ ال  النتائج االتية :
                                  افت ار المراقبة والمساءلة مف قبؿ الجيات لجيات المختصة.  -1
                          سوء سياسة التوظيؼ وصرؼ المرتبات والمن  والمزايا لمموظفيف. -2
المبالقة في قيمة الع ود امدارية والمالية وانعػداـ المعػايير واألسػعار النمطيػة  واخػتقؼ األسػعار المسػتخدمة  -3

                                    في ت دير قيمة الع ود مف مكاف الي ةخر.
                                                                                                تفشي مظاىرالم سوبية و الوساطة وت ديـ المصال  الشخصية والجيوية عم  مصم ة العامة. -4
                                      ظيور بعض عمميات التزوير و االختقس و التقعب.  -5
                                  عدـ االلتزاـ بتطبيؽ الموائ  وال وانييف والتشريعات النافذه . -6
                            تراكـ االلتزامات عمي مؤسسات التعميـ العالي ل ترات طويمة. -7

         في مؤسسات التعميـ العالي : سياسات م تر ة لم د مف مظاىر الفساد المالي   - 11
البد مف االىتمػاـ بتعػاليـ الشػريعة االسػقمية  ومنيػا عمػي سػبيؿ المثػاؿ   االمانػة والنزاىػة و المصػداقية   مػف  -

                     خقؿ التوعية المستمرة لمعامميف بمؤسسات التعميـ العالي.
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لمصػػال    ك ػػؽ التصػػويت وانتخػػاب مجمػػس امدارة وبتنظػػيـ وجػػود قػػوانيف وتشػػريعات تعنػػ  ب  ػػوؽ اصػػ اب ا -
مجمػػس امدارة ببيػػاف صػػفاتو مػػف  يػػث التأكػػد مػػف اسػػت قليتو وبيػػاف ميامػػو ومسػػؤولياتو  وكػػذلؾ بيػػاف مسػػؤوليات 

      امدارة التنفيذية و  وؽ الص اب المصال  وواجباتيـ.
عسػػاؤىا وبمػػؤىقت عاليػػة  وخبػػرة جيػػدة  ب يػػث تكػويف لجنػػة مراجعػػة داخػػؿ كػػؿ مؤسسػػة لتعمػػيـ العػالي يتمتػػع ال -

ت ػػـو المجنػػة بالم ػػاـ األوؿ بالتأكػػد مػػف وفػػاء المؤسسػػة بالمتطمبػػات المتعم ػػة بػػامدارة التنفيذيػػة والمراجػػع الخػػارجي 
جراءات امفصاح المالي .                               وا 

عالي تعمؿ عم  تنظيـ االجتماعات واالتصاالت العمؿ عمي تطبيؽ اليات ال وكمة داخؿ كؿ مؤسسة لتعميـ ال -
                       بيف امدارة العميا وامدارة التنفيذية والموظفيف .

 وجود النظمة  دارية داخمية عم  درجة عالية مف الكفاءة والفعالية مثؿ نظاـ شؤوف الموظفيف   -
جراء المرا جعة المستمرة وتعديميا  ذا اقتس  األمر ذلؾ  ت ديد صق يات ومسؤوليات كؿ عسو في المؤسسة وا 

مػػا يسػػيؿ عمػػ  جميػػع المتعػػامميف داخػػؿ المؤسسػػة معرفػػة  ػػدود عمميػػـ ومػػا ىػػو مطمػػوب مػػنيـ مػػف الجػػؿ خدمػػة 
                                              المؤسسة وت  يؽ الىدافيا.

مػػػا فػػػي ذلػػػؾ األنظمػػػة ذات الصػػػمة بإعػػػداد الت ػػػارير التأكػػد مػػػف سػػػقمة األنظمػػػة الماليػػػة والم اسػػػبية وامداريػػػة ب -
                                                                                        المالية.

وسػػع سياسػػة تسػػبط العققػػة مػػع الصػػ اب المصػػال  مػػف الجػػؿ ال فػػاظ عمػػ    ػػوقيـ وتشػػمؿ ةليػػات تعػػويض  -
المعمػػػػوؿ بيػػػػا  وتسػػػػوية الخقفػػػػات والنزاعػػػػات ال ائمػػػػة بػػػػيف األطػػػػراؼ  الصػػػ اب المصػػػػال  فػػػػي  ػػػػدود التشػػػػريعات

المتعاممػة   قامػػة عققػػة جيػػدة مػػع العمػػقء الم ػػافظيف عمػ  السػػر المينػػي لممعمومػػات  والسػػموؾ المينػػي لممػػديريف 
 والعامميف بالمؤسسة وةداب المينة واألخققيات السميمة

ة الرقابيػػة لممؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فػػي مظػػاىر الفسػػاد المػػالي التأكيػػد عمػػ  متابعػػة ديػػواف الم اسػػبة واألجيػػز  - 
                                        التي تـ عرسيا في ت ارير ديواف الم اسبة.

