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 المستخلص

لمتعرؼ عمى دور دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي في الحد مف الفساد المالي في القطاع  ىدفت الدراسة
 :وبيذا صاغ الباحثاف مشكمة الدراسة في التساؤؿ التاليالمصرفي الميبي، 

صرفي هل لمتطمبات دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي دور في الحد من الفساد المالي في القطاع الم
واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي حيث تعد ىذه الدراسة وصفية مف حيث الغرض، كما تـ استخداـ أسموب  ،؟الميبي

( الذي يندرج ضمف المنيج الوصفي لتحويؿ البيانات الوصفية الي بيانات كمية، Content Analysisتحميؿ المحتوي )
 حتوي دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي.وىو وسيمة مف وسائؿ جمع البيانات، وتـ تحميؿ م

 وأوصت الدراسة %،21وتوصمت الدراسة بأن دليل متطمبات دليل الحوكمة تحد من الفساد المالي واإلداري بنسه 
المساىميف، وبالفصؿ السادس بحقوؽ  بالفصؿ الثاني الخاصبضرورة إعادة النظر بدليؿ الحوكمة وخاصة فيما يتعمؽ 

بالمتطمبات األخرى حيث كانت نسب الحد مف الفساد فييما متدنية، كما اوصت الدارسة بإجراء المزيد مف  الخاص
 .البحوث في ىذا المجاؿ باستخداـ منيجيات أخري قد تساىـ في زيادة المعرفة حوؿ موضوع الدراسة

 الفساد المالي ،الكممات المفتاحية: دليل الحوكمة، المصرف المركزي
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 مقدمة:  .1

( عمى اىتماـ بيئة االعماؿ الميبية عمى غرار Corporate Governanceلقد حاز مفيـو حوكمة الشركات )
بعض الدوؿ التي سبقتيا في تبنية حيث كانت اولي الجيات المتبنية ليذا المفيـو ىي مصرؼ ليبيا المركزي، 

التجارية بتطبيؽ ىذا الدليؿ، الزمة فيو المصارؼ  0202حيث اعتماد المصرؼ المركزي دليال لمحوكمة عاـ 
وجاءت الحاجة لتبني ىذا الدليؿ مف قبؿ المصارؼ لما لو مف دور في سالمة النظاـ المالي وتحصينو مف 
االزمات المالية التي قد يتعرض ليا نتيجة لسوء أداء اإلدارة، وعمية فأف الباحثاف يتسألف عما اذا كانت متطمبات 

لميبي يحد مف الفساد المالي بيذا القطاع حاؿ تطبيقو، وبيذا تيدؼ الدراسة الي دليؿ الحوكمة لمقطاع المصرفي ا
معرفة دور ىذا الدليؿ في الحد مف الفساد المالي في القطاع المصرفي، و سوؼ تعتمد الدراسة عمى المنيج 

داـ الوصفي القائـ عمي تحميؿ المحتوي، حيث تعد ىذه الدراسة وصفية مف حيث الغرض، كما سيتـ استخ
( الذي يندرج ضمف المنيج الوصفي لتحويؿ البيانات الوصفية Content Analysisأسموب تحميؿ المحتوي )

الي بيانات كمية وبالتالي تعتبر دراسات تحميؿ المحتوي مف الدراسات الكمية، وىو وسيمة مف وسائؿ جمع 
حتوي دليؿ الحوكمة لمقطاع المصرفي البيانات، حيث يستخدـ كأداة لتحميؿ محتوي المواد، حيث سيتـ  تحميؿ م

لمتعرؼ عمي متطمبات ىذا الدليؿ، وبيذا يمكننا التعرؼ عمي  0202الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي عاـ 
 .دور الحوكمة في القطاع المصرفي الميبي في الحد مف الفساد المالي

 مشكمة الدراسة: .2
الممارسات الدولية لإلدارة الرشيدة قاـ خالؿ  أفضؿفي أطار سعي مصرؼ ليبيا المركزي المتواصؿ عمى تبني 

ـ باعتماد دليؿ الحوكمة في القطاع المصرفي الميبي، اف وضع ىذا الدليؿ جاء لتمبية لرغبات  0202سنة 
فقد استفاد معدي ىذا الدليؿ مف التجارب العالمية السابقة وتـ تكييفيا بما يتمشى  القطاع،المستفيديف مف ىذا 

منظمة المحمي مسترشديف بالمبادئ العامة لإلدارة الناجحة التي وضعتيا لجنة بازؿ ومبادئ مع المجتمع 
(OECD) (0202 )الشكري، الجيد،العاـ لمحكـ المؤسسي  وباإلطار . 

( 0202، الحوتيومف خالؿ اطالع الباحثيف عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع، تبيف باف دراسة )
تزاـ المصارؼ التجارية الميبية بمبادئ الحوكمة وفؽ لدليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا قد تناولت مدى ال

. وقد توصمت الدراسة باف ىناؾ التزاـ بمتطمبات دليؿ الحوكمة مف قبؿ المصارؼ التجارية 0202المركزي 
 الميبية. 

 وعميو تمت صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ التالي:
مة الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي دور في الحد مف الفساد المالي في القطاع دليؿ الحوك حتوىىؿ لم

 المصرفي الميبي؟

 هدف الدراسة:  .3

تيدؼ ىذا الدراسة الى التعرؼ عمى دور دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي في الحد مف الفساد 
 المالي في القطاع المصرفي الميبي.

 أهمية الدراسة: .4

الحوكمة الصادر عف  محتوى دليؿدراسة ىذه الدراسة مف اليدؼ الذي تسعي إلى تحقيقو مف خالؿ تنبع أىمية 
، عمى اعتبار أف ىذا الدليؿ يعد مصرؼ ليبيا المركزي في الحد مف الفساد المالي في القطاع المصرفي الميبي
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 الدراسة دوروبالتالي قد يكوف لنتائج ىذه  أحد المقومات األساسية لتفعيؿ مفيـو الحوكمة في القطاع المصرفي،
 الحوكمة.او تعديؿ دليؿ في لفت نظر الجيات المعنية بتطبيؽ 

 الدراسات السابقة  .5
 (0208والبرعصي )دراسة الجازوي  5-0

ىدفت ىذه )حوكمة القطاع المصرفي ودورىا في مكافحة الفساد المالي بالمصارؼ التجارية الميبية(  بعنواف
يسي لمتعرؼ عمى مدى مساىمة ما ىو مطبؽ مف قواعد حوكمة الشركات الواردة في دليؿ بشكؿ رئالدراسة 

كما  المالي،في مكافحة الفساد  0202حوكمة القطاع المصرفي الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي في عاـ 
مة ىدفت الدراسة بشكؿ فرعي إلى التعرؼ عمى مستوى االلتزاـ بإرشادات الحوكمة الواردة في دليؿ حوك

 -التالية: وقد توصمت ىذه الدراسة الى النتائج  .المصارؼ في ليبيا
يوجد التزاـ بإرشادات الحوكمة الواردة بدليؿ حوكمة القطاع المصرفي بشكؿ معقوؿ مف قبؿ المصارؼ  -0

 التجارية الميبية.

يوجد تأثير إيجابي لما ىو مطبؽ مف قواعد الحوكمة الواردة في دليؿ حوكمة القطاع المصرفي في مكافحة  -0
 الميبية.الفساد المالي في المصارؼ التجارية 

 (0208والمبسوط )دراسة عريقيب  5-0
والتي كانت تحت عنواف البيئة الحاضنة لمفساد المالي في ليبيا وأثاره. دراسة تحميمية  دراسةالىذه أىداؼ  تمثمت
  -( في: 0206-0222لمفترة )

 تحديد مظاىر وأسباب الفساد المالي المتعددة.  -1

   .لفت االنتباه إلى جميع الجيات المسئولة إلى خطر الفساد المالي  -2

  .ذه الظاىرةبياف أىـ النتائج االقتصادية المترتبة مف ى -3

 .محاولة التقميؿ مف اآلثار السمبية لمفساد المالي عمى التنمية االقتصادية، والبشرية -4

 -التالية: وقد توصمت ىذه الدراسة الى النتائج 
 .الدولةيؤدي الفساد المالي إلى آثار اقتصادية خطيرة ليا انعكاسات سمبية عمى  -0

المحمي واألجنبي، وزيادة كمفػة الخدمات الحكومية،  يعمؿ الفساد المالي عمى خفض معدالت االستثمار -0
 .المعيشةواستنزاؼ الموارد، مما يؤدي إلػى انخفػاض معػدالت النمػو االقتصادي، ومف ثـ تراجع مستويات 

ىدار الماؿ العاـ -2  تعد ليبيا مف أكثر الدوؿ فسادًا، ويعزى ذلؾ إلى غياب سيادة القانوف، وا 

تصاد إلى النمو المتباطئ لالقتصاد، حيث توجد عالقػة عكسية بيف مستوى يؤدي انتشار الفساد في االق -2
 الفساد المالي والنمو االقتصادي.

