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 :ملخص الدراسة

ءة األنشةة ة التي هدفت هذه الدراسةةة ىلا التع ع ع ا د ر لجاا الا اجعة في ال د ما الفدةةاد الاالي في الا ةةارع التجارية ال يبيةن  دياا مدي فاع ية  كفا
الاالي في الا ةةةةةةةارع التجاريةن  لت قيل هدع الدراسةةةةةةةة  لالجابة ع ا تدةةةةةةةاعلتها ىعتاد ال ا  اا ع ي الانه  تقوم بها لجاا الا اجعة في ال د ما الفدةةةةةةةاد 

ما أعضةةةةاء  الوصةةةةفين كاا تت اسةةةةتندام الانه  السةةةةتن اطي السةةةةتق الي  الط رياا ظتع ل با طار الن، ي لهذه الدراسةةةةةن  يل تاوا مجتا   عينة الدراسةةةةة
ل يبيةن  مدراء ىدارات الاناط   اللتااا  الا اجعة الداخ ية  الا اجعيا النارجييا التابعييا كل ما ىدارة ال قابة ع ا الا ةةةةارع مجالس ا دارة بالا ةةةةارع ا

  النقد  دظواا الا اس ة.
الاالي في هذه الا ارع التجارية  توص ت الدراسة ل عدظد ما النتال   ما أهاها: أا لجاا الا اجعة بالا ارع ال يبية لها د ر رليدي في ال د ما الفداد 

الداخ ية  ما خالل أنشةةةةةةةةة تها  التي لها تر ي  م ااةةةةةةةةة  بلج اءات ال قابة  ال اا ة ما مناط  الفدةةةةةةةةةاد كن،ام ال قابة الداخ ية  فعالية   يفة الا اجعةال يبيةن 
في: ضةة  رة ىضةةافة مهاتي ا اةة اع ع ا التقاري  الاالية  ا اة اع  ن  دناَء ع ا النتال  التي توصةة ت لها هذه الدراسةةة فرا ما أهت توصةةياتها تا  ت رقابتها

ية تابعة م اا ة الا ع ا ن،ام ال قابة الداخ ية ىلي مهام لجاا الا اجعة التي أصدرها دليل ال وكاة ل ق اع الا  فين ض  رة أا تاوا ىدارة الا اجعة الداخ 
امهان ضةةةةةةة  رة أا  اوا ل جاا الا اجعة د رات في التوصةةةةةةةية بتعييا الا اج  النارجي  ت دظد أتعاب  لجاا الا اجعة لضةةةةةةةااا اسةةةةةةةتقالليتها   يادها في أداء مه

النارجين  آليات السةةةةتغناء عا خدمات ن ضةةةة  رة أا تاتد صةةةةال ية لجاا الا جعة لياوا لها د رات مهامات في ت قيل ا اةةةة اع ع ا عال م اج  ال دةةةةابات 
تق ي ات عا الاهام التي أنجزتها لجاا  ال يبية في نها ة الفت ة الااليةبيانات  القوالت الاالية الانشةةةةةورة ما قبل الا ةةةةةارع ضةةةةة  رة أا ظتضةةةةةاا التق ي  النهالي ل 

نهت ما د رهت الا اجعة خالل العامن  أخي ا التركد ع ا ضةة  رة  ضةة  معاظي   اضةة ة ل الهالت الا  ودة في أعضةةاء لجاا الا اجعة عند اختيارهت  التي تاا
 فاع ية  ل  د ما  اه ة الفداد في الا ارع.ب

 لجاا الا اجعةن الفداد الاالين الق اع الا  في.  الكلمات االفتتاحية:
Abstract :The study attempts to determine the role of auditing committees in limiting the financial corruption in Libyan 

commercial banks. It also aims to demonstrate the extent of the activities efficiency by witch these committees minimize the financial 

corruption in commercial banks.  For the study purpose, the researcher relied on a descriptive method. However, he used deductive-

inductive method in terms of the theoretical aspect. The study population consists of board of directors of Libyan commercial banks, 

managers of credit and risk management, internal and external auditors pertain to banking observation body and accounting 

department. The following are the main obtained results. Auditing committees in Libyan banks have a major role in limiting financial 

corruption. Therefore, the researcher renders the following recommendations: supervision task on both financial reports and internal 

control system must be added to auditing committee tasks issued by governance manual of banking sector. The management of 

internal auditing should be directly pertained to auditing committees to ensure its independence and neutrality. Auditing committees 

must have part in assigning external auditor and determining his fees, means, and discharge. The authority of auditing committees 

must extend to include a basic role in realizing control over external auditor's work. The final report of financial statements released 

by Libyan banks in the end of fiscal year must contain a report about the tasks achieved by auditing committees over the year. Finally, 

clear criteria of required competence of auditing committees' members must be set firmly to minimize corruption in these banks. 

Opening Wards: Auditing committees, Financial corruption. Banking sector. 

 
 



 المقدمة:
ال،واه  العالاية اات النتشةةار الواسةة ن فال  ااد  ن و مجتا  ما هذه ال،اه ة الدةة بية التي تدةةبب في هدر األموال   اه ة الفدةةاد الاالي ى دي

 تهدظد خ ط التناية  األعاار في أغ ب الد لن ىضافة ىلا الط تدبب في اض  ابات سياسية  اجتااعية قد   عب معالجتها م  م  ر الوقتن 
  ض  ضوابط  اليات تعال ع ا تجفيف مناب  الفداد  تشنيص مدب ات   م الة عالج  بشال جذري.  نتيجة لذلط كاا ما الض  ري 

عا ياتهان  تعتب  أ ضةةا   قة  صةةل بيا مج س  ع اتعتب   وكاة الشةة كات اات أهاية لاا تع    ما د ر مهت في م اة ة ا دارة  ا اةة اع كاا 
تااا أهاية  وكاة الشةةةةةةةةةةةةةة كات في الت قل ما كفا ة تفعيل ن،ام ال قابة الداخ ية  تنفيذه ا دارة  كل ما الا اج  النارجي  الداخ ين  يل 

أ د ت ال وكاة تغي ات جوه ية في بيئة األعاال بشةةةةةةةةةةال عامن  مهنة الا اسةةةةةةةةةة ة بشةةةةةةةةةةال خاان  زاد الهتاام بد ر لجاا الا اجعة    .بفاع ية
 .امات في ف ص التقاري  الاالية  تقييت ن،ام ال قابة الداخ يةب فتها أداة ما أد ات ال وكاةن باعت ار أنها ت عب د را ه

مج س ا دارة ع ا الوفاء بادةةةةةل لياتهت كوكالء  التنفيذ ة  مدةةةةةاعدة ه ت لجاا الا اجعة كر دي الوسةةةةةالل الاقت  ة   اام ال قابة ع ا ا دارة 
عا الادةةةةةةةاهايان با ضةةةةةةةافة ىلا العال ع ا ال فا  ع ا اسةةةةةةةتقاللية الا اجعة  تدعت اسةةةةةةةتقاللية الا اج  النارجي ما خالل العال بيا مج س 

 زيادة دي ىلا زيادة جودة التقاري  الاالية ا دارة  الا اج  النارجي  ا اةةةةةةةةةة اع ع ا األمور التي قد تلع   اسةةةةةةةةةةتقاللية الا اج  ل ن  ن ماا ظل 
الط ظلدين ىت اع آليات ال وكاة الدةةةةةةةة ياة ىلا مواجهة  اه ة الفدةةةةةةةةاد الاالين  ىلاىضةةةةةةةةافة ، قوالت الااليةفي الاع ومات التي تتضةةةةةةةةانها ال ال قة

 تجنب النزلق في مشاكل م اسبية  واقناألس تشجي  الشفارية في الش كات  الا ارع  صالح  تع،يت ةياة الالسدات  تدعت تنافدها في 
  .رات  أزمات مالية مالية قد ظت تب ع يها انهيا

 مشكلة الدراسة:  
 ع الها أ ار سةةةة بية  تب   اه ة الفدةةةةاد في جاي  الق اعات بشةةةةال عامن  فا الق اع الا ةةةة في بشةةةةال خاا ما أاةةةةد  أخ   الع  ات التيتع

 مجال األ ضةةاع القت ةةاد ةن  ين ل أبعاد ل  لدةةتهاا بهان  يل  لضةةعا  وافز السةةت اار بالندةة ة لاشةةاري  الا  ية  األجنبيةن  يلضةةعا أ ضةةا
 (.2011ما ا عية  مقومات الد لةن  ياهد ل د ث اض  ابات تهدد األما  الستق ار في الد ل النامية  الاتقدمة ع ا  د سواء )م ادن

ال،اه ة ل تقت ةةةةة  ع ا ب داا العالت الاتقدمة ف دةةةةةبن بل تتعداها ىلا ب داا العالت النامين  لاا بندةةةةةب متفا تةن  يل ا ت ت الد ل فلا هذه  
( 2015النامية م اكز متقدمة كرك   الد ل فدةةةةةةادات في العالتن  داعت ار أا ليبيا تعد ما الد ل النامية  ه ت تقاري  دظواا الا اسةةةةةة ة ما سةةةةةةنة )

(ن اعت ارها الجهات ال قابية في الد لة فقد أ ه ت العدظد ما الالا ات التي تشي  ىلا تفشي  اه ة  الفداد الاالي في العدظد 2020) نة تا س
لد لة ما الا ارع التجارية ال يبية ما خالل التجا زات  الانالفات الا تا ةن  التي كانت ى دي أس اب ت دي األ ضاع القت اد ة   الاالية با

لن ال يبية:  فقات لهذه الالاةةة ات تت كز عناصةةة  الفدةةةاد الاالي بالق اع الا ةةة في في التالعب في العتاادات الادةةةتند ة الاقدمة ب سةةةت الت  ةةةي
 التالعب بالاقاصة ما خالل تد ي  ال اوك ع ي عدد ما ال داباتن  التالعب بال اوك الا دقة  استعاالها في غي  أغ اضهان  التالعب 

 .تفشي  اه ة ته يب األموال  غد ها الا  رية  أخي امات بالان،و 
ن،اة كاا أاارت العدظد ما الان،اات الد لية في تقاري ها  ما ضانها من،اة الشفاريةن أا ليبيا ت تل م اتب متقدمة ما  يل الفداد )تقاري  م

 2008 ليبيا سةةةةنة(ن كاا أاةةةةارت دراسةةةةة الف يدةةةةين برا  اه ة الفدةةةةاد ا داري  الاالي قد زادت في الق اع العام في 2019-2014الشةةةةفاريةن 
 (.2014الف يدين ) 2012 تا سنة 

التزام الا ةةةةةةةةةةةةارع التجارية ال يبية بت بيل مفهوم م ادو  آليات ال وكاةن ىل أا  ىلا( أاةةةةةةةةةةةةارت 2014ن لعبد الوكي دال غت ما أا دراسةةةةةةةةةةةةة ) 
ع الالاةةة ات في تقاري  دظواا الا اسةةة ة  التقاري  األسةةةبوعية ل اعهد اةةةاال لدراسةةةات ال وكاة في ليبيان تشةةةي  ىلي تفشةةةي  اه ة الفدةةةاد في ق ا

 ة ع ا الدلال التالي:تتا ور في ا جاب الدراسة ىااالية دالتالي فلا  نالا  في
  "المالي؟لليبية للحد من الفساد ما مدى فعالية وكفاءة األنشطة التي تقوم بها لجان المراجعة بالمصارف التجارية ا" 
 
 



 الدراسة: هدف
ال د ما الفدةةةةةةاد الاالي في الا ةةةةةةارع ال يبيةن  الشةةةةةة كات فيالا اجعة كر د آليات  وكاة  فعالية لجااالتع ع ع ا  هدع هذه الدراسةةةةةةة هو  

ل جاا الا اجعة في مع فة  ت  يل الانالفات  الاال ،ات الواردة في تقاري  دظواا الا اسةةةةةة ة  الط ما أجل تشةةةةةةنيص  هذه الفعالية يل تااا 
 الاشا ة. إب از مواطا الضعا في ن،ت ال قابة  معالجة هذه 

 الدراسة:أهمية 
تتا ل بن ورة الفدةةةاد الاالي الذي انتشةةة  في ملسةةةدةةةات الد لة  منها الا ةةةارع التجارية  األهمية األولي جانبيا:ايت  ما  دةةةتاد هذا ال  ل أه

 ما  دةةةةةب   ما أ ار كبي ة ع ا القت ةةةةةاد الوطنين  ما  ت ع ا الاجتا  برسةةةةة ه  كيفية ال د ما هذا الفدةةةةةاد عا ط يل لجاا الا اجعة كل دي 
 آليات ال وكاة.

هو تزاظد الهتاام باوضةةةةوع  وكاة الشةةةة كات في الدةةةةنوات األخي ة كوا أسةةةةدةةةةها  م ادلها  الياتها تعد ما الافا يت ال دظ ة  األهمية الثانيةأما  
ق ع ا الادةةةةةةةتوي العالاي  الادةةةةةةةتوي الا  ين  أا الوعي بهذه الافا يت  ت بيقها ظلدي ىلا ت قيل قدر كبي  ما الشةةةةةةةفارية  العدالة   اا ة  قو 

 تع،يت ةياتهان  دالتالي  هذه الشةةةة كات كفاءة أداء لة   قوق أصةةةة اب الا ةةةةالو فيهان  ال د ما مشةةةةا ة الفدةةةةاد الاالي ماا ظلدي ىلا زيادة الد
 توسعها  توفي  ف ا عال جدظدة ل اواطنيا.