الشػفافية فػػي ال ػػد مػف الفسػػاد و التػػي تتطمػب تػػوفير المعمومػػات الدقي ػة فػػي م تواىػػا وتوقيتيػا وافسػػاح المجػػاؿ  - 
                                                         ع عمىيا.الماـ الجميع لقطق

                                                              .التأكيد عمي الخققيات الوظيفية العامة -
الكفػػاءة و الشػػفافية و  ال يػاـ بأصػػقح اداري داخػػؿ مؤسسػات التعمػػيـ العػػالي مػف خػػقؿ التوظيػػؼ وف ػا لمبػػادءي -

                                                          المعايير المعايير الموسوعية.
 المراجع 

دراسػة  –  بعنواف  الفساد المػالي فػي الرقابػة عمػ  المػاؿ العػاـ فػي ليبيػا  2014الفطيسي  عبد القني ال مد    -
المجمػػػد  -العػػػدد السػػػادس عشػػػر –  مجمػػػة الجامعػػػة 2012-2008ت ت ميميػػػة لمت ػػػارير ديػػػواف الم اسػػػبة لمسػػػنوا

 جامعة الزاوية . -األوؿ
  دور تطبيػؽ قواعػد ال وكمػة فػي زيػادة ال ػدرة التنافسػية لمؤسسػات  2017ابوعرب   ىبة  مػادة البػو عػرب    -

اني وتعزيػػز البيئػػة دراسػػة تطبي يػػة عمػػ  الكميػػات الت نيػػة بم افظػػات .غػػزة المػػؤتمر العممػػي الثػػ –التعمػػيـ  العػػالي 
 االبداعية لم طاع الت ني.
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ال مد م مد برقعاف  وعبد ا عمي ال رشي   وكمة الجامعات ودورىا في مواجية الت ػديات  المػؤتمر العممػي  -
 – 1  لبناف: جامعػة الجنػاف)  ص ص  2012ديسمبر   17 - 15الدولي عولمة امدارة في عصر المعرفة   

23) 
 1980دراسػػة تطبي يػة فػػي مصػػر–  السياسػػة الماليػػة والفسػاد االداري والمػػالي 2011خمػؼ  فاطمػة ابػػراىيـ     -

 .7العدد 4 مجمة جامعة االنبار لمعمـو االقتصادبة واالدارية المجمد  2008ال  
( بعنواف ةليػات ال وكمػة ودورىػا فػي ال ػد مػف الفسػاد المػالي وامداري فػي الشػركات  2012عباس و اخقوف  -

 لمدولةالممموكة 
  دور ةليػػات  وكمػػة الشػػركات فػػي مكاف ػػة الفسػػاد المػػالي و االداري  رسػػالة ماجسػػتير غيػػر 2016صػػبرينة    -

 منشورة  المم  ة الجامعية   كّمّية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية   الجزائر. 
دة و متطمبػات تطبي يػا فػي الجامعػات   دراسػة ت ميمػو امفيػـو ال وكمػة الرشػي 2018طيب   عزيزة عبػدا     -

 السعودية   مجمة العمـو التربوية   العدد الثاني .
  الثػػر تطبيػػؽ ال وكمػػة عمػػ  ت سػػيف األداء فػػي المؤسسػػات ال كوميػػة   رسػػالة  2016ال ايػػؾ   نيػػ  ال مػػد   -

 ماجستير غير منشورة  الجامعة االفتراسية السورية   الجميورية السورية.
  ال وكمػػػة فػػػي ال طػػػاع العػػػاـ   االدارو العامػػػة لمنشػػػر و الطباعػػػة   معيػػػد  2016ـ عبػػػد ا   البسػػػاـ  بسػػػا  -

 االدارة العامة   المممكة العربية السعودية.
  تطػػوير األداء امداري بالجامعػات السػػعودية   مجمػػة ودراسػػات فػػ  التعمػػيـ  2017عيػد   ىالػػة فػػوزي م مػػد   -