نقطة  (00-02) ما بيفتعد ليبيا مف بيف الدوؿ العربية األكثر فسادًا، حيث احتؿ مؤشر مػدركات الفػساد  -5
 نقطة، خالؿ فترة البحث. 022مف أصؿ 

 (0205)باديس بوسعيود  دراسة 5-2

 ػ :فيرئيسية تتمثؿ ال ياأىداف " وكانت 0200 – 0999مكافحة الفساد في الجزائر،  حت عنواف " مأسسةت
التعريؼ بظاىرة الفساد وضبط مفيومو، وأسبابو، وتبياف مدى خطورتو وآثاره الوخيمة عمى الدوؿ   -

 والمجتمعات.

التعريؼ بعممية المأسسة ومفيوميا، وأىميتيا في إعطاء الشرعية لمممارسات، وزيادة التنظيـ والتنسيؽ في   -
 .العمميات االدارية، وتحسيف إدارة مكافحة الفساد
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تبياف أىمية مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاىة مف خالؿ إنشاء مؤسسات   -
حة الفساد تكوف ليا صالحيات واسعة وحماية قانونية تضمف سير عمميا بشفافية وتقـو مختصة في مكاف

  .بالمساءلة والمحاسبة، وفرض العقاب والجزاء عمى جميع مرتكبي الفساد والمشاركيف أو المتسببيف فيو

تي تتناسب عرض بعض التجارب الدولية الناجحة في مجاؿ مكافحة الفساد، واالستفادة منيا في المجاالت ال -
  .مع بيئة المجتمع الجزائري

محاولة اقتراح استراتيجية وطنية شاممة تشاركية وفعالة مف أجؿ مكافحة الفساد، وتبياف ضرورة تدعيـ اإلطار  -
 .القانوني بإطار مؤسساتي قوي مف أجؿ المساىمة في دفع عممية التنمية بدوف فساد وبدوف عراقيؿ

 صؿ إلييا ما يميمف بيف أىـ النتائج التي تـ التو 
أف ظاىرة الفساد ىي ظاىر ة قديمة قدـ المجتمعات االنسانية، حيث ارتبط وجودىا بوجود االنساف، وىي  -0

ظاىرة ال تقتصر عمى شعب أو دولة أو مجتمع دوف آخر، بؿ توجد في جميع الدوؿ والمجتمعات بنسب 
ية باعتبار وجود بيئة مشجعة فييا عمى الفساد متفاوتة، وىي منتشرة بشكؿ أكثر في النظـ الشمولية والدوؿ النام

أكثر، بينما تقؿ في النظـ الديمقراطية باعتبارىا تقـو عمى احتراـ أكثر لحقوؽ االنساف وحرياتو وعمى الشفافية 
 في التسيير والمساءلة وفرض احتراـ سيادة وسمطة القانوف

تباع وانتياج االليات المؤسساتية بيدؼ تنظيـ أف المأسسة تشير إلى تمؾ العممية التنظيمية التي تعتمد إ   -0
ومبادرات معينة وضبط تسييرىا والتعامالت  وتجسيد سياساتمجاالت معينة اقتصادية، سياسية، أمنية... 
 المتعمقة بيا لجعميا أكثر فاعمية ودقة وتنظيما

السياسة الوطنية في  أف دارسة مكافحة الفساد في الجزائر مف زاوية المؤسسات يّمكف مف تقييـ مدى نجاح -2
مكافحة الظاىرة في الجزائر، مف خالؿ تسميط الضوء عمى واقع عمؿ ىذه المؤسسات واستنتاج العوائؽ المحيطة 

 .بيا أثناء الممارسة

أف مف بيف االسباب الرئيسية النتشار الفساد في المجتمعات انتشار الفقر والجيؿ، إضافة إلى نقص  -2
لؾ عدـ االلتزاـ بمبدأ الفصؿ المتوازف بيف السمطات الثالث التنفيذية والتشريعية المعرفة بالحقوؽ الفردية، وكذ

والقضائية في النظاـ السياسي، وطغياف السمطة التنفيذية وضغطيا عمى السمطة التشريعية والتدخؿ في 
ياب استقالليتو صالحياتيا وىو ما يؤدي إلى االخالؿ بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أف ضعؼ الجياز القضائي وغ

 ونزاىتو يعتبر سببا مشجعا عمى الفساد.

ضعؼ االرادة لدى القيادة السياسية في مكافحة الفساد، وعدـ الصرامة في محاسبة المتسببيف والمسؤوليف  -5
عف الفساد افالتيـ مف العقاب، يساعد عمى وجود بيئة مناسبة لمفساد ويشجع الفاسديف عمى ممارسات فاسدة 

سبة أو عقاب، لذلؾ تظؿ االرادة السياسية مطمبا أساسيا لنجاح المبادرات المتعمقة بمكافحة أكثر بدوف محا
 .الظاىرة

يعود سبب فشؿ سياسات مكافحة الفساد في الجزائر إلى تغييب تفعيؿ القوانيف وعدـ استقاللية مؤسسات  -6
إشراؾ منظمات المجتمع المدني مكافحة الفساد وتقييد صالحياتيا مف طرؼ السمطة التنفيذية، إضافة إلى عدـ 

 في مكافحة الفساد.
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 ( 0202دراسة الحوتي ) 5-2
والتي كانت تحت عنواف مدى التزاـ المصارؼ التجارية الميبية بمبادئ الحوكمة وفقا لدليؿ حوكمة القطاع 
المصرفي )مف وجية نظر مفتشي إدارة الرقابة عمى المصارؼ والنقد بمصرؼ ليبيا المركزي( حيث كاف اليدؼ 

  –مف ىذه الدراسة تحقيؽ التالي 
 تو وأىدافو ومحدداتو وركائزه ودعائمو واالبعاد المحاسبية لو. التعريؼ بمفيـو حوكمة الشركات وأىمي 

  التعريؼ بأىـ المساىمات الدولية مف قبؿ المنظمات العالمية التي تولي موضوع الحوكمة اىتماما خاصا
واستعراض ما صدر منيا مف مبادئي واحكاـ وقواعد وارشادات في ىذا الخصوص. والوقوؼ عمى أىـ البواعث 

 لى زيادة االىتماـ بحوكمة القطاع المصرفي.التي أدت ا

  .التعريؼ بمساىمة لجنة بازؿ حوؿ حوكمة المصارؼ، وما صدر منيا مف مبادئي في ىذا الخصوص
 التعريؼ بالجوانب األساسية لحوكمة المصارؼ، وتحديد األطراؼ المسؤولة عف تطبيقيا.

 جيودات مصرؼ ليبيا المركزي في موضوع التعرؼ عمى واقع حوكمة اقطاع المصرفي الميبي، واستعراض م
 الحوكمة.

  الوقوؼ عمى مدى التزاـ المصارؼ التجارية الميبية بمبادئ الحوكمة وفقا لما جاء في دليؿ حوكمة القطاع
 المصرفي الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي.