 منهجية الدراسة:
تت أت اع  أهداع الدراسةةة  تفدةةي هان  لت قيل الدراسةةةضةةوع هذه الدراسةةة تعتب  دراسةةة  صةةفية ت  ي يةن تهدع ىلا توفي  ال قالل عا الاشةةا ة  مو 

لبناء ا طار الن، ي ل دراسة  الدراسةباوضوع   اه ة  ظتع لرياا الا اسبي األدب  ا اجعةه  الع اي"  فقات ل"الان دخل الستن اطي الستق الياال
 ما الواق  العا ي لخت ار هذه الف ضيات  التوصل ىلا نتال  عا ية. ما  ت ظتت جا  البيانات الالزمة الدراسة  متغي اتهان  أسئ ة استنالا 

 : الدراسات السابقة ونموذج الدراسة
 عتبةةةة  الغةةةةس  الخةةةةتالص مةةةةا أهةةةةت عناصةةةة  الفدةةةةاد الاةةةةالين اكتشةةةةاع الغةةةةس  ا ةةةةل ت ةةةةد ات كبيةةةة ات ل ا اسةةةةبيا  يةةةةل  ا ةةةةط الافدةةةةدظا تقنيةةةةات 

 مةةةةةا أجةةةةةل مااف ةةةةةة الفدةةةةةاد فانةةةةة  ظ ةةةةةزم تبنةةةةةي اسةةةةةت اتيجية تقةةةةةوم ع ةةةةةا الشةةةةةاولية  التاامةةةةةل مةةةةةا خةةةةةالل  نم ااةةةةةة تت ةةةةةور مةةةةةا  ةةةةةيا ىلةةةةةا أخةةةةة 
الا اسةةةةةة ة  الادةةةةةةاءلة  النزاهةةةةةةة  الشةةةةةةفاريةن  تت  ةةةةةةب هةةةةةةذه السةةةةةةةت اتيجية اسةةةةةةتندام آليةةةةةةات ال وكاةةةةةةة الااللاةةةةةةة اات ال ةةةةةة ةن  تعتبةةةةةة  لجةةةةةةةاا 

ع ةةةةا لجةةةةاا الا اجعةةةةة كل ةةةةدي ه الدراسةةةةة فةةةةي هةةةةذ اا ي كةةةةز ال ا  ةةةة  يةةةةل. الا اجعةةةةة مةةةةا أهةةةةت  أك ةةةة  هةةةةذه الليةةةةات صةةةة ة بال ةةةةد مةةةةا الفدةةةةاد
 ن  داستق اء الدراسات التي نوردها ع ي الن و التالي: ليات الاوك ة لها في أداء عا هاآليات ال وكاةن  الااارسات  الادل  

   هةةةةةذه الدراسةةةةةة ل تعةةةةة ع ع ةةةةةا د ر  أهايةةةةةة لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة فةةةةةي دعةةةةةت ن،ةةةةةت ال قابةةةةةة الداخ يةةةةةة فةةةةةي  تهةةةةةدف (:2021البةةةةةاروني  دراسةةةةةة
البيئةةةةةة الاويتيةةةةةةن  اعتاةةةةةدت ع ةةةةةا الاةةةةةنه  الوصةةةةةفي الت  ي ةةةةةي لت قيةةةةةل أهةةةةةداع الدراسةةةةةةن  توصةةةةة ت الدراسةةةةةة ل عدظةةةةةد مةةةةةا النتةةةةةال   مةةةةةا 

تقةةةةةوم بالتركةةةةةد مةةةةةا مةةةةةدي ماللاةةةةةة  فعاليةةةةةة  كفا ةةةةةة ن،ةةةةةت    نفةةةةةي ت دةةةةةيا  دعةةةةةت ن،ةةةةةام ال قابةةةةةة الداخ يةةةةةة أهاهةةةةةا أا لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة تدةةةةةاهت
بالتشةةةةا ر مةةةة  الا اجةةةة  النةةةةارجي  مةةةةدظ  الا اجعةةةةة الداخ يةةةةة ل   ةةةةول ع ةةةةا  لهةةةةا  الناصةةةةة  أبةةةة زت الدراسةةةةة األهايةةةةة ال قابةةةةة الداخ يةةةةة.

دةةةةات القت ةةةةاد ة لاةةةةا الداخ يةةةةة.  مةةةةا أهةةةةت توصةةةةياتها دعةةةةت ت بيةةةةل الدةةةة يت ل  وكاةةةةة فةةةةي الالسرأظهاةةةةا بن ةةةةوا كفا ةةةةة ن،ةةةةام ال قابةةةةة 
 لها ما دعت في ت قيل أهدافها   اا ة  قوق الاداهايا.

   ال ةةةةةةد مةةةةةةا الفدةةةةةةاد الاةةةةةةالي فةةةةةةي فةةةةةةي  آليةةةةةةات ال وكاةةةةةةةهةةةةةةدفت هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة ل تعةةةةةة ع ع ةةةةةةا د ر  أهايةةةةةةة  :(2019الهةةةةةةاني  دراسةةةةةةة
لت قيةةةةل أهةةةةداع الدراسةةةةةن  توصةةةة ت الدراسةةةةة ل عدظةةةةد مةةةةا النتةةةةال   مةةةةا أهاهةةةةا  السةةةةتق الين  اعتاةةةةدت ع ةةةةا الاةةةةنه  الا ةةةةارع األردنيةةةةة

 الةةةةط لاةةةةا لهةةةةت د ر تقيةةةةيت أداء ا دارة التنفيذ ةةةةة  ال قابةةةةة الا اجعةةةةة  أهةةةةت آليةةةةات ال وكاةةةةة تتا ةةةةل فةةةةي آليةةةةة مج ةةةةس ا دارة  آليةةةةة لجنةةةةة أا
اهات  فةةةةةي تقيةةةةةيت  ابةةةةةداء راي فنةةةةةي  ةةةةةول ن،ةةةةةت ال قابةةةةةة بتعيةةةةةيا الا اجةةةةة  النةةةةةارجي لادةةةةة أبةةةةة زت الدراسةةةةةة األهايةةةةةة لهةةةةةا  الناصةةةةةة  ع يهةةةةةا

أهةةةةةت آليةةةةةات ال وكاةةةةةة فةةةةةي الا ةةةةةارع األردنيةةةةةة  الاتا  ةةةةةةة ىدارة .  مةةةةةا أهةةةةةت توصةةةةةةياتها دعةةةةةت الداخ ةةةةةة  عدالةةةةةة القةةةةةوالت  التقةةةةةاري  الااليةةةةةة
 .الا اجعة الداخ ية  لجاا الا اجعة ل  يام برعاالهت بشال أم ل



  2018دراسةةةةةةAbdullah,) : الدراسةةةةةة لاع فةةةةةة العالقةةةةةة بةةةةةيا جةةةةةودة الا اجعةةةةةة الداخ يةةةةةة    وكاةةةةةة الشةةةةة كات  مةةةةةا خةةةةةالل هةةةةةدفت هةةةةةذه
ردةةةةط جةةةةودة الا اجعةةةةة الداخ يةةةةة بعةةةةدد  طبيعةةةةة التوصةةةةيات التةةةةي قدمتةةةة  فةةةة ق الا اجعةةةةة الداخ يةةةةة لت دةةةةيا أبعةةةةاد  وكاةةةةة الشةةةة كات ع ةةةةا 

ات عةةةةا ط يةةةةل السةةةةتبيانات الا سةةةة ة ىلةةةةي الاةةةةدققيا الن ةةةةو الا ةةةةدد فةةةةي ىطةةةةار ىدارة الشةةةة كات فةةةةي البنةةةةط الةةةةد لين  قةةةةد تةةةةت جاةةةة  البيانةةةة
الةةةةةداخ ييا ال ليدةةةةةييا ل شةةةةة كات الادرجةةةةةة العةةةةةام الااليزيةةةةةةن  تشةةةةةي  النتةةةةةال  الةةةةةا أا األداء العةةةةةالي فةةةةةي الا اجعةةةةةة الداخ يةةةةةة ظ تةةةةةب بازيةةةةةد 

ا لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة مةةةةةا التوصةةةةةيات لت دةةةةةيا أبعةةةةةاد  وكاةةةةةة الشةةةةة كات  تشةةةةةي  أ ضةةةةةا النتةةةةةال  الةةةةةا أا الا اجعةةةةةة الناصةةةةةة التةةةةةي تقةةةةةو بهةةةةة
  ول أنش ة التدقيل الداخ ي تل   ع ا جودة التدقيل أ  األداء الشامل ل تدقيل الداخ ي.

   2016دراسةةةةAZZa & Atobeglly,) : هةةةدفت هةةةذه الدراسةةةة الةةةا التوضةةةيو ا ةةة  ت بيةةةل مجاوعةةةة مةةةا الاتغيةةة ات الادةةةتق ة فةةةي
النةةةةةةارجي تر ي هةةةةةةا ع ةةةةةةا جايةةةةةة  األطةةةةةة اع الاعنيةةةةةةة )الاةةةةةةدقل تةةةةةةوفي   نقةةةةةةل الاع ومةةةةةةات التةةةةةةي تةةةةةةل   ع ةةةةةةا آليةةةةةةات  وكاةةةةةةة الشةةةةةة كات   

ن spssالدراسةةةةةةةة( كاتغيةةةةةةة  تةةةةةةةاب  .لت قيةةةةةةةل هةةةةةةةدع الدراسةةةةةةةة  ضةةةةةةة  ال ةةةةةةةا  وا اسةةةةةةةتبيانا  تةةةةةةةت أسةةةةةةةتندم  إدخالةةةةةةة  فةةةةةةةي ب نةةةةةةةام   موضةةةةةةةوع
  رة  توصةةةةة ت الدراسةةةةةة الةةةةةا  جةةةةةود عالقةةةةةة ا جابيةةةةةة بةةةةةيا ت بيةةةةةل آليةةةةةات ال وكاةةةةةة  جةةةةةود أداء الاةةةةةدقل النةةةةةارجين  أصةةةةةت الدارسةةةةةة بضةةةةة

ةيةةةةةام الشةةةةة كات فةةةةةي الو ةةةةةدات القت ةةةةةاد ة الانت فةةةةةة فةةةةةي الاا اةةةةةة الع ديةةةةةة الدةةةةةعود ة بت بيةةةةةل ضةةةةةوابط  وكاةةةةةة الشةةةةة كاتن مةةةةة  م ةةةةةا ل 
 ت وي  دليل خاا ظتاااا م     ع البيئة القت اد ة الدعود ة .

  فةةةةةي  الداخ يةةةةةة الا  قةةةةةة ال قابةةةةةةن،ةةةةةت هةةةةةدفت هةةةةةذه الدراسةةةةةة ىلةةةةةا التعةةةةة ع ع ةةةةةا مةةةةةدي فاع يةةةةةة (: 2017 الجةةةةةااوب والبرعصةةةةةي  دراسةةةةةة
الا ةةةةارع ال يبيةةةةة فةةةةي تشةةةةنيص  ةةةةالت الفدةةةةاد الاةةةةالين  تةةةةت اسةةةةتندام السةةةةتبياا كةةةةرداة لتجاةةةة  البيانةةةةاتن  ت  يةةةةل البيانةةةةات باسةةةةتندام 

أا ن،ةةةةت ال قابةةةةة الداخ يةةةةة الا  قةةةةةة فةةةةي الا ةةةةارع التجاريةةةةةة ال يبيةةةةة تدةةةةاعد فةةةةةي  ىلةةةةةاا   ةةةةاء الوصةةةةفين  قةةةةد توصةةةةة ت هةةةةذه الدراسةةةةة 
 التجارية.س قة  اختالص األموال النقد ة التي ت دث في الا ارع  تشاع  التاك

مةةةةةا خةةةةةالل مةةةةةا تنا لتةةةةة ل الدراسةةةةةات الدةةةةةابقة ظال ةةةةةت اهتاامهةةةةةا بةةةةةد ر لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة  أنةةةةة  توجةةةةةد عالقةةةةةة مةةةةةا بةةةةةيا آليةةةةةات ال وكاةةةةةة  األداء    
الاةةةةةالي فةةةةةي الشةةةةة كات  الا ةةةةةارعن  توجةةةةةد أ ضةةةةةا عالقةةةةةة بةةةةةيا ال وكاةةةةةة  الا اسةةةةة ة ا بداعيةةةةةة  ا ف ةةةةةاح  جةةةةةودة التقةةةةةاري  الااليةةةةةةن ىل أا 

أج يةةةةةت فةةةةةي الدراسةةةةةات الدةةةةةابقة لةةةةةت  تتنةةةةةا ل د ر لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة فةةةةةي ال ةةةةةد مةةةةةا الفدةةةةةاد الاةةةةةالين با ضةةةةةافة ىلةةةةةا أا الدراسةةةةةات الدةةةةةابقة قةةةةةد ل
م ةةةةارع  اةةةة كات أجنبيةةةةة  لةةةةت تتنةةةةا ل البيئةةةةة ال يبيةةةةةن  دالتةةةةالي تتايةةةةز هةةةةذه الدراسةةةةة عةةةةا غي هةةةةا  برنهةةةةا توضةةةةو د ر لجةةةةاا الا اجعةةةةة  فةةةةي 