 .586 - 507  ص ص  27الجامع   العدد 
  اواقػع تطبيػؽ ال وكمػة مػف وجيػة نظػر العسػاء الييئتػيف 2014العريني   مناؿ بنت عبد العزيز بف عمي     -

امدارية واألكاديمية العامميف في جامعة امماـ م مد بف سعود امسقمية  المجمة الدولية التربوية المتخصصػة   
 (12(   العدد ) 3المجمد )

ة الجامعػة فػػي ت سػػيف جػودة التعمػػيـ العػػالي مػف وجيػػة نظػػر األطػػراؼ ذات   دور  وكمػػ2017ج طػة سػػناء    -
 المصم ة   رسالو ماجستير غير منشورة   جامعة سطيؼ   الجزائ .

  جػػرائـ الفسػػاد امداري والػػدالي فػػي الشػػركات العامػػة وطػػرؽ الوقايػػة منيػػا 2018السػػيوي    ىشػػاـ ام مػػد      -
 .648- 598العدد العاشر  صص  -ومواجيتيا  مجمة الب وث األكاديمية 

   دور لجاف المراجعة كأ د ةليات ال وكمة في مواجية الفساد المالي.2012م مود رجب يس غنيـ     -
  نمػػػوذج م تػػػرح ل وكمػػػة الشػػػركات باسػػػتخداـ نظػػػـ المعمومػػػات   المػػػؤتمر 2016صػػػباح غربػػػي  و اخػػػروف    -

 عماف  االردف. –جامعة عماف العربية  5األعماؿ  العممي الدولي األوؿ في االتجاىات ال ديثة في 
  مػػػدي توافػػػؽ ممارسػػػات مراجعػػػي ديػػػواف الم اسػػػبة الميبػػػي مػػػع متطمبػػػات المعػػػايير 2017الفػػػقح   ابوشػػػعالة   

 المينية في مجاؿ الكش ؼ عف القش و الفساد   المؤتمر العممي االوؿ  وؿ مكاف ة الفساد في ليبيا.
  البيئػة ال اسػنة لمفسػاد المػالي فػي ليبيػا  2018  المبسػوط   ربيعػة عاشػور    عري يب   سػعاد عبدالسػقـ  -

  مجمػة كميػة الدراسػات العميػا بالجامعػة االسػمرية االسػقمية    العػدد 2016 -2003وةثاره دراسػة ت ميميػة لمفتػرة 
 . 110-56االوؿ   ص ص 

ذج م تػػػرح لقفصػػػاح عػػػف  وكمػػػة   النمػػػو 2014الجػػػزراوي    بػػػراىيـ م مػػػد عمػػػي     خسػػػير  بشػػػر  فاسػػػؿ   
الشركات و ةلياتيا الداخميػة   مجمػة كميػة بقػداد لمعمػـو االقتصػادية الجامعػة   العػدد التاسػع و الثقثػوف  ص ص 

329- 348 
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  المػػػؤتمر العممػػػي  2016غربػػػي و اخػػػروف   نمػػػوذج م تػػػرح ل وكمػػػة الشػػػركات باسػػػتخداـ نظػػػـ المعمومػػػات   -
 عماف  االردف. –ديثة في األعماؿ  جامعة عماف العربية الدولي األوؿ في االتجاىات ال 
  دور ةليػػات ال وكمػػة فػػي ال ػػد مػػف الفسػػاد المػػالي وامداري   2012  جػػابر   بػػروش   زيػػف الػػديف   دىيمػػي

 الممت   الوطني  وؿ:  وكمة الشركات كالية لم د مف الفساد المالي و االداري   الجزائر.
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Abstract 

  This study aims to identify the most important demonstration of financial 

corruption in the institutions of the higher education sector and reduce it using 

internal mechanisms of governance. The researchers used the descriptive approach to 

describe the manifestations of financial corruption in higher education institutions 

through what was exposed in the reports of the Libyan Audit Bureau from 2013 to 

2017. One of the most prominent results of this study is the lack of control and 

accountability by the authorities, poor employment policy and, exaggerated value of 

financial contracts and the lack of standards and stereotypical prices. Some of the 

most important recommendations of this study: it should be paied the attention to the 

teachings of Islamic law, emphasising on the ethics of public employment and the 

existence of laws and legislation concerned with the rights of stakeholders and work 

on the application of governance mechanisms within each institution of higher 

education. 
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