 -وقد توصمت ىذه الدراسة الى النتائج التالية: 
بمبادئ الحوكمة الصادرة عف مصرؼ ليبيا المركزي، واف التزاميا بالمبادئ التزاـ المصارؼ التجارية الميبية 

وحدة واحدة في المتوسط غير أف ىذا االلتزاـ يتفاوت بيف مبدأ وأخر وأف اختمفت في أولوية االلتزاـ بالبنود 
 المدرجة ضمف كؿ محور مف محاور المبادئ.

 (0229جبار )دراسة  5-5
بحيث ال يمكف لمشرفي البنوؾ وحدىـ مراقبتيا، وعمى ىذا األساس تمقى  أصبحت أعماؿ البنوؾ شديدة التعقد

مسؤولية كبيرة عمى المساىميف وممثمييـ في مجالس إدارة البنوؾ لتحقيؽ سالمة وأمف العمميات المصرفية، وقد 
في لتحقيؽ ال تتوقؼ العممية عمى البنوؾ بمفردىـ بؿ تمتد المسؤولية إلى جميع المتعامميف داخؿ القطاع المصر 

االستقرار المالي والمصرفي، ورغـ وضوح ىذه الفكرة استمرت األزمات واالفالسات المتوالية لمبنوؾ في العديد 
مف دوؿ العالـ، وىو األمر الذي دفع العديد مف الييئات والمجاف المالية والمصرفية والنقدية العالمية لممساىمة 

عمى غرار ما قامت بو لجنة بازؿ عمى مدار عشريف سنة تقريبا بأفكار جديدة حوؿ الحوكمة السميمة لمبنوؾ 
فيؿ يمكف االعتماد عمى أعماؿ ىذه المجنة في إرساء الحوكمة بالقطاع (  0988)تاريخ أوؿ اتفاؽ لمجنة بازؿ 

 المصرفي العربي؟
حالة -في العربي)االلتزاـ بمتطمبات لجنة بازؿ كمدخؿ إلرساء الحوكمة في القطاع المصر  ىذه الورقة ومف خالؿ

 - :يميمف رصد مجموعة مف النتائج نذكر أىميا فيما  الباحث تمكفدوؿ شماؿ افريقيا( 
ال يرتبط نجاح الحوكمة المصرفية فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكف أيضا بأىمية تطبيقيا بشكؿ سميـ،  -1

دارت   .و مف الجية األخرىوىذا يعتمد عمى البنؾ المركزي ورقابتو مف جية، وعمى البنؾ المعني وا 

الممارسة السميمة لمحوكمة تؤدي عامة إلى دعـ وسالمة الجياز المصرفي، وذلؾ مف خالؿ المعايير التي  -2
 وضعتيا "لجنة بازؿ" لمرقابة عمى البنوؾ وتنظيـ ومراقبة الصناعة المصرفية

ف بالتالي مف تخفيض تمنح الحوكمة في البنوؾ الفرصة ألفضؿ تعبئة لمموارد ورؤوس األمواؿ والتمك .  -3
  .واإلنتاجيةتكمفة رأس الماؿ وفي نفس الوقت تسريع تكوينو وتحقيؽ النمو 
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تنظيـ المنافسة البنكية،  :ترتكز الحوكمة في القطاع المصرفي لدوؿ شماؿ إفريقيا عمى جانبيف أساسييف وىما -4
 . رفيةوتطبيؽ القواعد االحترازية المستمدة مف اتفاقيات لجنة بازؿ لمرقابة المص

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 5-6
حيث غمب  التجارية،في المصارؼ بشكؿ عاـ مفيـو الحوكمة يالحظ الباحثاف أف معظـ الدراسات التي تناولت 

عمييا الطابع النظري والميداني والتي اعتمدت عمى االستبياف كوسيمة أساسية لجمع بياناتيا، وبيذا قامت ىذه 
 اعتمادخالؿ  المالي مفدليؿ الحوكمة لمقطاع المصرفي الميبي ودوره في الحد مف الفساد  بالبحث فيالدراسة 
 .تحميؿ المحتوي أسموب

دًا عمي ادراسة محتوي دليؿ الحوكمة اعتمكما تعد ىذه الدراسة مف الدراسات األولية التي أجريت في ليبيا بتناوؿ 
فأف ىذه  البيانات، وعميةطرؽ جمع  أفضؿؿ المحتوي يعد مف اعتبار اف تحمي عمىوسيمة تحميؿ المحتوي، 

الحد مف  الميبي فيالحوكمة  بموضوع دليؿالمتعمقة  واألبحاث المستقبميةالدارسة ستكوف نقطة البداية لمدارسات 
 . واإلداري في ليبيا الفساد المالي

 اإلطار النظري لمدراسة:  .6

 ظام المالي.مجهودات مصرف ليبيا المركزي إلصالح الن 6-1
يمكف القوؿ أف النظاـ المالي الميبي مف النوع الذي يتـ االعتماد فيو عمى المصارؼ المحمية عوضا عف سوؽ 
رأس الماؿ في القياـ بوظائؼ الوساطة المالية، وىذا بدوره يجعؿ مف الجياز المصرفي الالعب الرئيسي في 

ليبيا المركزي ىو الجية الرقابية الرئيسية والمشرفة  ومة النظاـ المالي الميبي ككؿ ، وباعتبار أف مصرؼظمن
قابة التي فرضيا ويمارسيا عمى الجياز المصرفي سواء مف خالؿ ر عمى الجياز المصرفي ، مف خالؿ ال

الكشوفات والتقارير او مف خالؿ التفتيش المباشر أو مف خالؿ القوانيف والتعميمات واألنظمة او الرقابة عمى 
 (.0202 )ابوسنينو،مصارؼ . منح التراخيص لم

 واقع الحوكمة في الجهاز المصرفي الميبي  6-2
كاف لمحوكمة قواعد ومعايير ومفاىيـ ومقومات عززت مف دورىا في المستوى الجزئي واإلصالح المؤسسي 

جية عمى وبالتالي عالقتيا بالسياسة النقدية والمالية والتجارة الخار  االقتصادي،وعمى المستوى الكمي واإلصالح 
ولما كاف االمر كذلؾ فقد أثرت الحوكمة عمى القطاع  وشفافية،إدارة الماؿ برشد  ؽحد سواء وبما يضمف ح

المالي بشقيو المصارؼ وسوؽ الماؿ مف حيث الكفاءة والتنافسية في عالـ الماؿ واالعماؿ حيث الجودة والكفاءة 
 (.0229 )صياـ،معيار البقاء 

إف مصرؼ ليبيا المركزي وباعتباره الجية المسئولة عف االشراؼ والرقابة عمى الجياز المصرفي وبالتالي فأنو 
 -خالؿ: يتطمع لتبني دور ريادي بخصوص تشجيع وتطبيؽ الحوكمة في الجياز المصرفي ويظير ذلؾ مف 

الذي يحتوي في طياتو عمى و  ـ، 0200( لسنة 26المعدؿ بالقانوف رقـ ) ـ، 0225( لسنة 0القانوف رقـ ) -0
 -نصت: فقد  المصرفية،مضاميف ىامة لمحوكمة 

عمى دور المصرؼ المركزي بمراقبة الييئات المصرفية واالشراؼ عمييا بما يكفؿ  2المادة الخامسة ثانيا /  -
 سالمة مركزىا المالي ومراقبة كفاءة أدائيا والمحافظة عمى حقوؽ المودعيف بيا والمتعامميف معيا.

عمى تولي المصرؼ المركزي مباشرة السمطات وممارسة الصالحيات في  2أوال / البند  06المادة  نصت -
 وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفؿ سالمة المراكز المالية لممصارؼ وحسف أدائيا.



 

 1029 نوفمبر 12-11الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدوؿ النامية  INSD2019                   أنموذجًا(ليبيا ) المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               681 

ليبيا ومف أف يخضع لرقابة مصرؼ ليبيا المركزي جميع المصارؼ العاممة في بأوال وثانيا  55ونصت المادة  -
 ضمنيا المصارؼ التجارية.