 ال د ما الفداد الاالي في الا ارع ال يبية.
  :ا طةةةةةةار الن،ةةةةةة ي  الدراسةةةةةةات الدةةةةةةابقة  ت  ي هةةةةةةان  مةةةةةةا خةةةةةةالل ا طةةةةةةار  ع ةةةةةةا عتاةةةةةةد ناةةةةةةوا  الدراسةةةةةةة فةةةةةةي ىعةةةةةةدادهن نمةةةةةةوذج الدراسةةةةةةة

 كاةةةةةا هةةةةةو موضةةةةةو بالشةةةةةال  .كافةةةةةة الاع ومةةةةةات التةةةةةي تةةةةة ت ط  تتع ةةةةةل بالدراسةةةةةة  الادةةةةةاهاة فةةةةةي ت قيةةةةةل أهةةةةةدافها ااالن،ةةةةة ي قةةةةةدم ال ا  ةةةةة
 التالي: 

 ( نموذج الدراسة1شكل رقم  
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 ال ا  اا ا طار الن، ي ما خالل م وريا التالييا:تنا ل  الدراسات الدابقة  تاويا ناوا  الدراسة دعد م اجعة 
  الافهوم  األس اب.الفداد الاالي 
 الا اجعة  أهايتها ال قابية. لجاا 

أصة  ت مشةا ة الفدةاد في العدظد ما الد ل تهدد مدةي ة التناية القت ةاد ة في ت ط الد لن خاصةة بعد المفهوم واألسباب: مفهوم الفساد أوال: 
 ال اقات  الوقتن  دالتالي أصةةة بت  اه ة الفدةةةاد  أا انتشةةة ت في أغ ب الالسةةةدةةةات العامة  الناصةةةةن  يلل تلدي ىلا هدر األموال  ال   ات

تشةةال من،ومة تن يب  إفدةةاد  ترخ  أ  توقا عا ية التناية القت ةةاد ة ليس ع ا الادةةتوي الاالي  القت ةةادي ف دةةبن بل  تا في الجوانب 
 (.2015ادنالدياسية  الجتااعيةن  سوع ندتع   بعض مفهوم الفداد ال غوي  الص ال ي في الجزء التالي )م 

عةةةةةةا العتةةةةةةدالن  ن يضةةةةةة   ءالشةةةةةةيالت ةةةةةةا  خةةةةةة     ىلةةةةةةابعنةةةةةةي الت ةةةةةةا  الع ةةةةةةب  الضةةةةةة  ابن فهةةةةةةو  شةةةةةةي    عةةةةةة ع الفدةةةةةةاد لغويةةةةةةات برنةةةةةة  " 
قةةةةةةد  اةةةةةةوا سةةةةةة وكا  ءالشةةةةةةي كدةةةةةة هن هةةةةةةذايعةةةةةة ع اصةةةةةة ال ا باعنةةةةةةا الادةةةةةة  أي أا اةةةةةةيئا مةةةةةةا تةةةةةةت ن   (2011ن121ن )النزرجةةةةةةي". ال ةةةةةةالح

أخالةيةةةةةا أ  اجتااعيةةةةةا أ  ىداريةةةةةَان  الفدةةةةةاد اصةةةةة الح لةةةةة  معةةةةةاني عدظةةةةةدة  فةةةةةي أ سةةةةة  ال ةةةةةورن  ااةةةةةا القةةةةةول بةةةةةرا الفدةةةةةاد ظتا ةةةةةل فةةةةةي سةةةةةوء 
أ  أك ةةةة ن قةةةةد  اةةةةوا فةةةة دا  العا يةةةةة ط فةةةةااالةةةةط ال اةةةةوة البتةةةةزاز  فةةةةي هةةةةذه ال الةةةةة ظةةةةدخل فةةةةي  ان ةةةةيةن  يشةةةةالاسةةةةتندام الان ةةةةب لغا ةةةةات 

ال سةةةةةةاي ال يةةةةةةام بهةةةةةةا مفةةةةةة دةن  مةةةةةةا بينهاةةةةةةا ال تيةةةةةةالن  الخةةةةةةتالصن  الا دةةةةةةوديةن   دةةةةةةت ي  الادةةةةةةئول الا ،ةةةةةةورة التةةةةةةيل فةةةةةةي  الةةةةةةة األعاةةةةةةا
 (.2011ن121 استغالل النفوا )النزرجين

كافةةةةةة أبعةةةةةاده  ي ،ةةةةةا  ل فدةةةةةاد  غ ةةةةةي عتبةةةةة  الفدةةةةةاد م ةةةةة  و ظتضةةةةةاا معةةةةةاني عدظةةةةةدة فةةةةةي طياتةةةةة   يةةةةةل ل ظوجةةةةةد تع يةةةةةف مو ةةةةةد  اةةةةةامل 
 قةةةةةةد ع فتةةةةةة  من،اةةةةةةة الشةةةةةةفارية الد ليةةةةةةة   (.2013اتٌةةةةةةاب ال ةةةةةةا  يا  الجهةةةةةةات  الان،اةةةةةةات الد ليةةةةةةة اات العالقةةةةةةة )ال شةةةةةةي ن باوافقةةةةةةة جايةةةةةة  ال

من،اةةةةةةة الشةةةةةةفارية )“. برنةةةةةة  " كةةةةةةل عا يةةةةةةة تتضةةةةةةاا سةةةةةةوء اسةةةةةةتندام الان ةةةةةةب العةةةةةةام لت قيةةةةةةل م ةةةةةة  ة خاصةةةةةةة ااتيةةةةةةة لنفدةةةةةة  أ  لجااعةةةةةةة 
 (.2017الد ليةن

 قةةةةةد عةةةةة ع البنةةةةةط الةةةةةد لي الفدةةةةةاد ع ةةةةةا أنةةةةة  " ىسةةةةةاءة اسةةةةةتعاال الو يفةةةةةة العامةةةةةة ل ادةةةةةب النةةةةةاان فالفدةةةةةاد   ةةةةةدث عنةةةةةدما  قةةةةةوم مو ةةةةةا  
بقبةةةةول أ  ط ةةةةب أ  ابتةةةةزاز راةةةةوة لتدةةةةهيل عقةةةةد أ  ىجةةةة اء طةةةة ح لاناق ةةةةة عامةةةةة مةةةةا ظةةةةتت عنةةةةدما  قةةةةوم  كةةةةالء أ   سةةةة اء الشةةةة كات أ  أعاةةةةال 

ل فدةةةةاد أا  القةةةةوانيان كاةةةةاياسةةةةات أ  ىجةةةة اءات ل تغ ةةةةب ع ةةةةا منافدةةةةيان  ت قةةةةل ىردةةةةاح خةةةةار  ىطةةةةار لالسةةةةتفادة مةةةةا س راةةةةا ي خاصةةةةة بتقةةةةد ت 
لون أمةةةةةوال الد لةةةةةة م ااةةةةة ة " )سةةةةةاال اةةةةةوة  الةةةةةط بتعةةةةةيا األقةةةةةارب أ  سةةةةة قة  ىلةةةةةا  ةةةةةدث عنةةةةةد ط يةةةةةل اسةةةةةتعاال الو يفةةةةةة العامةةةةةة د ا ال جةةةةةوء 

2021 :14). 
باشةةةةا ة ال  ةةةةل  أسةةةةئ ت ن  الةةةةذي  أرتةةةة ط كبيةةةة ات الات ةةةةدة "البنةةةةط الةةةةد لي" لاةةةةا لةةةة  مةةةةا هةةةةذا التع يةةةةف الةةةةذي صةةةةدر مةةةةا األمةةةةت  ال ا  ةةةةاا يتبنةةةةا  

تةةةةةت تع يفةةةةة  برنةةةةة  سةةةةةوء اسةةةةةتعاال الدةةةةة  ة العامةةةةةة لت قةةةةةل مادةةةةةب خةةةةةاان  يشةةةةةال الق ةةةةةاع العةةةةةام  الق ةةةةةاع النةةةةةاان  ينتشةةةةة   يتةةةةةدر  مةةةةةا 
 (. 2009ن91)خ يل نال اوة ىلا عا يات استغالل النفوان  التبييضن  أنش ة الج ياة الان،اة  غي ها 

 أناةةةةةاد عدظةةةةةدةن  تتفةةةةةا ت أنةةةةةواع الفدةةةةةاد  أنااطةةةةة  بتفةةةةةا ت   لهةةةةةا أاةةةةةاال عةةةةةد الفدةةةةةاد  ةةةةةاه ة   كيةةةةةة  متنوعةةةةةة  متعةةةةةددة األطةةةةة اع  العوامةةةةةل 
  هي: جا   طبيعة الد  ة الا ت  ة ب ن  رياا ظ ي أنواع الفداد 

  ع ةةةةا أنةةةة  منالفةةةةة القةةةةانوا بانتهةةةةا  طةةةة ق م تويةةةةة غيةةةة  قانونيةةةةة لت قيةةةةل مااسةةةةب ماليةةةةةن فةةةةي الوقةةةةت نفدةةةة  هةةةةو  :  عةةةة عالمةةةةاليالفسةةةةاد
ظتع ةةةةل بالا،ةةةةاه    الادةةةةا اةن  درنةةةة ج ةةةةب األمةةةةوال مةةةةا طةةةة ق غيةةةة  مشةةةة  عة أ  ىنفاقهةةةةا فةةةةي طةةةة ق غيةةةة  مشةةةة  عة باةةةةا ل   قةةةةل العدالةةةةة 

فةةةةةي تن،ياةةةةةةات الد لةةةةةة  ملسدةةةةةةاتهان مةةةةة  منالفةةةةةةة ضةةةةةوابط  تع ياةةةةةةات   الن  افةةةةةات الااليةةةةةة  منالفةةةةةةة األ اةةةةةام  القواعةةةةةةد الاعتاةةةةةدة  اليةةةةةةا ت
 (  هذا النوع ما الفداد الذي تااا ري  مشا ة الدراسة.2012 درا سين الهاديالااليةن )ال قابة 

   ي  : ظتع ةةةةةةل بالن  افةةةةةةات الو يفيةةةةةةة لاةةةةةةو في الق ةةةةةةاع العةةةةةةام  النةةةةةةاا ع ةةةةةةا  ةةةةةةد سةةةةةةواء مةةةةةةا خةةةةةةالل منةةةةةةالفتهت ل تشةةةةةة  الفسةةةةةةاد اإلدارب
القةةةةةانوني  ضةةةةةوابط ال ةةةةةيت الف د ةةةةةةن  هةةةةةو مةةةةةا  شةةةةةي  لسةةةةةتغالل مةةةةةو في الد لةةةةةة لا اكةةةةةزهت  صةةةةةال ياتهت ل   ةةةةةول ع ةةةةةا مااسةةةةةب  منةةةةةاف  

 (. 2007م ادنمش  عةن )ب  ق غي  



  ظتع ةةةةةةةل بالااارسةةةةةةات الان  فةةةةةةةة  السةةةةةةتغاللية لال تاةةةةةةةارات القت ةةةةةةاد ة فةةةةةةةي ق اعةةةةةةات خاصةةةةةةةة ع ةةةةةةا  دةةةةةةةاب الفسةةةةةةاد االقتصةةةةةةةادب :
جتاةةةةة ن باةةةةةا ل ظتناسةةةةةب مةةةةة  ال ياةةةةةة الاضةةةةةافة التةةةةةي تدةةةةةهت بهةةةةةان كاةةةةةا ظوجةةةةةد الفدةةةةةاد أ ضةةةةةا ضةةةةةاا الفدةةةةةاد فةةةةةي الاعةةةةةامالت م ةةةةة  ة الا

القت ةةةةةةاد ة )البيةةةةةة   الشةةةةةة اء  الا ادلةةةةةةة فةةةةةةي األسةةةةةةواق(  يةةةةةةل  دةةةةةةود الغةةةةةةس كالتالعةةةةةةب  عةةةةةةدم الوفةةةةةةاء بةةةةةةالعهود  ا خةةةةةةالل بالتفاةيةةةةةةات 
 (. 123ن2014ن  العقود )قاستن عبد الا يت

  الدياسةةةةةةية  ال اةةةةةةتن  الالسدةةةةةةات: ظةةةةةة ت ط بةةةةةةالختالل  الن ةةةةةة اع فةةةةةةي توزيةةةةةة  الدةةةةةة  ة  الادةةةةةةاءلة الاتع قةةةةةةة بن،ةةةةةةام السياسةةةةةةيالفسةةةةةةاد
 تةةةةةةدا ل الدةةةةةة  ةن  الادةةةةةةاءلة التةةةةةةي تنضةةةةةة  لهةةةةةةا ن،ةةةةةةام ال اةةةةةةت أمةةةةةةام الاةةةةةةوطنيا    يةةةةةةة الاشةةةةةةاركة  التعبيةةةةةة ن  يت تةةةةةةب ع ةةةةةةا ا ةةةةةةتالل 

عبةةةةةد من،ومةةةةةة الدةةةةة  ة  الادةةةةةاءلة الدياسةةةةةية ىماانيةةةةةة ت قيةةةةةل الننةةةةةب الدياسةةةةةية منةةةةةاف  ان ةةةةةية بعيةةةةةدة عةةةةةا الادةةةةةاءلة العامةةةةةة )قاسةةةةةتن 
 (.123ن2014ن الا يت