بأف يضع مجمس إدارة مصرؼ ليبيا المركزي قواعد لمرقابة واالشراؼ عمى المصرؼ  56ونصت المادة   -
 (.0200وقواعد إضافية أخرى )المؤتمر الوطني العاـ 

عمى ـ بشأف المصارؼ يعمؿ  0225( لسنة 0محافظ مصرؼ ليبيا المركزي عمى اف القانوف رقـ ) أكدكما  -
تبني معايير الرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عف لجنة بازؿ ومعايير الصناعة المصرفية الدولية وتطبيؽ 
مبادئ المحاسبة والمراجعة الدولية ومبادئ اإلفصاح والشفافية وتطبيؽ ممارسات حوكمة الشركات الدولية وبذلؾ 

 (.0227 قداره، بف)-باآلتي: قاـ بإصدار تعميمات تمـز المصارؼ 

 .تأسيس إدارة مراجعة داخمية تابعة لمجمس اإلدارة 

 .تأسيس وحدة االمتثاؿ 

 .إعداد المصارؼ بيانا ماليا ودخال تفصيميا شيريا وفقا لممعايير الدولية 

  يقـو بمراجعة المصرؼ مراجعاف قانونيا مستقالف مقيداف في سجؿ مصرؼ ليبيا المركزي وتختارىما الجمعية
 العمومية.

  إدارات مخاطر مرتبطة بالعمميات التشغيمية واالئتماف والسوؽ.تأسيس 

 .تقدير متطمبات رأس الماؿ الواجب االحتفاظ بو 

 .استحداث أسس جديدة لتصنيؼ الديوف تتماشى مع المعايير الدولية 

  تطوير نماذج جديده الحتساب مالءة راس الماؿ متناسبة مع متطمبات بازؿΠ. 

 ة لتحديد مستوى جاىزية المصارؼ لتطبيؽ المعايير الجديدة.تقييـ نظـ الرقابة الداخمي 

ـ يحتوي عمى مجموعة مف االرشادات لمجالس إدارات المصارؼ التجارية  0225أف اصدار كتيب عاـ  -0
)كتيب الحكـ المؤسسي( يأتي ضمف الدور الذي يقـو بو مصرؼ ليبيا المركزي في تعزيز مستوى حوكمة 

ئة القانونية والتشريعية التي تعمؿ ضمنيا المصارؼ، والمساعدة في إيجاد نظاـ الشركات مف خالؿ توفير البي
مصرفي يعمؿ بكفاءة وتنافسية، وممتـز بالمعايير الدولية في الحكـ المؤسسي وبما ال يتعارض مع التشريعات 

رساء مبادئ حوكمة الشركات واتباع أساليبيا في الجياز المصرفي. )مص رؼ ليبيا والتعميمات النافذة، وا 
 (0225المركزي، 

ـ ، القاضي باعتماد دليؿ الحوكمة بالقطاع المصرفي الميبي مع استمرار  0202( لسنة  02القرار رقـ )  -2
العمؿ بالقواعد المنصوص عمييا بكتيب ) الحكـ المؤسسي ( وذلؾ بما ال يتعارض مع االحكاـ المنصوص 

بر مكمال ويعمؿ جنبا الى جنب مع البيئة التنظيمية والقانونية عمييا في ىذا الدليؿ ، كما نجد أف ىذا الدليؿ يعت
والتشريعية والرقابية التي يصدرىا مصرؼ ليبيا المركزي والمتعمقة بموضوعات ذات صمو  بمفيـو الحوكمة لدى 
المصارؼ ، وانو يستند لممبادئ الصادرة عف لجنة بازؿ لألشراؼ المصرفي فيما يخص تعزيز حوكمة الشركات 

ؤسسات المصرفية والتي تعتبر مبادئ عامة يتـ تعديميا بما يتماشى والبيئة المصرفية الميبية ) مصرؼ ليبيا لمم
 (  0202 )المركزي،

 واإلداري:الفساد المالي  6-3
وقد  نشؤىا.ال يمكف معالجة الظواىر السمبية التي تعاني منيا المجتمعات مالـ يتـ تشخيص أسبابيا وبواعث 

 -يأتي: مجموعة مف األسباب لظيور الفساد المالي واإلداري أبرزىا ما  World Bankحدد البنؾ الدولي 
 (.0228 التميمي،)
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 ىي نفسيا.وقد تكوف تعاني مف الفساد  الرقابية،تيميش دور المؤسسات  –أ   
 وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة. –ب 
 ة ناتج عف الصراع مف اجؿ السيطرة عمى مؤسسات الدولة.حصوؿ فراغ في السمطة السياسي –ج 
 دورىا.ضعؼ مؤسسات المجتمع المدني وتيميش  –د 
 توفر البيئة االجتماعية والسياسية المالئمة لظيور الفساد.-ىػ 

 إضافة إلى ما تقدـ، يمكف تحديد ثالثة أبعاد ألسباب حدوث الفساد المالي واإلداري وىي:     
  وال  الفساد،تتمثؿ أسباب الفساد اإلداري والمالي باإلرادة السياسية الضعيفة التي تتعايش مع  السياسي،البعد

ويصبح مف ثـ  العبث،فإنيا تبقى مف قبيؿ  إصالحات،فإنيا حتى واف أعمنت عف  لمكافحتو،تمتمؾ المبادرات 
وبدوف اإلرادة  إلصالح.احتى واف توفرت لدييـ الجدية والرغبة الصادقة في  معنى،وجود المصمحيف بال 

ويبقى دور المصمحيف مقتصرا عمى المناشدات  إال،فاف مواجية الفساد ستقتصر عمى الشكؿ ليس  السياسية،
واف غياب اإلرادة السياسية يؤدي إلى غياب دولة  جوع.والنداءات والتمنيات التي ال تغني وال تسمف مف 

ىذا المستوى تظير حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد  وعند والدستورية.المؤسسات السياسية والقانونية 
كما تتعطؿ إلى حد بعيد آليات الرقابة في  الوظيفي.تحت وطأة التيديد بالقتؿ واالختطاؼ والتيميش واإلقصاء 

 حيث إف الحكومة ال تحاسب اإلدارة مع عمميا بالفساد المستشري في والمحاسبة،الدولة ويختفي وازع المساءلة 
واف ىيئات الرقابة  عنيـ،واف يد القضاء ال تطوؿ المسؤوليف في الدولة ميما قيؿ أو عرؼ أو شاع  أوصاليا،

أو الف دـ الفساد اخذ يدب في عروؽ  قدرتيا،تكوف معطمة أما بفعؿ شدة الفساد الذي يتجاوز في أبعاده 
 بعضيا.

  وتبايف الدخوؿ بشكؿ كبير وانخفاض مستوى البعد االقتصادي، يتمثؿ في البطالة وتدني الرواتب واألجور
فضال عف غياب الفعالية االقتصادية في الدولة وكثرة الصفقات التجارية المشبوىة أو  عاـ،المعيشة بشكؿ 

 واسعا.الناتجة عف عمميات السمسرة يحتؿ الفساد المالي فييا حيزا 

  البعد االجتماعي، يتجمى عندما يغدو لكؿ شيء ثمف يقاس بالدنانير، وعندما يغدو لمقياـ بواجب وظيفي معيف
ثمف، وإلجراء معاممة مع إدارات الدولة ثمف، ولتصريؼ أعماؿ الحكـ ثمف، ولمكممة في وسائؿ اإلعالـ ثمف، 

الفساد قد أضحى في حياتنا العامة  ولحكـ القضاء في بعض الحاالت ثمف. وعندما يصبح لكؿ شيء ثمف، فاف
مف صمب ثقافة المجتمع وبذلؾ يكوف المجتمع في ىذا الحاؿ قد ابتمي بما نسميو ثقافة الفساد، وعندما يكوف 
الفساد مف صمب ثقافة المجتمع يصعب عالجو. فالفساد ال ينتج إال مزيدا مف الفساد، والفاسد ال يرى في فساد 

 قا يحتاج إلى مف يكسره بقوة خارقة. عيبا، وىنا يشكؿ الفساد طو 

 مظاهر الفساد المالي واإلداري:  6-4
دارية        وأخالقية.لمفساد المالي واإلداري مظاىر وتجميات سياسية ومالية وا 

وفقداف الديمقراطية وفقداف المشاركة وفساد  الفاسد،يتجمى الفساد في الحكـ الشمولي  السياسي،ففي الجانب 
  المحسوبية.نظاـ الحكـ عمى االقتصاد وتفشي  الحكاـ وسيطرة
يتمثؿ الفساد باالنحرافات المالية وعدـ االلتزاـ بالقواعد واألحكاـ المالية التي تنظـ سير  المالي،وفي الجانب 

وتتجسد مظاىر الفساد  المالية.العمؿ اإلداري والمالي في الدولة ومؤسساتيا ومخالفة تعميمات أجيزة الرقابة 
 بالرشاوى واالختالس والتيرب الضريبي والمحسوبية في التعيينات والمراكز الوظيفية.  المالي
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وأكد مختص في الحسابات والمراجعة الداخمية أف االحتياؿ المحاسبي ىو ممارسة التالعب بالسجالت 
األخريف المحاسبية ، بحيث تخفي الحالة المالية الفعمية عف المستثمريف أو الجميور أو أصحاب المصمحة 

وصورة مزيفة تبيف أف الشركة في حالة صحية زائفة ، مؤكدا وجود أساليب كثيرة ومتعددة لمتالعب والغش تعتمد 
عمى اليدؼ األساسي مف الغش ، فقد يكوف التالعب  بإعداد الميزانية العمومية وحسابات األرباح والخسائر 

رباح عف طريؽ تقميؿ المصروفات أو زيادة بيدؼ الحصوؿ عمى تسييالت أو قروض ، فوجب ىنا زيادة األ
تقميؿ اإليرادات ، وقد يكوف اليدؼ تقميؿ األرباح لتقميؿ الضريبة المدفوعة ، وعميو يتـ زيادة المصروفات أو 

 (. 0208)عبدالجبار،  اإليرادات
 -المالية والحسابات:  والتالعب بالقوائـ تاألساليب واالنحرافا 6-5
 جيؿ الماؿ الذي يتـ تمقيو في تعامالت اإلقراض.تسجيؿ أرباح زائفة بتس -0

 تسجيؿ عائدات الجودة المنخفضة قبؿ تقديـ الخدمة أو المنتج لممستيمؾ. -0

 تسجيؿ أرباح لمرة واحدة، بحيث تبيع الشركة أحد أصوليا وتسجيمو عمى انو أرباح. -2

 تحويؿ الدخؿ )األرباح الحالية( إلى فترة محاسبية تالية. -2

 إلى فترة محاسبية تالية لتبدو األرباح أكبر في الفترة المحاسبية الحالية.تحويؿ المصروفات  -5

 عدـ تكويف مخصصات كافية لمديوف المشكوؾ في تحصيميا. -6

 تحويؿ المصروفات الخاصة بالتكاليؼ المستقبمية إلى الفترة المحاسبية  -7

 مالية.اعتبار بعض المصروفات اإليرادية مصروفات راس  -8

 الديوف المستقبمية بحيث تبدو أرباح الشركة أكبر مف األرباح الفعمية.عدـ الدقة في تسجيؿ  -9

عدـ احتساب اإلىالكات واالستيالكات عمى األصوؿ الغير ممموسة واألصوؿ الثابتة أو التالعب في  -02
 نسبيا.

قائمة  المبالغة في تقييـ القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في ثاني مرة لمتقييـ بغرض إثبات الزيادة في -00
 الدخؿ لتضخيـ األرباح.

 المبالغة في تقييـ قيمة مخزوف أخر المدة. -00

 الماضي.ويعتقد بعض الباحثيف أف لممحاسبة اإلبداعية دورا في االنييارات المفاجئة لبعض الشركات في العقد 
وتنحصر في أطار  المينة،والتي ترتب عمييا إخفاؽ مينة المحاسبة في الوصوؿ إلى المستوى المتوقع ليذه 

وبالتالي فيي ممارسات قانونية  عمييا،ممارسة الخيار بيف المبادئ والمعايير والقواعد المحاسبية المتعارؼ 
ويستخدميا المحاسبوف الذيف يمتمكوف قدرات مينية عالية تمكنيـ مف التالعب بالقيـ وتحويميا وتحريرىا بالشكؿ 

يتعمؽ باالنحرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية التي تصدر عف  فانو اإلداري،أما الفساد  ،يريدونوالذي 
وتتجسد مظاىر الفساد اإلداري في التسيب لدى الموظفيف وعدـ  عمميـ،الموظفيف العمومييف أثناء تأديتيـ لمياـ 

فشاء أسرار وعدـ تحمؿ المسؤولية  واستحقاقاتيا،احتراـ الوقت وتمضيتو في أمور ال عالقة ليا بمياـ الوظيفة  وا 
يتمثؿ الفساد باالنحرافات األخالقية والسموكية التي يقـو بيا موظفي  األخالقي،وفي الجانب وغيرىا، العمؿ 
والمتعمقة بسموكيـ الشخصي وتصرفاتيـ المتمثمة باستغالؿ الوظيفة لتحقيؽ مصالح شخصية عمى  الدولة،

 الموظفيفاعتبارات الكفاءة والجدارة عند تعييف  دوف النظر إلى وممارسة المحسوبيةحساب المصمحة العامة 
 .(0202)القري 

 
 



 

         دراسة محتوى دليل الحوكمة ..... –دور دليل الحوكمة في الحد من الفساد المالي في القطاع المصرفي الميبي 
 أ. اسماعيؿ اسميو ؛  أ. خالد الفضمي                                                           جامعة بنغازي

682 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 منهجية الدراسة واجراءاتها: -7
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي القائـ عمى تحميؿ المحتوى؛ حيث تعد ىذه الدراسة وصفية مف حيث       

اىرة أو موضوع بأنو " وصؼ دقيؽ وتفصيمي لظ (Descriptive method) الغرض، ويعرؼ المنيج الوصفي
محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية، فتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي 
فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجة ارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخرى، وقد 

ة محددة أو تطويرًا يشمؿ عدة فترات زمنية" )دويدري، يقتصر ىذا المنيج عمى وضع قائـ في فترة زمنية معين
  .(082، ص0222

الذي يندرج ضمف المنيج  (Content Analysis) كما اعتمدت الدراسة عمى أسموب تحميؿ المحتوى    
الوصفي لتحويؿ البيانات الوصفية إلى بيانات كمية، وبالتالي تعد دراسات تحميؿ المحتوى مف الدراسات الكمية، 
وىو وسيمة مف وسائؿ جمع البيانات؛ حيث يستخدـ كأداة لتحميؿ محتوى المواد التي ىي عبارة عف عدد مف 

  .(0207الوثائؽ المرتبطة بموضوع الدراسة )بالقاسـ، 

( والذي Deductive Approachومف حيث المنطؽ المتبع في الدراسة فقد اتبعت المنيج االستنتاجي )  
العممية التي مف خالليا نصؿ إلى نتيجة مبرىنة أو مؤكدة عف طريؽ التعميـ المنطقي يعرؼ بأنو: الطريقة أو 

لحقيقة معروفة، وبعبارة أخرى يتمثؿ المنيج االستنتاجي باالنطالؽ مف قاعدة كمية مف أمر مسمـ بو إلى أحكاـ 
تعتمد عمى النظريات  فرعية لمسائؿ جزئية، إضافة لذلؾ، تعد الدراسة الحالية استنتاجية في طبيعتيا كونيا

 المحاسبية والدراسات السابقة.
ولتغطية كافة جوانب الدراسة فقد اعتمدت عمى المنيج الوصفي بمدخميو الوثائقي لبحث المصادر في      

مف واقع دليؿ الحوكمة مجاؿ الحوكمة والفساد، والمدخؿ المسحي الذي تـ مف خاللو تجميع وتحميؿ البيانات 
 إلي ىدؼ الدراسة مف خالؿ اإلجابة عمى تساؤليا.وتفسيرىا وصواًل 

 باستخداـ أسموب تحميؿ المحتوي.  دليؿ الحوكمة في الحد مف الفساد المالي واإلداريقياس مستوي  طريقة 