 أاةةةةةاال متعةةةةةددة تاةةةةةارص فةةةةةي منت ةةةةةا نةةةةةوا ي ال يةةةةةاة العا يةةةةةةن  هةةةةةي اات تةةةةةر ي ات منت فةةةةةةن بعضةةةةةها خ يةةةةة   مةةةةةدم   أخةةةةة ي  صةةةةةور ل فدةةةةةاد
أبةةةة ز م،ةةةةاه  الفدةةةةاد الانتشةةةة ة فةةةةي الةةةةد ل الع ديةةةةةن  منهةةةةا  ريةةةة ن  مةةةةاأقةةةةل خ ةةةةوةن كاةةةةا أا م،ةةةةاه  الفدةةةةاد تتنةةةةوع بتنةةةةوع األطةةةة اع الاتورطةةةةة 

 (.2014ن300ن ن وري ن2012ن ن ا يف2014ليبيان ما ظ ي )الضاور ن
  الاهنة.منفعة مالية في الغالب لتا ي  أ  تنفيذ أعاال خالع التش ي  أ  أصول  ع اال اوة: تعني   ول الشنص 
 ( الا دودية: تعني تا ي  ما ت يده الاجاوعات)ن التي تتات  باألغ بية د ا است قاقهت لها أصال.األ زاب 
  بغيةةةة   جةةةة   ةةةةل كاةةةةا   ةةةةدث فةةةةي مةةةةنو الاقةةةةا لت  فةةةةي مجةةةةال ىع ةةةةاء ال ةةةةفقات  عقةةةةود الا ابةةةةاة:  معناهةةةةا تفضةةةةيل جهةةةةة ع ةةةةا أخةةةة ي

 الستئجار  الست اار لجهات معينة د ا غي ها.
 بتب يةةةةة ات قانونيةةةةةة أ  ىداريةةةةةة أ   البتةةةةزاز  التز يةةةةة :  يتا ةةةةةل فةةةةي اسةةةةةتغالل الشةةةةةنص ل ا كةةةةز الةةةةةذي  شةةةةةغ   فةةةةي ال  ةةةةةول ع ةةةةةا األمةةةةوال

 األاناا الاعنييا كاا   دث في د ال  الض ي ةن أ  تز ي  بعض الشهادات  الو الل.خفاء التع ياات النافدة ع ا ى
 :األمةةةةوال ب  يقةةةةة غيةةةة  مشةةةة  عة مةةةةا قبةةةةل بعةةةةض الادةةةةئوليا الا ةةةةار  الةةةةط مةةةةا خةةةةالل اسةةةةتندام  ع ةةةةا عنةةةةي السةةةةتيالء  ته يةةةةب األمةةةةوال

 نفواه. 
  الد لةةةةةة بشةةةةةال سةةةةة ي مةةةةةا  ل ت ةةةةة ع بةةةةةرموالة ل شةةةةةنص  ةةةةةنهةةةةةب الاةةةةةال العةةةةةام:  عنةةةةةي اسةةةةةتغالل الاوقةةةةة  الةةةةةو يفي  ال ةةةةةال يات الاانو

 غي   ج   ل أ  تا ي  الد   عب  منافذ الدوق الدوداء.
  عنةةةةةي أا الادةةةةةئول عنةةةةةدما  دةةةةةتولي ع ةةةةةا الاةةةةةال العةةةةةام   ةةةةةا ل ىدخالهةةةةةا ىلةةةةةا الاجةةةةة ي    الاةةةةةالي القت ةةةةةادي بهةةةةةدع  األمةةةةةوال:تبةةةةةيض 

مشةةةةة  عةن  يةةةةةتت مةةةةةا خةةةةةالل اسةةةةةتندام عا يةةةةةة الت ويةةةةةل عةةةةةا ط يةةةةةل ىع الهةةةةةا ال ةةةةةفة الشةةةةة عيةن  ت ةةةةة و كرنهةةةةةا أمةةةةةوال ماتدةةةةة ة ب  يقةةةةةة 
  الا ارع.

الاةةةةال العةةةةام الاةةةةورد األساسةةةةي لت قيةةةةل السةةةةتق ار  دنةةةةاء  تنايةةةةة أي د لةةةةة لةةةةذلط  جةةةةب ع ةةةةا كافةةةةة الةةةةد ل بةةةةذل العنا ةةةةة الق ةةةةوي   عتبةةةة كاةةةةا 
ل اا ةةةةةة  صةةةةةيانة  رقابةةةةةة هةةةةةذا الاةةةةةوردن   تةةةةةا تةةةةةتااا الد لةةةةةة مةةةةةا م اة ةةةةةة أموالهةةةةةا  العاةةةةةل ع ةةةةةا صةةةةةيانتها مةةةةةا الهةةةةةدر  ا فةةةةة اد  الخةةةةةتالص 

 (.2013هزة رقابية  أصدرت قوانيا  تش يعات من،اة لعال هذه األجهزة )الفاخ ين التن يبن  في سبيل الط أنشرت أج
ةةةةدرت القةةةةوانيا  نشةةةةاء العدظةةةةد مةةةةا األجهةةةةزة ال قابيةةةةة  هةةةةي "دظةةةةواا الا اسةةةة ة  فةةةةي ليبيةةةةا هيئةةةةة مااف ةةةةة الفدةةةةاد" -جهةةةةاز ال قابةةةةة ا داريةةةةة -صل

ال الشةةةة كات الاا وكةةةةة ل د لةةةةة  الالسدةةةةات ال اوميةةةةة  يةةةةل أنشةةةة  التةةةةي تهةةةةدع ىلةةةةا ال قابةةةةة ع ةةةةا الاةةةةال العةةةةام مةةةةا خةةةةالل ال قابةةةةة ع ةةةةا أعاةةةة
 1963 الجهةةةةةاز الا كةةةةةزي ل  قابةةةةةة ا داريةةةةةة  فقةةةةةا ل ا سةةةةةوم الا اةةةةةي لدةةةةةنة  1955( لدةةةةةنة 21دظةةةةةواا الا اسةةةةة ة  فقةةةةةا   اةةةةةام القةةةةةانوا رقةةةةةت )

اف ةةةةة الفدةةةةاد الاةةةةالي  ا داري. كاةةةةا صةةةةدر ت عتهةةةةا العدظةةةةد مةةةةا القةةةةوانيا التن،يايةةةةة التةةةةي تهةةةةدع جايعهةةةةا ىلةةةةا ال قابةةةةة ع ةةةةا الاةةةةال العةةةةام  ما
 .2014( لدنة 11قانوا تركيد  نشاء الهيئة الوطنية لاااف ة الفداد رقت )

ن بعةةةةةةد تغييةةةةةة  الن،ةةةةةةام الدياسةةةةةةي 2017 تةةةةةةا  2012 فةةةةةةي الدةةةةةةياق بينةةةةةةت التقةةةةةةاري  ال ةةةةةةادرة مةةةةةةا دظةةةةةةواا الا اسةةةةةة ة خةةةةةةالل الدةةةةةةنوات مةةةةةةا  
فةةةةةي الالسدةةةةةات  الا ةةةةةارع ال يبيةةةةةةن  يةةةةةل أا الفدةةةةةاد  دةةةةةاهت فةةةةةي خ ةةةةةل النقدةةةةةام الدياسةةةةةي ل د لةةةةةة ال يبيةةةةةة  تنةةةةةامي  ةةةةةاه ة الفدةةةةةاد الاةةةةةالي 



 الفةةةةة ان األمنةةةةةي ل د لةةةةةةن ماةةةةةا أنعاةةةةةةس ع ةةةةةا عةةةةةدم قةةةةةدرة األجهةةةةةةزة  ال قابيةةةةةة ع ةةةةةا اتنةةةةةاا ا جةةةةةة اءات القانونيةةةةةة ال ادعةةةةةة لا اسةةةةة ة   معاة ةةةةةةة 
 قابةةةةةةة النارجيةةةةةةة  التةةةةةةي تعتبةةةةةة  الا اجعةةةةةةة الداخ يةةةةةةة النارجيةةةةةةة مدةةةةةةببي  م تابةةةةةةي الفدةةةةةةاد الاةةةةةةالين  ضةةةةةةعا د ر ن،ةةةةةةت ال قابةةةةةةة الداخ يةةةةةةة   ال

 .  (2020-2015ى دي أهت أد اتهان " تقاري  دظواا الا اس ةن 
 تةةةةةةةةةةا 2008( تزاظةةةةةةةةةةد معةةةةةةةةةةدل الفدةةةةةةةةةةاد فةةةةةةةةةةي ليبيةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةنة 2014ىضةةةةةةةةةةافة ىلةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةطن فقةةةةةةةةةةد أكةةةةةةةةةةدت نتةةةةةةةةةةال  دراسةةةةةةةةةةة الف يدةةةةةةةةةةي )

تتع ةةةةةةةةةةةةل باوضةةةةةةةةةةةةوعات م ةةةةةةةةةةةةل التز يةةةةةةةةةةةة   التةةةةةةةةةةةةي 2012ق يةةةةةةةةةةةة ن بدةةةةةةةةةةةةبب العةةةةةةةةةةةةدد الابيةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةا القضةةةةةةةةةةةةا ا التةةةةةةةةةةةةي تنا لهةةةةةةةةةةةةا ت2012سةةةةةةةةةةةةنة
 صةةةةةةةةةة ف ن اسةةةةةةةةةةتندم مدةةةةةةةةةةتندات مةةةةةةةةةةز رة   هايةةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةة ع الاةةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةي غيةةةةةةةةةة  ا غةةةةةةةةةة ا  الان  ةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةة  أ  الا الغةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي 

 .2020الي  2015( أنواع الفداد في الا ارع التجارية ال يبية ما1 يوضو لنا الجد ل رقت )

 2020 - 2015من فترة  التجارية الليبيةأنواع الفساد المالي في المصارف  (1 جدول 

 نوع الفساد المصرف
 السنة

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 التجارة  التناية

       التالعب باألعتاادات الادتند ة
       التالعب بال اوك الا دقة

       التالعب بالاقاصة
       بالان،ومات الا  رية التالعب

 التجاري الوطني

       التالعب باألعتاادات الادتند ة
       التالعب بال اوك الا دقة

       التالعب بالاقاصة
       التالعب بالان،ومات الا  رية

 الجاهورية

       التالعب باألعتاادات الادتند ة
       بال اوك الا دقةالتالعب 

       التالعب بالاقاصة
       التالعب بالان،ومات الا  رية

 
 الو دة

       التالعب باألعتاادات الادتند ة
       التالعب بال اوك الا دقة

       التالعب بالاقاصة
       الا  رية التالعب بالان،ومات 

 (.2018)بنغازي تقاري  دظواا الا اس ة ف ع (ن 2020-2015)ط اب س؛ تقاري  دظواا الا اس ة ف ع المصدر: 
 فةةةةةي هةةةةةذا الدةةةةةياق أاةةةةةارت تقةةةةةاري  من،اةةةةةة الشةةةةةفارية الةةةةةا تةةةةةدهور  ضةةةةة  ليبيةةةةةا فةةةةةي سةةةةة ت مااف ةةةةةة الفدةةةةةادن  يةةةةةل أاةةةةةار ىلةةةةةا أا ليبيةةةةةا تعتبةةةةة  

ب ةةةةدات  دةةةةب ملاةةةة ات مةةةةدركات الفدةةةةاد فةةةةي  177مةةةةا أصةةةةل  172جةةةةاءت فةةةةي الا ت ةةةةة  العةةةةالتن  يةةةةل ا ةةةةدة مةةةةا أك ةةةة  الب ةةةةداا فدةةةةادات فةةةةي 
  (ن2019من،اة الشفاريةنن )2019العام 

 عتبةةةة  مفهةةةةوم لجةةةةاا الا اجعةةةةة مةةةةا الافةةةةا يت ال دظ ةةةةة التةةةةي ت ،ةةةةا باهتاةةةةام العدظةةةةد مةةةةا المراجعةةةةة وأهميتهةةةةا الرقابيةةةةة:  ثانيةةةةا: لجةةةةان
بعةةةةةد س دةةةةة ة ا خفاقةةةةةات  الضةةةةة  ابات الااليةةةةةة فةةةةةي كبةةةةة ي الشةةةةة كات العالايةةةةةةن  ي جةةةةة  هةةةةةذا الةةةةةد ل  الهيئةةةةةات  الان،اةةةةةات الاهنيةةةةةةن  خاصةةةةةة 

 (.2009الهتاام ل د ر الذي تقوم ب  لجاا الا اجعة )سامين



( "لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة برنهةةةةةةا تابعةةةةةة  مةةةةةةا مج ةةةةةةس أدارة 1987ب ي انيةةةةةةا )توجةةةةةةد العدظةةةةةةد مةةةةةةا التع يفةةةةةةات ل جنةةةةةةة الا اجعةةةةةةةن فقةةةةةةد عةةةةةة ع م ةةةةةة ع 
ئولة عةةةةا متابعةةةةة الادةةةةةالل الااليةةةةة فةةةةي الشةةةة كة  الةةةةط لادةةةةاعدة مج ةةةةةس ا دارة فةةةةي اتنةةةةاا القةةةة ارات الااليةةةةة  التةةةةي قةةةةةد ل الشةةةة كة تاةةةةوا مدةةةة

 (.30:2010تاوا لد   الوقت أ  النب ة لاع فة تفاصي ها" )ق يشاتن 
ن  تاةةةةوا مدةةةةئولة عةةةةا ( برنهةةةةا ع ةةةةارة عةةةةا عةةةةدد مةةةةا األاةةةةناا الانتةةةةاريا مةةةةا أعضةةةةاء مج ةةةةس أدارة الشةةةة كة2007ن102 ع فهةةةةا ) اةةةةادن

خادةةةةة أعضةةةةةاء  قةةةةد تاتةةةةد لتشةةةةال سةةةة عة مةةةةا أعضةةةةةاء  ىلةةةةاالا اف،ةةةةة ع ةةةةا اسةةةةتقاللية الا اجةةةة  النةةةةارجي عةةةةةا ا دارةن  تتاةةةةوا مةةةةا  ةةةةالث 
 مج س الدارة غي  الادريا.