 في الحد مف الفساد المالي واإلداري، ةمستوي دليؿ الحوكمييدؼ تحميؿ المحتوي في الدراسة الحالية الي قياس 
 ديد فئات التحميؿ، ووحداتو، ثـ اعداد أداة التحميؿ. ويستدعي ذلؾ تح

قواعد تحميؿ المحتوي في الدراسة ، اما ةة بدليؿ الحوكمالوارد المتطمبات "الفصوؿ"التحميؿ في  وتتمثؿ فئات 
 يمي:  الحالية فيما

  يمة = صفرالق العبارات الدالة عمى الحد مف الفساد المالي واإلداري فػتأخذإذا لـ تمثؿ العبارة أحد 

  0فػتأخذ القيمة = العبارات الدالة عمى الحد مف الفساد المالي واإلداري إذا كانت العبارة تمثؿ أحد 

  .إذا تكررت معمومة أكثر مف مرة، ػتأخذ القيمة مرة واحدة فقط 
الممحؽ رقـ واقع الدليؿ نفسو انظر  استنباطيا مف مجموعة عبارات تـاعتمدت الدراسة عمى  اما أداة التحميؿ فقد

(0). 
 الخطوات اإلجرائية لتحميل المحتوي: 

 بعدة خطوات ىي: محتوي دليؿ الحوكمة يمر تحميؿ المحتوي 
، ثـ إعادة القراءة مرة أخري مع عد العبارات الواردة بو مف أجؿ التوصؿ لمعدد الكمي لمعبارات التي الدليؿقراءة 
 . الحد مف الفساد المالي واإلداريتمثؿ 
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حاؿ وجودىا  التي تنتمي الييا، في لمفصؿقراءة كؿ عبارة عمى حده بتركيز وانتباه لبياف نوع المعمومة وتوجيييا 
 ( في حالة عدـ وجودىا. 2( باستمارة التحميؿ، ووضع رقـ )0وذلؾ بوضع رقـ )

  المئوية لكؿ فصؿ عمى حده.عف طريؽ حساب النسبة العبارات التي تحد مف الفساد حساب معدؿ 

 عرض وتحميؿ بيانات تحميؿ المحتوي:   -8
 تـ في ىذا الجزء عرض وتحميؿ البيانات المتعمقة بالدارسة وذلؾ عمى النحو التالي:

 األوؿ الخاصة بتعريفات دليؿ الحوكمة. المتعمقة بالفصؿ  اواًل: التحميالت  
في دليؿ  فات ومفاىيـ قد وردتعمى اعتبارىا تعريبنود  02حتوى عمى الفصؿ والذي ا الـ يتـ تحميؿ محتوى ىذ

 المركزي.الحوكمة الصادرة عف مصرؼ ليبيا 
 ثانيًا: التحميالت المتعمقة بالفصؿ الثاني الخاصة بحقوؽ المساىميف. 

بنود والمتعمقة بحقوؽ المساىميف في دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا  2احتوى ىذا الفصؿ عمى 
 المركزي.

 تحميل المحتوي المتعمقة بالفصل الثاني من دليل الحوكمة( نتائج 1الجدول رقم )
 النسبة المئوي تحد مف الفساد المالي واإلداري متطمبات البنود

 %2 2 التمييد
 %2 2 ممكية األسيـ

 %05 0 المشاركة في الجمعية العمومية
 %05 0 المعاممة المتوازنة والمتكافئة

 %52 0 % 022اإلجمالي 
مف خالؿ نتائج تحميؿ المحتوي لحقوؽ المساىميف الواردة بدليؿ الحوكمة اتضح بأف النسبة اإلجمالي التي تحد 

حيث اشتممت ىذه النسبة عمى حقوؽ المساىميف لممشاركة في الجمعية  %،52مف الفساد المالي واإلداري بمغت 
لمساىميف، ولـ يذكر في الفقرة التمييدية وفقرة ممكية العمومية والتأكيد عمى المعاممة المتوازنة والمتكافئة لجميع ا

 األسيـ مف ىذ الفصؿ أي عبارات او نصوص تحد مف الفساد بنوعية.  
 الثالث الخاصة بمجمس اإلدارة. التحميالت المتعمقة بالفصؿ ثالثًا: 

 المركزي.بنود والمتعمقة بمجمس اإلدارة في دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا  7احتوى ىذا الفصؿ عمى 
 ( نتائج تحميل المحتوي المتعمقة بالفصل الثالث من دليل الحوكمة2الجدول رقم )

 النسبة المئوي تحد مف الفساد المالي واإلداري متطمبات البنود
 %0242 0 التمييد

 %0242 0 المجمس وحجموتكويف 
 %0242 0 شروط عضوية المجمس

 %0242 0 المزايا المالية والعينية لرئيس وأعضاء المجمي
 %0242 0 دور المجمس

 %0242 0 اجتماعات المجمس
 %0240 0 احكاـ أخرى

 %022 7 % 022اإلجمالي 
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مف خالؿ نتائج تحميؿ المحتوي المتعمقة بمجمس اإلدارة الواردة بدليؿ الحوكمة اتضح بأف النسبة اإلجمالي التي 
%، حيث اشتممت ىذه النسبة عمى جميع متطمبات بنود ىذا الفصؿ، 022تحد مف الفساد المالي واإلداري بمغت 

 د مف الفساد بنوعية. مما يعني أف كافة بنود ىذا الفصؿ تحتوي عمى عبارات ونصوص تح
 رابعًا: التحميالت المتعمقة بالفصؿ الرابع الخاصة بالمجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة. 

بنود والمتعمقة بالمجاف المنبثقة عف المجمس في دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ  5احتوى ىذا الفصؿ عمى 
 المركزي. ليبيا

 ة بالفصل الرابع من دليل الحوكمة( نتائج تحميل المحتوي المتعمق3الجدول رقم )
 النسبة المئوي عدد العبارات التي تحد مف الفساد المالي واإلداري متطمبات البنود

 %2 2 التمييد
 %02 0 لجنة المراجعة

 %02 0 لجنة إدارة المخاطر
 %02 0 لجنة التعينات والمكافئات

 %02 0 لجنة الحوكمة
 %82 2 % 022اإلجمالي 
نتائج تحميؿ المحتوي بالجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة الواردة بدليؿ الحوكمة اتضح بأف النسبة مف خالؿ 

%، حيث اشتممت ىذه النسبة عمى جميع فقرات الفصؿ 82اإلجمالي التي تحد مف الفساد المالي واإلداري بمغت 
 الفقرة التمييدية فييا لـ تحد مف الفساد بنوعية.   ءالرابع باستثنا

 الخامس الخاصة باإلفصاح. التحميالت المتعمقة بالفصؿ سًا: خام 
 بنود والمتعمقة باإلفصاح في دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا المركزي. 5احتوى ىذا الفصؿ عمى 

 ( نتائج تحميل المحتوي المتعمقة بالفصل الخامس من دليل الحوكمة4الجدول رقم )
 النسبة المئوي تحد مف الفساد المالي واإلداريعدد العبارات التي  متطمبات البنود

 %02 0 التمييد
 %02 0 اإلفصاح لممساىميف

 %02 0 اإلفصاح لممتعامميف والجميور
 %02 0 اإلفصاح لمصرؼ ليبيا المركزي
 %2 2 اإلفصاح لسوؽ األوراؽ المالية

 %82 2 % 022اإلجمالي 
 

الواردة بدليؿ الحوكمة اتضح بأف النسبة اإلجمالي التي تحد مف خالؿ نتائج تحميؿ المحتوي بفصؿ اإلفصاح 
 ء%، حيث اشتممت ىذه النسبة عمى جميع فقرات الفصؿ الخامس باستثنا82مف الفساد المالي واإلداري بمغت 

الفقرة األخيرة والمتعمقة باإلفصاح لسوؽ األوراؽ المالية لـ يذكر فييا أي عبارات او نصوص تحد مف الفساد 
 بنوعية.  

 سادسًا: التحميالت المتعمقة بالفصؿ السادس الخاصة بالمتطمبات األخرى. 
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عف مصرؼ ليبيا بند والمتعمقة بالمتطمبات األخرى في دليؿ الحوكمة الصادر  0احتوى ىذا الفصؿ عمى 
 المركزي.