عةةةة ع لجنةةةة الا اجعةةةة برنهةةةةا "جااعةةةة ظةةةةتت تاةةةوينهت مةةةا بةةةةيا أعضةةةاء مج ةةةةس  ن فقةةةد(Sarbanes-Oxley Act ,2002) قةةةانوا أمةةةا 
 .ا دارة تهدع ىلا ت قيل ال قابة ع ا التقاري  الاالية  م اجعة القوالت

  ةةةةعب تت ةةةة  نشةةةةرة لجةةةةاا الا اجعةةةةة مةةةةا النا يةةةةة التارينيةةةةةن ىل ىا بعةةةةض الشةةةة كات األم يايةةةةة كةةةةاا لةةةةدظها لجةةةةاا الا اجعةةةةة فةةةةي مجةةةةالس   
نةةةةةةذ م  ةةةةةة  القةةةةةة ا التاسةةةةةة  عشةةةةةة ن  ع يةةةةةة   ااةةةةةةا القةةةةةةول أا البدا ةةةةةةة ال  ي يةةةةةةة لفاةةةةةة ة لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة  هةةةةةة ت بالول ةةةةةةات الات ةةةةةةدة ىداراتهةةةةةةا م

نةةةةذ الةةةةط التةةةةاري  ت ةةةةورت لجةةةةاا الا اجعةةةةةن ( مل McKesson & Robbins( بعةةةةد قضةةةةية اةةةة كتي)1938األم يايةةةةة  الةةةةط فةةةةي سةةةةنة )
كنةةةةةةدا فةةةةةةي نها ةةةةةةة الدةةةةةةتينيات مةةةةةةا القةةةةةة ا الااضةةةةةةي  الةةةةةةط بعةةةةةةد انهيةةةةةةار اةةةةةة كة دةةةةةةدأت فاةةةةةة ة تاةةةةةةويا لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة تالقةةةةةةا ر اجةةةةةةات فةةةةةةي   
(Atlantic Acceptance عةةةةةام )( 1970ن التةةةةةي الدةةةةةبب فةةةةةةي صةةةةةد ر أ ل التةةةةةزام قةةةةةةانوني بشةةةةةرا لجةةةةةاا الا اجعةةةةةةة فةةةةةي كنةةةةةدا سةةةةةةنة )1965

م اجعةةةةةة مةةةةةا أعضةةةةةاء  ( مةةةةةا قةةةةةانوا الشةةةةة كات الانةةةةةدي "أنةةةةة  ع ةةةةةا الشةةةةة كات الادةةةةةاهاة العامةةةةةة تشةةةةةايل لجةةةةةاا182 يةةةةةل ن ةةةةةت الاةةةةةادة )
 مج س ا دارة غي  التنفيذظيا ع ا أا ل  قل عددهت عا  ال ة أعضاء.

أضةةةةةةيف القةةةةةانوا أ ضةةةةةةا" ع ةةةةةا أنةةةةةة  مةةةةةا  اج ةةةةةةات لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة هةةةةةةو الا ةةةةةادقة ع ةةةةةةا القةةةةةوالت الااليةةةةةةة قبةةةةةل ىرسةةةةةةالها  1975" فةةةةةي عةةةةةام 
لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة فةةةةةةي الاا اةةةةةةة الات ةةةةةةدة ل تنت ةةةةةةا ك يةةةةةة ا (.  يااةةةةةةا القةةةةةةول ىا أسةةةةةة اب  د افةةةةةة  ىنشةةةةةةاء 35ن2001لاج ةةةةةةس ا دارة )الفةةةةةة ح ن

 الةةةةةط  تعةةةةةود هنةةةةةا نشةةةةةرة لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة فةةةةةي الاا اةةةةةة الات ةةةةةدة ىلةةةةةا أ الةةةةةل سةةةةة عينيات مةةةةةا القةةةةة ا التاسةةةةة  عشةةةةة ن  الات ةةةةةدةنعةةةةةا الول ةةةةةات 
 (.2008ت )ال  ي ي ن ما ظت تب ع ي  ما فشل  إفالص العدظد ما الش كا  ا دارينلتزاظد  الت الغس  الفداد الاالي  نتيجة

م اجعةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ( لجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةGreat Wenterh Railway Gnomonفةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةيا كانةةةةةةةةةةةةةةةةةت لشةةةةةةةةةةةةةةةةة كة الدةةةةةةةةةةةةةةةةةاط ال دظد ةةةةةةةةةةةةةةةةةة الب ي انيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ) 
ال جنةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةاا  ىليهةةةةةةةةةا  أقةةةةةةةةة تن  الةةةةةةةةةذي أ ضةةةةةةةةةو الاهةةةةةةةةةام الاوك ةةةةةةةةةة 1972تابعةةةةةةةةة  لهةةةةةةةةةان  فةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةام التةةةةةةةةةي أصةةةةةةةةةدرت تقاري هةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةنة 

عنةةةةةةةةةةدما دارت اجتااعةةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةةول  اج ةةةةةةةةةةات الاةةةةةةةةةةدظ يا  1980ن ةةةةةةةةةةو جيةةةةةةةةةةدن  فةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةنة  ع ةةةةةةةةةةاالا اجةةةةةةةةةة  النةةةةةةةةةةارجي قةةةةةةةةةةد اقةةةةةةةةةة  بعا ةةةةةةةةةة  
  وكاة الش كات. التنفيذظيا  د رغي  

(ن عةةةةا  زارة التجةةةةارة  ال ةةةةناعة  الناصةةةةة بتشةةةةايل لجةةةةاا الا اجعةةةةة مةةةةا 903 فةةةةي الاا اةةةةة الع ديةةةةة الدةةةةعود ة صةةةةدر القةةةة ار الةةةةوزاري رقةةةةت )
ة بالقواعةةةةد الا اسةةةةبية فةةةةةي الشةةةة كات الادةةةةاهاة بالاا اةةةةةن  الةةةةذي نةةةةص فةةةةي مادتةةةة  األ لةةةةةا األعضةةةةاء غيةةةة  التنفيةةةةذظيا ماةةةةا ظتاتعةةةةوا بةةةةالنب  

(ن  تعتبةةةةةة  نشةةةةةةرة لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة فةةةةةةي الاا اةةةةةةة 2010ع ةةةةةةا أا ظةةةةةةتت اختيةةةةةةار أعضةةةةةةاء ال جةةةةةةاا بقةةةةةة ار مةةةةةةا الجا يةةةةةةة العاوميةةةةةةة )ألشةةةةةةا ين
 ةةةةةورات فةةةةةي األنشةةةةة ة القت ةةةةةاد ة  التجاريةةةةةة العالايةةةةةة الع ديةةةةةة الدةةةةةعود ة منت فةةةةةة عةةةةةا نشةةةةةرتها فةةةةةي الب ةةةةةداا األخةةةةة ين  ي جةةةةة  الدةةةةةبب فةةةةةي الت

 (.2002 زيادة د ر الش كات الاداهاة في القت اد الدعودي لاواجهة أي ضعا في الن،ام ال قابي )الدقا  أبو الني ن
ن ماةةةةةا أدي الااليةةةةةة فةةةةةي م ةةةةة  ىلةةةةةا زيةةةةةادة اهتاةةةةةام أصةةةةة اب الا ةةةةةالو ب بيعةةةةةة  نوعيةةةةةة الاع ومةةةةةات الا اسةةةةةبية األ راقأدي انتعةةةةةا  سةةةةةوق  

ىلةةةةةا اهتاةةةةةام الد لةةةةةة بت ةةةةةوي   تةةةةةدعيت مهنةةةةةة الا اسةةةةة ة  الا اجعةةةةةة ن يةةةةةل اةةةةةال هةةةةةدا الت ةةةةةور العدظةةةةةد مةةةةةا الاجةةةةةالت م ةةةةةل ىصةةةةةدار معةةةةةاظي  
الا اسةةةةةة ة  الا اجعةةةةةةة الا ةةةةةة يةن  ت فيةةةةةةز الشةةةةةة كات لت بيةةةةةةل م ةةةةةةادو  وكاةةةةةةة الشةةةةةة كاتن  التةةةةةةي تت  ةةةةةةب ىنشةةةةةةاء لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة  داخةةةةةةل 

ن ألةةةةةةزم قةةةةةة ار الهيئةةةةةةةة 2002(ن  فةةةةةةي ظونيةةةةةةو سةةةةةةةنة 2012أداء هامةةةةةةةة مةةةةةةا أد ات  وكاةةةةةةة الشةةةةةةة كات )لبيةةةةةةب  الشةةةةةة كات الا ةةةةةة ية باعت ارهةةةةةةا
الااليةةةةةة  بضةةةةة  رة  جةةةةةود لجنةةةةةة م اجعةةةةةةن  الةةةةةط ل تركةةةةةد مةةةةةا مةةةةةدي التةةةةةزام الشةةةةة كة  األ راقالعامةةةةةة كةةةةةل اةةةةة كة مدةةةةةاهاة مقيةةةةةدة فةةةةةي بورصةةةةةة 

 بقواعد  وكاة الش كات.



 أصةةةةةةدر( 2010مقارنةةةةةةة بةةةةةة عض الةةةةةةد لن ففةةةةةةي سةةةةةةبتاب  ) الشةةةةةةيءفةةةةةةي ليبيةةةةةةا متةةةةةةرخ ات بعةةةةةةض   أخيةةةةةة ات كانةةةةةةت بةةةةةةدا ات نشةةةةةةرة لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة
م ةةةةة ع ليبيةةةةةا الا كةةةةةزي دليةةةةةل ال وكاةةةةةة فةةةةةي الق ةةةةةاع الا ةةةةة في  الةةةةةذي  عتبةةةةة  نق ةةةةةة هامةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال ال قابةةةةةة ع ةةةةةا الا ةةةةةارع فةةةةةي ليبيةةةةةان 

ردعةةةةة أعضةةةةاء ع ةةةةا األقةةةةلن ا نةةةةيا مةةةةنهت أ  أك ةةةة   يةةةل ىلةةةةزام الةةةةدليل الا ةةةةارع العام ةةةةة فةةةةي ليبيةةةةا بتشةةةةايل لجنةةةةة م اجعةةةةة ب يةةةةل تتةةةةرلا مةةةةا أ
مةةةةةا أعضةةةةةاء مج ةةةةةس ىدارة الا ةةةةة ع غيةةةةة  التنفيةةةةةذظيان  أا  اةةةةةوا مةةةةةا ضةةةةةاا أعضةةةةةالها ع ةةةةةا األقةةةةةل عضةةةةةوات خبيةةةةة ات فةةةةةي الشةةةةةل ا الااليةةةةةة 

 (.2010 الا اسبية )دليل ال وكاة ن
( 2007العوامةةةةةةل كاةةةةةةا بينهةةةةةةا )ع ةةةةةةان اةةةةةة ات نسةةةةةةاعدت العدظةةةةةةد مةةةةةةا العوامةةةةةةل ع ةةةةةةا زيةةةةةةادة الهتاةةةةةةام باوضةةةةةةوع لجةةةةةةاا الا اجعةةةةةةة  أهةةةةةةت هةةةةةةذه 

 ( هي:2012 )لبيبن 

  زيةةةةةادة الضةةةةةغود مةةةةةا قبةةةةةل مدةةةةةتندمي القةةةةةوالت الااليةةةةةة ع ةةةةةا الشةةةةة كات  الا ةةةةةارع   هةةةةةار نتيجةةةةةة أعاةةةةةالهت  م كزهةةةةةا الاةةةةةالي ب ةةةةةورة
   ي ية.

 .تزاظد  الت الغس  التالعب في القوالت الاالية 
 األمةةةةور الااليةةةةة  بشةةةةرااريةةةةة تدةةةةاهت فةةةةي ضةةةة ط  رقابةةةةة أداء ا دارة كوكيةةةةل عةةةةنهت  اجةةةةة أصةةةة اب الا ةةةةالو فةةةةي الشةةةة كات ىلةةةةا آليةةةةة ىد

  ال قابية.
 .تزاظد  الت الفشل الاالي في العدظد ما الا ارع  الش كات 
   التنةةةةةةاقض الاوجةةةةةةود بةةةةةةيا م اجةةةةةة  ال دةةةةةةابات النةةةةةةارجي  دةةةةةةيا ىدارة الشةةةةةة كة  دناصةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةال الا اف،ةةةةةةة ع ةةةةةةا اسةةةةةةتقالل الا اجةةةةةة

الا اظةةةةةدن  مةةةةةا  ةةةةةت فةةةةةاا  جةةةةةود لجنةةةةةة الا اجعةةةةةة فةةةةةي أي اةةةةة كة  ا ةةةةةل  اا ةةةةةة ل ادةةةةةاهايا  يضةةةةةاا ت قيةةةةةل  رأي الفنةةةةةيالنةةةةةارجي  بةةةةةداء 
 استقاللية م اج  ال دابات.

 .زيادة رغ ة هذه الالسدات في تدعيت ع ايات ال قابة ع ا أنش تها  التركد ما سالمة ت بيل الا ادو الا اسبية 
 الااليةةةةةة ع ةةةةةا الشةةةةة كات  الا ةةةةةارع   هةةةةةار نتيجةةةةةة أعاةةةةةالهت  م كزهةةةةةا الاةةةةةالي ب ةةةةةورة  زيةةةةةادة الضةةةةةغود مةةةةةا قبةةةةةل مدةةةةةتندمي القةةةةةوالت

   ي ية.  
(ن مواعيةةةةةد تقةةةةد ت التقةةةةةاري  الااليةةةةة  التةةةةةي تت  ةةةةةب 2009 مةةةةا العوامةةةةةل التةةةةي سةةةةةاهات أ ضةةةةا فةةةةةي تشةةةةةايل لجةةةةاا الا اجعةةةةةة  دةةةةب )سةةةةة يااان 

نةةةةةب التقةةةةةاري  الدةةةةةنويةن  هةةةةةو مةةةةةا  دةةةةةت زم قةةةةةدرات كبيةةةةة ا مةةةةةا الوقةةةةةت جا ىلةةةةةابعةةةةةض الةةةةةد ل ضةةةةة  رة النشةةةةة  الفع ةةةةةي لتقةةةةةاري  الااليةةةةةة ردةةةةة  سةةةةةنوية 
 .نا ية تن يص موارد مج س ا دارة اوا ىا اك كافة أعضاء مج س ا دارة في هده العا ية أم ا ظتدت بالافاءة ما   الجهد  قد

طةةةة اع م ةةةةل مج ةةةةس ىدارة الشةةةة كةن  التةةةةي  ااةةةةا تقةةةةد اها ىلةةةةا جايةةةة  األ ال ةةةةافز  نشةةةةاء لجةةةةاا الا اجعةةةةة  ااةةةةا الانةةةةاف  الاتوقعةةةةة منهةةةةا لعةةةةل
 .(2005س يااان   الا اج  النارجين  الداخ ي  الاداهايان  أص اب الا الو )ال  اان

الدياسةةةةةات الا اسةةةةةةبية  التقةةةةةاري  الااليةةةةةةة ل شةةةةة كة  اللتةةةةةةزام بتع يااتهةةةةةان  دةةةةةةذلط فهةةةةةي تدةةةةةةاعد  ع ةةةةةةاتهةةةةةدع لجنةةةةةةة الا اجعةةةةةة ىلةةةةةةا ا اةةةةة اع   
ن  الا اجةةةةة  الةةةةةداخ يمج ةةةةةس ا دارة ع ةةةةةا تنفيةةةةةذ مدةةةةةل ليات  القانونيةةةةةةن  كةةةةةذلط العاةةةةةل ك  قةةةةةة  صةةةةةل بنيةةةةة   دةةةةةيا كةةةةةل مةةةةةا الا اجةةةةة  النةةةةةارجي 

 (.2010ق يشاتن في األهداع التالية: ) لجاا الا اجعة يااا ت نيص أهت أهداع 
   الالسدات.ا ا اع التام ع ا الن،ت الاالية  ال قابية في الش كات أ 
  فاع يتهاا.ضااا استقاللية كل ما الا اج  الداخ ي  النارجي  
  الجا ية العاومية بتعيا الا اج  النارجي  ت دظد أتعاب  ىلاالتوصية 
  د ا   ا دارة التنفيذ ةةةةةةةة  الا اجةةةةةةة  النةةةةةةةارجيتندةةةةةةةيل الادةةةةةةةل ليات  الاهةةةةةةةام الا ت ةةةةةةةة ع ةةةةةةةا كةةةةةةةل مةةةةةةةا مج ةةةةةةةس ا دارة  الا اجةةةةةةة  الةةةةةةةداخ ي

  الد  ات.تداخل في ال ال يات 
  البيانات.أجل كدب  قة الجهات الادتفيدة ما ت ط   الشفارية ماالوصول ىلا بيانات مالية تتدت بالنزاهة 



 مةةةةةة  األن،اةةةةةةة  القةةةةةةوانيا   مةةةةةةدي ت ابقهةةةةةةالادةةةةةةاهايا مةةةةةةا خةةةةةةالل ا اةةةةةة اع ع ةةةةةةا الدياسةةةةةةات الات عةةةةةةة فةةةةةةي الشةةةةةة كة  اا ةةةةةةة العةةةةةةام يا  ا
  التش يعات الان وا ع يها ما قبل الجهات الانت ة.

( أهةةةةةداع لجنةةةةة الا اجعةةةةةة فةةةةةي "ال قابةةةةة ع ةةةةةا عدالةةةةةة 27:2010ال وكاةةةةة ل ق ةةةةةاع الا ةةةةة في فةةةةي ليبيةةةةةا ) بةةةةةيا دليةةةةةل ع ةةةةا ال ةةةةةعيد الا  ةةةةي 
 ا ةةةةةة  فعاليةةةةةة أن،اةةةةةة  إجةةةةة اءات الاتنةةةةةذةالاتااةةةةةة لهةةةةةا با ضةةةةةافة ىلةةةةةا التركةةةةةد مةةةةةا كف  الف ةةةةةا ات  ا  ضةةةةةا ات اةةةةةفارية البيانةةةةةات الااليةةةةةة 

لا ةةةةة عن  دةةةةةذلط تاةةةةةوا لجنةةةةةة الا اجعةةةةةة مدةةةةةئولة عةةةةةا ا اةةةةة اع ع ةةةةةا فةةةةةي  ةةةةةالت الخةةةةةتالص  الن ةةةةةب التز يةةةةة  التةةةةةي قةةةةةد ظتعةةةةة   لهةةةةةا ا
 أعاال الا اجعة الداخ ية  األا اع ع ا العالقة م  الا اج  النارجي.

ىا نجةةةةةةاح لجنةةةةةةة الا اجعةةةةةةة فةةةةةةي ال يةةةةةةام بادةةةةةةل لياتها  مهامهةةةةةةا ظت  ةةةةةةب تةةةةةةوفي  مجاوعةةةةةةة مةةةةةةا الن ةةةةةةالص فةةةةةةي أعضةةةةةةالها تااةةةةةةنهت مةةةةةةا أداء 
هةةةةةت هةةةةةذه الن ةةةةةالص أا ظتاتةةةةة  ألعضةةةةةالها بالسةةةةةتقاللية التامةةةةةة عةةةةةا ا دارةن  أا  اونةةةةةوا ع ةةةةةا قةةةةةدر مةةةةةا أعاةةةةةالهت بافةةةةةاءة  فاع يةةةةةةن  مةةةةةا أ 

الترهةةةةةل الع اةةةةةي  النبةةةةة ة الاهنيةةةةةةن  أا ظتناسةةةةةب عةةةةةدد األعضةةةةةاء مةةةةة   جةةةةةت الاهةةةةةام ال جنةةةةةةن  أا  جتاةةةةة  األعضةةةةةاء ب ةةةةةورة متاةةةةة رة تااةةةةةنهت 
الانفعةةةةةةة  الا اجعةةةةةةةن  تع،ةةةةةةيتدي ىلةةةةةةي زيةةةةةةادة فاع يةةةةةةة د ر لجنةةةةةةة مةةةةةةا تقيةةةةةةيت مج يةةةةةةات األمةةةةةةور فةةةةةةي الشةةةةةة كةن هةةةةةةذه الن ةةةةةةالص مجتاعةةةةةةة تةةةةةةل 

 (.2005الاتوقعة منها)م ارزن
م يةةةةار السةةةةتقالل عةةةةا ا دارة التنفيذ ةةةةة مةةةةا أهةةةةت الاعةةةةاظي  التةةةةي ت تاةةةةز ع يهةةةةا أغ ةةةةب ال ةةةةوالو الان،اةةةةة لعاةةةةل لجنةةةةة الا اجعةةةةةن   عتبةةةة  يةةةةل 

أعضةةةةةاء لجنةةةةةة الا اجعةةةةةة فاةةةةةا الضةةةةة  ري أا تاةةةةةوا أعضةةةةةاء لجنةةةةةة الا اجعةةةةةة مدةةةةةتق يا  اه يةةةةةات  اةةةةة  د اختيةةةةةار يا ةةةةةل هةةةةةذا الا يةةةةةار أ ةةةةةد 
ال جنةةةةةةة  مةةةةةةدراء الشةةةةةةة كة  م ااةةةةةة  بةةةةةةيا ضةةةةةةانيات عةةةةةةا ىدارة الشةةةةةة كة ب يةةةةةةل  ،هةةةةةة  لاج ةةةةةةس ىدارة الشةةةةةة كة  جةةةةةةود عالقةةةةةةة م ااةةةةةة ة أ  غيةةةةةة  

 (.1998التنفيذظيا )الانيف  ال ايدن
الخةةةةتالع  ةةةةول مةةةةدي اسةةةةتقاللية أعضةةةةاء لجنةةةةة الا اجعةةةةة بةةةةاختالع الةةةةد ل ن يةةةةل ألزمةةةةت ( ىلةةةةا  ,2006Tafara قةةةةد أاةةةةارت دراسةةةةة )

بعةةةةةض الةةةةةد ل بضةةةةة  رة أا  اةةةةةوا جايةةةةة  أعضةةةةةاء لجنةةةةةة الا اجعةةةةةة مدةةةةةتق يا م ةةةةةل )اسةةةةةت اليان كنةةةةةدان الاا اةةةةةة الات ةةةةةدة (ن بيناةةةةةا فضةةةةة ت د ل 
بةةةةةةاا  اةةةةةةوا رلةةةةةةيس لجنةةةةةةة الا اجعةةةةةةة هةةةةةةو الو يةةةةةةد أخةةةةةة ي أا  اةةةةةةوا غالبيةةةةةةة األعضةةةةةةاء مدةةةةةةتق يا م ةةةةةةل )ال ةةةةةةيان ف ندةةةةةةا(ن  اكتفةةةةةةت ألاانيةةةةةةا 

 الادتقل.
أ  الا اجعةةةةةةةة )(ن الا ةةةةةةةارع بضةةةةةةة  رة أا  اةةةةةةةوا أغ ةةةةةةةب أعضةةةةةةةاء لجنةةةةةةةة 2010ليبيةةةةةةةا ) قةةةةةةةد ألةةةةةةةزم دليةةةةةةةل ال وكاةةةةةةةة ل ق ةةةةةةةاع الا ةةةةةةة في فةةةةةةةي 

 ما أعضاء مج س ا دارة الادتق يا. األقل(عضواا منهت ع ا 
تعتبةةةةة  النبةةةةة ة الااليةةةةةة  الا اسةةةةةبية ألعضةةةةةاء لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة مةةةةةا العناصةةةةة  الاةةةةةل  ة ب ةةةةةورة كبيةةةةة ة ع ةةةةةا فاع يةةةةةة لجةةةةةاا الا اجعةةةةةةن  الةةةةةط   

ن  ن،ةةةةةة ات  جةةةةةةودة عا يةةةةةةات ال قابةةةةةةة الداخ يةةةةةةةألنهةةةةةةا تةةةةةةلدي ىلةةةةةةا  اا ةةةةةةة عوالةةةةةةد الادةةةةةةاهايان   ىضةةةةةةفاء ال قةةةةةةة ع ةةةةةةا جةةةةةةودة التقةةةةةةاري  الااليةةةةةةةن 
الا اسةةةة ة ألعضةةةةاء ال جنةةةةة هةةةةذا العن ةةةة  فقةةةةد قامةةةةت العدظةةةةد مةةةةا الدراسةةةةات بتع يةةةةف الاق ةةةةود بةةةةالنب ة الا اسةةةةبية ألهايةةةةة  النبةةةة ة الااليةةةةة   

مةةةةةةا القةةةةةةانوا  (ن407(ن تةةةةةةت تع يةةةةةةف النبةةةةةة ة الااليةةةةةةة  الا اسةةةةةةبية ألعضةةةةةةاء لجنةةةةةةة الا اجعةةةةةةة ضةةةةةةاا الاةةةةةةادة رقةةةةةةت)2002Sox فقةةةةةةات لقةةةةةةانوا )
 عام  عداد  م اجعة القوالت الاالية ". ع ا أنها " الفهت ل ا ادو الا اسبية الاقبولة قبول

اهتاةةةةةةت العدظةةةةةةد مةةةةةةا القةةةةةةوانيا  ا راةةةةةةادات بلصةةةةةةدار توصةةةةةةيات خاصةةةةةةة بت دظةةةةةةد ال جةةةةةةت األم ةةةةةةل لعةةةةةةدد أعضةةةةةةاء لجنةةةةةةة الا اجعةةةةةةةن  قةةةةةةد كاةةةةةةا 
  (.2013أسةةةةف ت هةةةةذه التوصةةةةيات بةةةةرا  اةةةةوا  جةةةةت لجنةةةةة الا اجعةةةةة مةةةةا  ال ةةةةة ىلةةةةا خاةةةةس أعضةةةةاء  الةةةةط  دةةةةب  جةةةةت الشةةةة كة )ع يةةةةوة ن