 ( نتائج تحميؿ المحتوي المتعمقة بالفصؿ السادس مف دليؿ الحوكمة5الجدوؿ رقـ )
 النسبة المئوي عدد العبارات التي تحد مف الفساد المالي واإلداري متطمبات البنود

التزامات المساىميف مف القطاع 
 العاـ

2 2 % 

 %52 0 التقيد بااللتزامات المقررة قانوناً 
 %52 0 % 022اإلجمالي 

 
مف خالؿ نتائج تحميؿ المحتوي المتعمؽ بالمتطمبات األخرى الواردة بدليؿ الحوكمة اتضح بأف النسبة اإلجمالي 

%، حيث اشتممت ىذه النسبة عمى الفقرة الثانية والتي تخص 52التي تحد مف الفساد المالي واإلداري بمغت 
قة بالتزامات المساىميف مف القطاع العاـ لـ يذكر فييا أي التقيد بااللتزامات المقررة قانونًا اما الفقرة االولي المتعم

 عبارات او نصوص تحد مف الفساد بنوعية.  
 سابعًا: ممخص نتائج تحميؿ المحتوي لجميع فصوؿ دليؿ الحوكمة  -
 ( نتائج تحميؿ المحتوي المتعمقة بجميع فصوؿ دليؿ الحوكمة6الجدوؿ رقـ ) -

 النسبة المئوية
 لمفصؿ الثاني

 المئويةلنسبة ا
 الثالث لمفصؿ

 النسبة المئوية
 لمفصؿ الرابع

 النسبة المئوية
 الخامس لمفصؿ

 النسبة المئوية
 السادس لمفصؿ

 النسبة المئوية
 الفصوؿ لجميع

52% 022% 82% 82% 52% 70% 
 

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ بأف نتائج تحميؿ محتوي دليؿ الحوكمة لكافة فصوؿ الدليؿ تحد مف الفساد المالي 
 % 70واإلداري بنسبة 

 النتائج والتوصيات: 

 : يمف خالؿ تحميؿ البيانات تـ التوصؿ إلى عدة نتائج أىميا ما يم
 %52بحقوؽ المساىميف  الثاني الخاصةبالفصؿ  بمغت نسبة الحد مف الفساد والمتعمقة -0

 %022الثالث الخاصة بمجمس اإلدارة بالفصؿ  بمغت نسبة الحد مف الفساد المالي والمتعمقة -0

عف مجمس اإلدارة بالمجاف المنبثقة  بمغت نسبة الحد مف الفساد المالي والمتعمقة بالفصؿ الرابع الخاصة -2
82 % 

 % 82الخامس الخاصة باإلفصاح بالفصؿ بمغت نسبة الحد مف الفساد المالي والمتعمقة  -2

 % 52السادس الخاصة بالمتطمبات األخرى بالفصؿ بمغت نسبة الحد مف الفساد المالي المتعمقة  -5

 %70اما بشكؿ اجمالي فقد بمغت نسبة الحد مف الفساد المالي لمدليؿ ككؿ  -6
 بناء عمى النتائج التي توصمت الييا الدراسة فأف الدراسة توصي بالتالي: 

األوؿ الخاص بالفصؿ صرؼ ليبيا المركزي إعادة النظر بدليؿ الحوكمة وخاصة فيما يتعمؽ عمى م -0
بتعريفات دليؿ الحوكمة، وبالفصؿ الثاني الخاصة بحقوؽ المساىميف، وبالفصؿ السادس الخاصة بالمتطمبات 

 األخرى حيث كانت نسب الحد مف الفساد فييما متدنية. 
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لمجاؿ باستخداـ منيجيات أخري قد تساىـ في زيادة المعرفة حوؿ إجراء المزيد مف البحوث في ىذا ا -0
 موضوع الدراسة

 قائمة المراجع
 اواًل: المراجع العربية:

(، القطاع المالي في ليبيا ...... الواقع والتحديات، مقالة في ركف أوراؽ 0202ابوسنينو، محمد عبد الجميؿ ) -
التاسع، مكتب االعالـ بمصرؼ ليبيا المركزي اقتصادية، صحيفة مصارؼ، السنة األولى، العدد 

،20/20/0202. 

( 28والمعدؿ بالقانوف رقـ ) ـ،0225( لسنة 0(، قانوف المصارؼ رقـ )0200المجمس الوطني االنتقالي، ) -
 ـ.0200لسنة 

التميمي، عباس حميد، آليات الحوكمة ودورىا في الحد مف الفساد المالي واإلداري في الشركات الممموكة  -
 /https://www.academia.edu/16670319، لممزيد يمكف الرجوع إلى: 0228لمدولة االردنية، 

التزاـ المصارؼ التجارية الميبية بمبادئي الحوكمة وفقا لدليؿ حوكمة القطاع الحوتي، عبد الوكيؿ عمي، مدى  -
، 0202المصرفي )مف وجية نظر مفتشي إدارة الرقابة عمى المصارؼ والنقد بمصرؼ ليبيا المركزي(، ربيع 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بنغازي 

كممة نائب محافظ  "،ية الرشيدة "الحوكمة(، ورشة عمؿ حوؿ: الممارسات المصرف0202الشكري، محمد ) -
 ليبيا.، طرابمس، 00/0/0202 الورشة،مصرؼ ليبيا المركزي عمى ىامش اعماؿ 

حوكمة القطاع المصرفي ودورىا في مكافحة الفساد  حسيف، ، عبدالسالـوالبرعصي ابوبكر،صالح  الجازوي، -
 .0208الميبية(، ميدانية عمى المصارؼ التجارية  )دراسةالمالي 

، دوافع وأساليب المحاسبة اإلبداعية في شركات المساىمة في 0202القري، ميسوف بنت محمد بف عمى،  -
 . زعبد العزيكمية االقتصاد واإلدارة، جامعة الممؾ  منشورة،المممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير 

إدارة األرباح في الشركات  عمى(، "أثر اإلفصاح عف االستدامة 0207بالقاسـ، امحارب سعد سميماف) -
غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة العمـو  دكتوراهالصناعية األردنية المدرجة في بورصة عماف"، رسالة 

 العالمية.اإلسالمية 

كمية  منشورة،رسالة ماجستير غير  ،0200 – 0999مكافحة الفساد في الجزائر،  باديس، مأسسة سعيود،بو  -
 .0205 أوزو،تيزي  –جامعة مولود معمري  السياسية، الحقوؽ والعمـو

 .007،006(، مقابمة مع مجمة اتحاد المصارؼ العربية، ابريؿ ص0227بف قدارة، فرحات) -

مجمة  عماف،(، دور الحاكمية في الحد مف تداعيات االزمة المالية عمى بورصة 0229صياـ، احمد زكريا) -
 السابعة.نة ، الس00اؿ عدد(، )محكمةالعمـو اإلنسانية 

 .وآثارهالبيئة الحاضنة لمفساد المالي في ليبيا  احمد،ربيعو عاشور  والمبسوط، عبد السالـ،سعاد  عريقيب، -

 اإلسالمية،مجمة كمية الدراسات العميا بالجامعة االسمرية  عممية،افاؽ  (،0206- 0222دراسة تحميمية لمفترة )
 .0208ابريؿ  األوؿ،العدد 

، اكتشاؼ الغش واالحتياؿ في القوائـ المالية والمسئولية المينية لممدقؽ 0208عبد الجبار، ضياء عبدالرازؽ  -
لمدراسات االقتصادية واإلدارية  واالقتصادكمية اإلدارة  الصناعية(، مجمةفي الشركات  تطبيقية )دراسةالخارجي 
 0 د، العد02المجمد  والمالية،

https://www.academia.edu/16670319/
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 –االلتزاـ بمتطمبات لجنة بازؿ كمدخؿ إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي  حبار، عبد الرزاؽ، -
 الجزائر. اشمؼ،جامعة ، 0229يونيو  السابع،العدد  –اقتصاديات شماؿ افريقيا  مجمة افريقيا،حالة دوؿ شماؿ 

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48246 المعمومات،لمزيد مف 

(، )الحكـ المؤسسي(، كتيب إرشادات لمجالس إدارات المصارؼ التجارية، 0225مصرؼ ليبيا المركزي ) -
 إدارة البحوث واالحصاء.