(ن فقةةةةد  ةةةةدد  جةةةةت لجنةةةةة الا اجعةةةةة برردعةةةةة أعضةةةةاء ع ةةةةا األقةةةةل د ا ت دظةةةةد العةةةةدد 2010ليبيةةةةا )أمةةةةا دليةةةةل ال وكاةةةةة ل ق ةةةةاع الا ةةةة ع فةةةةي 
 هذه ال جنة. األق ا ل جت

ا  فل ما هو عدد الا ات التي  جتا  فيها لجنة الا اجعة  م ياسةةةةةةةةةةةةةةات ل  ات ع ا مقدرة ال جنة في الوفاء بادةةةةةةةةةةةةةةل لياتها  ال يام بد ره كذلط فرا 
م  وب منهان  يتوقا عدد م ات الجتااع ع ا  جت الاهام  الادةةةةل ليات الا قاة ع ا عاتل ال جنة  ال،  ع التي ت يشةةةةها الشةةةة كةن )سةةةة يااا 

ي ( فSmith Report ‘2016(ن  دالندةةةة ة لت دظد العدد الاناسةةةة ة ل ا ات التي تجتا  فيها لجنة الا اجعة خالل الدةةةةنةن أ صةةةةا لجنة )2009ن
في  (Tread way commission’1987ب ي انيا برا العدد الاناسةةةةةةةةةب  جب أل  قل ع ا  الث م ات في الدةةةةةةةةةنةن في  يا أ صةةةةةةةةةا لجنة )



(ن  في نفس الدةةةةةياق أ صةةةةةا دليل 2009الول ات الات دة األم ياية برا  اوا الجتااع ع ا األقل أردعة م ات  أسةةةةةاص رد  سةةةةةنوي )سةةةةة يااا 
(ن بضةةةة  رة أا تجتا  لجاا الا اجعة بشةةةةال د ري سةةةةنوي با ضةةةةافة ىلا الجتااع بها ما قبل 2010 في في ليبيا )ال وكاة في الق اع الا ةةةة
 الا اج  الداخ ي  النارجي.

 الدراسة الميدانية: 
تجاي   ت  يل بيانات الدراسة الايدانيةن  يل ظوضو مجتا  الدراسة  عينة الدارسة  أداة تجاي  البياناتن  الت  يالت  الجزءهذا  ال ا  اا في ظتنا ل

 ا   اليةن  صياغة النتال ن  التوصيات.
  ت أعضاء مج س أص اب الا   ة الداخ ييا  هالمجموعة األولي: هاا:  قد تت تقديت عينة الدراسة ىلا مجاوعتيا الدراسة: مجتمع وعينة

( الناا بدليل ال وكاةن  مدراء 13/2010ا دارة  خاصة ما هت أعضاء لجاا الا اجعة في الا ارع  التي تت تشاي ها  فقا ل انشور )
وطنين ا دارات  عينة ما رعساء األقدام الانت فة بالف  ع  الوكالت الانت فة بالا ارع التجارية ال يبية )الجاهوريةن الو دةن التجاري ال

أص اب الا   ة النارجييا  هت الا اقبيا العام يا بلدارة : المجموعة الثانية. أما ال  ارين التجارة  التنايةن الاتوسطن ااال أف ي يا(
تت اختيار الاجتا   بنغازي  قدال قابة ع ا الا ارع  النقد با  ع ليبيا الا كزين  الا اجعيا النارجييا العام يا بدظواا الا اس ة بادظنة 

 بالاامل كعينة ل دراسة.
 ( مجتمع وعينة الدراسة2جدول  

 العينة المجتمع البيان م
االستمارات 
 المستلمة

 الفاقد

 الند ة العدد الند ة العدد
 %2 2 %98 98 98 100 أص اب الا   ة الداخ ييا 1
 %17 5 %83 29 30 34 أص اب الا   ة النارجييا 2

 %9 7 %91 126 127 134 اإلجمالي

  :تت استندام األسئ ة الاغ قة في استاارة الستبياان  يل ظتايز هذا النوع ما األسئ ة بدهولة ا جابة  الت  يلن  لتالفي أداة جمع البيانات
نها ة كل مجاوعة  مفتوح فيسةةلال   تت صةةياغةعيوب األسةةئ ة الاغ قة في  الة عدم  جود ا جابة الاناسةة ة بيا مف دات األسةةئ ة الاغ قةن 

 قد تت تجاي  بيانات الدراسةةة عا ط يل اسةةتاارة السةةتبياا التي  ما األسةةئ ة الاغ قة  الط لالسةةتفادة ما مزا ا هذه األسةةئ ة  تجنب عيودها.
 رات ألسئ تها كاا ظ ي:تت ىعدادها بناء ع ا مشا ة الدراسة  م اجعة أدبياتها  تاويا ىطارها الن، ي  صياغة ف ضياتها كرساص ن، ي  م د

 بالاشاركيا.الد اوغ ارية الناصة  عا البياناتأسئ ة عامة  : ظتضاااألولالجزء 
 ل  د ما الفداد الاالي بالا ارع التجارية ال يبية.  :  يتضاا األسئ ة الناصة باخت ار د ر لجاا الا اجعة كر د آليات ال وكاةالجزء الثاني

أسةةةةةةئ ة اسةةةةةةتاارة السةةةةةةتبياان ما خالل اخت ار معامل آلفا  ما   ات ل تركد قبل ت  يل البياناتن تت ىج اء اخت ار في هذه الا   ة  الثبات:تحليل 
 ك  ن اخ لاجتا   عينة الدراسةةةةةةةةة  التي تا  ت مجاوعتيان  يل قام ال ا ل بتوزي  السةةةةةةةةتاارات ع يهان  دعد تجاي  هذه السةةةةةةةةتاارات تت ىج اء

سةةةةةةةلالن  قد  جد معامل آلفا ك  ن اخ  دةةةةةةةا ي ( 42) ددها عاخت ار آلفا ك  ن اخ ع ا جاي  أسةةةةةةةئ ة اسةةةةةةةتاارة السةةةةةةةتبياا الاتع قة بالجزء ال اني 
 لد   درجة   ات مقبولة ى  اليات تدعو ىلا ال قة. أا لالستبيااتدل هذه الند ة ع ا  %  يل89.3

  :ت  يل البيانات الاتع قة باوضةةةةةةةةةوع الدارسةةةةةةةةةة الناا بد ر لجاا الا اجعة كر دي آليات  ع ا  توي هذا الجزء تحليل أسةةةةةةدلة الدراسةةةةةةة
 لالجابة ع ا األسئ ة التالية:ل وكاة في ال د ما الفداد الاالي في الا ارع التجارية ال يبية م ل الدراسةن ا
o هدع هذا التداعل هو التع ع  ؟السؤال األول: هل تقوم لجان المراجعة بالمصارف التجارية الليبية باإلشراف والرقابة على التقارير المالية

تقوم لجان المراجعة  له“ ظ ي:ع ا د ر لجاا الاالية الا اجعة في ا ا اع  ال قابة ع ا التقاري  الااليةن  كاا نص هذا التداعل كاا 



( هذه األسئ ة نتال  3(( أسئ ة تتع ل  يوضو الجد ل رقت 7 لاع فة الط تضاا الستبياا عدد )باإلشراف والرقابة على التقارير المالية؟ "
 الت  يل ا   الي  جابات الاشاركيا.

 دور لجان المراجعة في اإلشراف والرقابة على التقارير المالية (3 (جدول

نسبة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعيارب 

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات

91.3% 0.698 4.31 
 أي تغي ات فيها  مدي مالمتها لألداء  أ  ها ع ا تقوم لجنة الا اجعة با اجعة الدياسات الا اسبية الا  قة 

 الا كز الاالي
1 

80.4% 0.951 4.03 
تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما أا الا  ع ظتاب  الت ورات في الا ادو  الاعاظي  الا اسبية  مناقشة ا دارة عند 

  د ث أي  تغي ات بها.
2 

74% 0.882 3.91 
أن  تت ا ف اح عا الدياسات  الا ادو الا اسبية  التي تت ىت اعها في ىعداد  تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما 

 التقاري  الاالية .
3 

 4 تعال لجنة الا اجعة م  مج س ا دارة في اختيار الدياسات الا اسبية الااللاة  عداد التقاري  الاالية . 4.07 0.750 73.4%
 5  الاالية.الادظ  الاالي  داقي أف اد ا دارة  أداء تقوم لجنة الا اجعة بتقييت 3.94 0.857 73.3%
 6 تعال لجنة الا اجعة  بالتركد ما ماللاة التقاري  الاالية لادتندميها . 4.00 0.826 72.7%
 7  قانونية.تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما كفا ة ا ف اح في التقاري  الاالية  عدم  جود أي عا يات غي   4.47 0.778 71.9%

 المجموع 3.48 0.821 76.71%

أا هناك اتفاقا بيا ىجابات الاشاركيا في الدراسة  ول د ر لجاا الا اجعة في األا اع  ال قابة ع ا التقاري  الااليةن  سبل ظال ت ما خالل ما 
 د غت ند ة الاوافقة (ن 0.821(ن  الن  اع الا ياري )3.48)الد ر الدراسة  ول هذا  الاشاركيا في يل ب غ الاتوسط العام  جابات 

ماا ظدل ع ا أا الاشاركيا ظوافقوا ع ا ةيام د ر لجاا الا اجعة بد رها في األا اع  ال قابة ع ا التقاري  الاالية  الط ما خالل %(ن 71.4)
هذه النتيجة تتفل ىلا  د كبي  م  ما   ورات العالاية بالن وا.م اجعتها ل دياسات  التقدظ ات الا اس ة  مدي مالمتها ل واق  مواكبتها ل ت

ىعداد التقاري  الاالية  ع ا( برا لجاا الا اجعة في الا ارع التجارية ال يبية تقوم بد رها في با ا اع 2010أكدت ع ي  دراسة عبدال الو )
 داد القوالت الاالية ل ا  ع. الط ما خالل ف ص  م اجعة الدياسات الا اسبية الا  قة  الات عة عند أع

o  :هدع هذا التداعل هو التع ع  هل تقوم لجان المراجعة في المصارف التجارية بدورها في دعم وظيفة المراجعة الداخلية:السؤال الثاني
تقوم لجاا الا اجعة في دعت   يفة  له“ظ ي: ع ا د ر لجاا الا اجعة في دعت   يفة الا اجعة الداخ ية  كاا نص ىاا التداعل كاا 

   يفة الا اجعةالجزء ال اني ما الستبياا لاع فة د ر لجاا الا اجعة في دعت  ال انية ماتن يص الاجاوعة  ت ت“الداخ ية الا اجعة 
 الت  يل: ( ظوضو نتال 4( أسئ ةن  الجد ل رقت )10ة ع ا )الداخ يةن  ا توت هذه الاجاوع

 

 

 



 الداخلية وظيفة المراجعةدور لجان المراجعة في دعم  (4 جدول رقم 
نسبة 

 الموافقة
االنحراف 
 المعيارب 

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات

79.6% 0.807 4.09 
تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما عدم  جود أي قيود ع ا مو في الا اجعة الداخ ية عند تنفيذهت ل اهام 

  ىليهت.الاوك ة 
1 

 2 تقوم لجنة الا اجعة بتقييت ملهالت  كفاءة أداء مو في الا اجعة الداخ ية . 3.99 0.877 77.9%
 3 تعتب  لجنة الا اج    قة الوصل بيا ا دارة الع يا   الا اج  الداخ ي  3.97 0.845 77.2%
 4 تقوم لجنة الا اجعة با اجعة مدي كفا ة ا ج اءات بو يفة الا اجعة الداخ ية . 4.00 0.836 74.8%

72.4% 0.987 3.91 
تقوم لجنة الا اجعة بتقد ت التوصية بتعيا مدظ  الا اجعة الداخ ية  ت دظد أتعاب   كذلط تقد ت التوصية 

  بالعزلة.
5 

 6  ل ا اجعة.الا اجعة الداخ ية  خ تها الدنوية  است اتيجيةتقوم لجنة الا اجعة بالاوافقة ع ا  3.84 1.019 71.7%
 7 تتاب  لجنة الا اجعة ا دارة في تنفيذ الاال ،ات الاوجهة لها ما قبل الا اج  الداخ ي 3.83 1.016 70.9%
 8 تقوم لجنة الا اجعة بدعت استقاللية مو في الا اجعة الداخ ية . 3.76 1.144 69.2%

68.5% 1.057 3.80 
تقوم لجنة الا اجعة بالتركد با ا اع  الاتابعة ع ا أعاال الا اجعة الداخ ية  إنها تعال  فل الاعاظي  

  الاهنية.
9 

 10 تقوم لجنة الا اجعة بالتنديل بيا الا ج  النارجي  الا اجعيا الداخ ييا . 3.81 0.924 67.7%

 المجموع 3.90 0.951 72.99%

 
يل ب غ  ما الت  يل الدابل  ااا القول برا هناك اتفاقا بيا ىجابات الاشاركيا الدراسة ع ا األسئ ة الناصة بدعت   يفة الا اجعة الداخ يةن  

 %(.72.99)(ن  د غت ند ة الاوافقة 0.951)ن  الن  اع الا ياري (3.90الد ر )الاتوسط العام  جابات الاشاركيا في الدراسة  ول هذا 
م  ما جاء في دليل  ما ظتوافلالا اجعة بد رها في هذا الجانبن  الذي  عد ما األد ار الاهاة ل جنة الا اجعةن  هو  ةيام لجنةهذا  شي  ىلا   

(ن أا ما أهت مهام لجاا الا اجعة لت قيل جودة الاع ومات الا اسبية 2007) دراسة  ااد(ن  ما أكدت ع ي  2010ال وكاة ل ق اع الا  في )
 الداخ ية.ال د ما أساليب التالعب الا اسبي هي دعت   يفة الا جعة   
o  :غ   هذا التداعل هو التع ع دعم وظيفة المراجعة الخارجية؟  الليبية في"هل تقوم لجان المراجعة في المصارف التجارية السؤال الثالث

ن ظوضو نتال  (5)( أسئ ةن  الجد ل رقت 8عة ع ا )الاجاو  ا توت هذه ن في دعت   يفة الا اجعة النارجيةع ا د ر لجاا الا اجعة 
 الت  يل ا   الي.