 (، دليؿ الحوكمة في القطاع المصرفي الميبي، إدارة البحوث واالحصاء.0202مصرؼ ليبيا المركزي ) -
 (1) المالحق

 العبارات الدلة عمى الحد مف الفساد المالي في الدليؿ 
 ال يتولوف أي مياـ تنفيذية  -

 صمة تجارية بالمصرؼ   ال تربطيـ -

 ال تربطيـ عالقة أو مصمحة اقتصادية  -

 ال تربطيـ أي صمة قرابة حتى الدرجة الرابعة  -

 ال يكونوا شركاء او موظفيف في شركات ليا عالقة تجارية مع المصرؼ  -

 ال تربطيـ صمة بمراجعي المصرؼ الخارجييف عف مدة ثالث سنوات سابقة  -

تأثر استقاللية وموضوعية قرار الموظؼ او عضو مجمس اإلدارة بشؤف المتعمقة بمصمة شخصية  -
 مادية او معنوية

اتاحة جميع المعمومات والمستندات والتقارير الالزمة التي سيتـ عرضيا في الجمعية العمومية بمدة ال  -
 أياـ. 02تقؿ عف 

إعداد تقارير نصؼ سنوية تتضمف اىـ القرارات والعمميات االستراتيجية واالستثنائية التي قاـ بيا  -
 المصرؼ خالؿ فترة معينة.

 معاممة األقمية مف حممة األسيـ اسوة بباقي المساىميف بغض النظر عف نسبة ممكيتيـ. -

 ة في ىذا الدليؿ.التنفيذ السميـ لمعايير الحكمة والتعميمات المبين -

 القدرة عمى ابداء اراء واحكاـ مستقمة عف اإلدارة غير متأثرة باي مصالح أخرى. -

تضميف مجمس اإلدارة عضويف مستقميف عف مجمس اإلدارة. واف تكوف لدييـ الخبرة الالزمة في  -
 الشؤوف المصرفية والمالية لفيـ درجة مخاطر المصرؼ.

مف صافي األرباح المحققة في نياية السنة بقرار مف منح رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة حصة  -
 الجمعية العمومية لممصرؼ وما تراه مف مزايا عينية أخرى.

وضع ضوابط ومعايير لكافة المبالغ التي تدفع لرئيس وأعضاء مجمس اإلدارة وكذلؾ وضع ضوابط  -
 وشروط لشراء أسيـ المصرؼ والمؤسسات المرتبطة بو.

 الرقابية الفاعمة واالشراؼ عمى المؤسسات التابعة.تعزيز القيـ األخالقية و  -

وضع ضوابط لعمميات اإلقراض لموظفي المصرؼ والمدراء لرئيس وأعضاء مجمس اإلدارة وكبار  -
 المساىميف واالفصاح عنيا وفقا لممعايير الدولية.

 مكافحة غسيؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب. -

 والدور التنفيذي لإلدارة. فصؿ الصالحيات والمسئوليات بيف الدور االشرافي -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/48246
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الضبط الداخمي ووحدة االمتثاؿ وادارة المراجعة الداخمية والمراجعيف الخارجييف تكوف ذات كفاءة عالية  -
 وذات استقاللية.

 مناقشة األمور المتعمقة بالضبط والمراجعة والرقابة الداخمية. -

نفضي الى شراء او بيع او عدـ دخوؿ رئيس واعضاء المجمس في مفوضات مباشرة او غير مباشرة  -
 رىف أصوؿ المصرؼ في مقابؿ قروض او تسييالت ائتمانية ممنوحو.

 عدالة وشفافية البيانات المالية اإلفصاحات وااليضاحات المتمة ليا. -

 تحديد االتعاب المدفوعة لممراجعيف الخارجييف واستقالليتيـ قبؿ عممية التكميؼ بالمراجعة. -

 عبر تقارير دورية تصدرىا لجف المراجعة.متابعة عمؿ وحدة االمتثاؿ  -

جراءات كافية ومطبقة لمكافحة غسيؿ األمواؿ. -  التأكد مف وجود سياسات وا 

 المركزي.إحالة الحاالت المشتبو فييا الى وحدة المعمومات المالية الرئيسية بمصرؼ ليبيا  -

إعداد تقارير سنوية او نصؼ سنوية عف بيئة المخاطر في المصرؼ بحيث يتـ تحديد المخاطر  -
 المختمفة.اليامة المرتبطة بالعمميات واألنشطة 

 سنويا.لـز االمر  إذامراجعة المسئوليات وميتـ مدير إدارة المخاطر وتعديميا  -

 المخاطر.تطمبيا عمؿ إدارة يالتقييـ السنوي لمدى كفاية الموارد التي  -

 التنفيذية.وضع معايير لتعييف اإلدارة  -

تضع لجنة التعينات نظاما لممكافئات والمزايا التي يتحصؿ عمييا أعضاء مجمس اإلدارة سواء عمى  -
 عنيا.لعضويتيـ في المجمس او في المجاف المنبثقة 

 المصرؼ.ربط قيـ المكافئات والتعيينات بدرجة المخاطر التي يتعرض ليا  -

جراءات الحوكمة لدى االشراؼ ع -  المصرؼ.مى عممية اإلفصاح عف المؤسسات وا 

 المركزي.اف تكوف مياـ لجاف الحوكمة متوافقة مع دليؿ الحوكمة الصادر عف مصرؼ ليبيا  -

 المصارؼ.اإلفصاح الكامؿ عف اإلفصاحات المتعمقة بالحوكمة لدى  -

 -التالية: اإلفصاح كحد ادني عف المعمومات  -

 والمالية النتائج التشغيمية  -0

 االستراتيجية.األىداؼ  -0

 ىيكؿ المساىمات  -2

 العميا.المعمومات المتعمقة بمجمس اإلدارة واإلدارة  -2

 الحوكمة.ممارسات  -5

 العالقة.التعامؿ مع األطراؼ ذات  -6

 البشرية.عف الموارد  -7

االفصاح االلكتروني عف البيانات المالية لممصرؼ ووضعيتيا اإلدارية لكافة المتعامميف ومف ىذه  -
 فصاحات:اإل

 المالية.التقارير  -0

 اإلدارية.المعمومات  -0

 والنقد.المتابعة والرقابة المكتبية التي تطبقيا ادارة الرقابة عمى المصارؼ  -
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تزويد ىذه اإلدارة باإليضاحات والتقارير والمعمومات حوؿ الحوكمة الوردة بدليؿ الحوكمة لمصرؼ  -
 ليبيا المركزي.

يجب ابالغ المحافظ خالؿ شير مف تعييف أعضاء مجمس اإلدارة او المدير العاـ بياف يتضمف ما في  -
وحصص في المصرؼ والشركات التجارية والتغيرات التي تطرأ عمى ىذا البياف خالؿ شير مف  أسيـحوزتو مف 

 حصولو.تاريخ 

 الحوكمة.زاـ بدليؿ مف مدى االلت لمتأكدجية مستقمة  أليتكميؼ يصدره المصرؼ المركزي  -

 

 

 

Abstract 

The study aimed to identify the role of the Governance Guide issued by the Central 

Bank of Libya in reducing financial corruption in the Libyan banking sector, and 

thus the researchers formulated the problem of the study in the following question: 

Does the requirements of the Governance Manual issued by the Central Bank of 

Libya play a role in reducing financial corruption in the Libyan banking sector? The 

study relied on the descriptive method. This study is descriptive in terms of purpose. 

Metadata into quantitative data, a method of data collection, and analyzed the content 

of the Governance Manual issued by the Central Bank of Libya. 

The study concluded that the Governance Requirements Manual reduces financial 

and administrative corruption by 72%. Further research in this area using other 

methodologies may contribute to increased knowledge on the subject of the study.  

Keywords: Governance Guide, Central Bank, Financial Corruption 

 