 

 

 

 

 



 لجان المراجعة في المصارف التجارية الليبية في دعم وظيفة المراجعة الخارجية دور (5جدول رقم  

نسبة 
 الموافقة

االنحراف 
 المعيارب 

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

77.2% 0.904 4.02 
الا اجعة بدراسة التقاري   الاال ،ات التي  قدمها الا اج  النارجين  التركد ما أا جاي  تقوم لجنة 

 األمور التي أ ارها تتت معالجتها بشال س يت .
1 

 2 تقوم لجنة الا اجعة بالت قل ما استقاللية الا اج  النارجي  تعزيزها. 3.99 0.904 75.6%

70.1% 0.901 3.93 
سياسات الا  ع في اختيار الا اج  النارجي  ت اج  سياستها في ت بيل ت اج  لجنة الا اجعة 

 التنا ب.
3 

66.9% 0.897 3.76 
تقوم لجنة الا اجعة بال د ما النالفات التي قد تنشر بيا ا دارة  الا اج  النارجي   ااظت  ما ضغود 

 ا دارة. 
4 

66.1% 
 

0.936 3.77 
 5 ع ا خ ة عال الا اج  لنارجي.تقوم لجنة الا اجعة بتقد ت  الاوافقة 

 6 تقوم لجنة الا اجعة بتقييت ملهالت  كفاءة أداء الا اج .  3.74 0.928 65.4%

 7 تقوم لجنة الا اجعة بالاوافقة ع ا الندمات األخ ي التي  قدمها الا اج  النارجي ل ا  ع . 3.76 0.921 63.7%

 8 عال الا اج  النارجي .تش ع لجنة الا اجعة ع ا سي   3.66 990. 59.6%

 المجموع 3.83 0.920 68.07%

يل  دتن ص ما خالل ت  يل ىجابات الاشاركيا في الدراسة ع ا األسئ ة الناصة بدعت الا اج  النارجين أا هناك ند ة موافقة عالية ندبياتن  
  هذه النتيجة تتفل ىلا  د كبي  م  ما أكدت ع ي  دراسة ل (ن0.920ن  الن  اع الا ياري )(3.83)ب غ الاتوسط العام 

%(ن 68.07) ند ة الاوافقة ب غت ( برا لجاا الا اجعة تقوم بد رها في زيادة كفاءة  فعالية الا اجعيا النارجيا في ليبيان 2015)مدعودن سيودن 
 الجانب. هو ما ظدل ع ا ةيام لجاا الا اجعة بد رها في هذا 

o هدع هذا التداعل  هل تقوم لجان المراجعة في المصارف التجارية الليبية بدورها في دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية؟: السؤال الرابع
"هل تقوم لجان المراجعة فى  هو التع ع ع ا د ر لجاا الا اجعة في دراسة  تقييت ن،ت ال قابة الداخ يةن  كاا نص هذا التداعل كاا ظ ي:

تت تن يص الاجاوعة ال ابعة ما الجزاء ال اني لستاارة الستبياا  د ق“الداخلية؟ المصارف التجارية الليبية بدراسة وتقييم نظم الرقابة 
 ظوضو نتال  الت  يل ا   الي لهذا الدلال: 6أسئ ةن  الجد ل رقت  5 ول  ا توت هذه الاجاوعة ع ا عدد 

 

 

 

 



 المصارف التجارية الليبية بدراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية فيلجان المراجعة دور  (6جدول رقم  
نسبة 

 الموافقة
االنحراف 
 المعيارب 

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات 

 1 تدهت لجنة الا اجعة في ت ديا  دعت ن،ام ال قابة الداخ ية . 4.06 8500. 82.4%
 2 لجنة الا اجعة بالتركد ما مدي ماللاة  فعالية  كفا ة ن،ت ال قابة الداخ ية.تقوم  4.12 8080. 82.3%

74.8% .9370 3.95 
تقوم لجنة الا اجعة بالتشا ر م  الا اج  النارجي  مدظ  الا اجعة الداخ ية ل   ول ع ا رأظهاا 

 بن وا كفا ة ن،ام ال قابة الداخ ية .
3 

74.8% .8470 3.96 
با اجعة مدي استجابة ا دارة ل ت ويت  التي  قدمها كل ما الا اج  الداخ ي  تقوم لجنة الا اجعة

  النارجي بن وا ن،ام ال قابة الداخ ية.
4 

74.8% .8860 3.99 
ت اج  لجنة الا اجعة التق ي  الذي تعده ا دارة التنفيذ ة  الذي  ف و عا مدل ليتها تجاه ت ايت 

 أساليب كارية ل  قابة الداخ ية.
5 

 الاجاوع 4.022 0.880 77.82%

الدراسة ع ا الفق ات الناصة بدراسة  تقييت ن،ت ال قابة الداخ ية أا جاي  هذه التداعلت  الاشاركيا فيظال ت ما خالل استع ا  ىجابات 
%(ن  ع ي   ااا 77.9(ن  د غت ند ة الاوافقة )0.880)م ياري ن  دان  اع (4.022) ازت ع ا ندب موافقةن  يل ب غ الاتوسط العام 

 ال يبية.ا في الا ارع التجارية الا اجعة تقوم بد رها في دعت  تقييت ن،ت ال قابة الداخ ية خالل الاهام  الادل ليات الاوك ة ىليه ىا لجنةالقول 

o هدع هذا  تقوم لجان المراجعة لجان بالمصارف التجارية الليبية في دعم وحدة االمتثال ووحدة المعلومات المالية؟ : السؤال الخامس
تقوم لجان المراجعة دعم  له“ ظ ي:التداعل هو التع ع ع ا د ر لجاا الا اجعة في دعت   دة المت الن  كاا نص هذا التداعل كاا 

تن يص الاجاوعة النامدة ما الجزء ال اني لستاارة الستبياا  ول د ر لجاا الا اجعة  تت“الية؟ الموحدة االمتثال ووحدة المعلومات 
( ظوضو نتال  الت  يل ا   الي 7) الجد ل أسئ ةن  8الاالية "ن  ا توت هذه الاجاعة ع ا عدد     دة الاع وماتبدعت   دة المت ال 

 الدلال.لهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجعة لجان بالمصارف التجارية الليبية في دعم وحدة االمتثال ووحدة المعلومات الماليةلجان دور  (7دول رقم  ج
نسبة 

 الموافقة
االنحراف 
 المعيارب 

المتوسط 
 الحسابي

 م العبارات

الع يا تقوم تقوم لجاا الا اجعة با اجعة التقاري  الد رية ال ادرة عا   دة المت ال ن التركد ما أا ا دارة  4.05 0.722 82.7%
 باعالجة جاي  الاال ،ات الواردة في هده التقاري  .

1 

تقوم لجاا الا اجعة با ا اع   متابعة خ ة عال   دة المت ال  التركد ما مواك ة الت ورات الناصة  4.06 0.829 78%
 بالو دة ال ادرة عا م  ع ليبيا الا كزي.

2 

تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما ى الة األاناا الاشت   فيهت ىلي   دة الاع ومات ال ليدية با  ع ليبيا  4.08 0.851 76.3%
 الا كزي 

3 

تقوم لجاا الا اجعة بالتركد ما  جود سياسة   اض ة  إج اءات عا ية بالا  ع  دارة الاناط  الناجاة  4.00 0.846 75.6%
 عا   دة المت ال .

4 

تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما ةيام   دة الاع ومات الاالية باتابعة عا ية الت ور في الدياسات  ا ج اءات  3.99 0.868 71.7%
 ضد عا يات غديل األموال .

5 

 6 .ت ال ادرة عا م  ع ليبيا الا كزي تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما التزام   دة الاع ومات الاالي بالتع ياا 3.99 0.933 70.9%

 7 تقوم لجنة الا اجعة بالتركد ما أا الدياسات  ا ج اءات الا  قة كارية لاااف ة غديل األموال . 3.40 1.286 55.1%

 8 تقوم لجاا الا اجعة بتقييت ملهالت  كفاءة أداء مو في   دة المت ال.  3.38 1.195 48.1%

 الاجاوع 3.86 0.941 69.8%

 يدتنت  ما خالل ت  يل ىجابات الاشاركيا في الدراسة ع ا األسئ ة الناصة بدعت   دة المت الن أا جاي  هذه األسئ ة  ازت ع ا ند ة 
ف ة الاوافقةن عدا سلاليا كانت ندبتهاا متوس ةن الاتا  يا في د ر لجاا الا اجعة بالتركد ما أا الدياسات  ا ج اءات الا  قة كارية لااا

(  د غت 0.941)م ياري (ن  دان  اع 3.86)العام األموالن  د رها في تقييت ملهالت  أداء مو في   دة المت الن  يل ب غ الاتوسط  غديل
 الا اجعة تقوم مهام  مدل ليات رياا  نص   دة المت ال. ىا لجاا%(ن  ع ي   ااا القول 69.8ند ة الاوافقة )

  للدارسة:اإلجابة على التساؤل الرئيسي 
تقوم لجان المراجعة في  له“ التالي:تت صياغة الدلال ال ليدي ع ا الن و  ال  لنلالجابة ع ا الدلال ال ليدي ل دارسةن  ت قيل هدع 

( أسئ ة ف عية ل   ول ع ا ىجابة ل دلال 5تت صياغة )  قدالمصارف التجارية الليبية بدورها بكفاءة وفاعلية للحد من الفساد المالي؟" 
ة ال ليدي ل دارسةن  تت ت  يل البيانات الات  ل ع يها ما قالاة الستبياا باستندام ا   اء الوصفي ما خالل ا تداب الاتوس ات ال دابي

 م نص نتال  ىجابات الاشاركيا عا األسئ ة:  8  الن  افات الا يارية لألف اد الاشاركيا في الدراسةن  يبيا الجد ل
 
 
 
 
 
 
 



 ملخص نتائج تحليل التساؤالت الفرعية (8جدول رقم  
 ند ة الاوافقة ا جابة التداعل الف عي م

 %77.82 نعت هل تقوم لجاا الا اجعة بدراسة ن،ت ال قابة الداخ ية؟ 1
 %72.99 نعت هل تقوم لجاا الا اجعة بدعت   يفة الا اجعة الداخ ية؟ 2
 %71.71 نعت التقاري  الاالية؟هل تقوم لجاا الا اجعة با ا اع  ال قابة ع ا  3
 %69.80 نعت هل تقوم لجاا الا اجعة بدعت   دة المت ال     دة الاع ومات الاالية؟ 4
 %68.07 نعت هل تقوم لجاا الا اجعة بدعت الا اج  النارجي؟ 5

 %72.07 الند ة العامة
المراجعة تمارس نشاطات تؤدب الى مكافحة الفساد المالي في المصارف " لجان (  ااا الستنتا  باا8 ما خالل النتال  الاتبينة في الجد ل )

( ما أا ةيام لجاا الا اجعة بد رها سيلدي 2012(ن عبدال ايت )2012هذه النتيجة تتوافل م  ما توص ت ىلي  دراسة لبيب ) التجارية الليبية".
الاتع قة ىلا ال د ما ال ار الد بية  ل ااارسات الا اس ة ا بداعية في الا ارع التجارية ال يبيةن  رياا ظتع ل ةيام لجاا الا اجعة باهامها 

 قابة ع ا التقاري  الاالية  ف ص ن،ت ال قابة الداخ ية  التنديل بيا الا اجعيا  مج س ا دارة ما ارن  ال د ما ماارسات الا اس ة با ا اع  ال
(ن ع ا أا لجاا الا اجعة كل دي آليات ال وكاة  د رها في تفعيل الا اجعة الداخ ية  الا اجعة 2014ا ضا م  دراسة غنيت )  ا بداعية  تتفل

 رجية ل  د ما التالعب  الااارسات غي  األخالةية.النا
 النتائج والتوصيات: 

تتا ل أهت النتال  ال ليدةةية التي توصةة ت ىليها هذه الدراسةةة  الاتع قة بالهدع ال ليدةةي ل دراسةةة  هو التع ع ع ا الد ر الذي نتائج الدراسة: 
لا ةةةةةارع التجارية ال يبيةن  يل أ ه ت أراء الاشةةةةةاركيا أا أهت جوانب هذا  ااا أا تقوم ب  لجاا الا اجعة في ال د ما الفدةةةةةاد الاالي في ا

 الد ر هي:
  ا اةةةة اع  ال قابةةةةة ع ةةةةا التقةةةةاري  الااليةةةةة  الةةةةط مةةةةا خةةةةالل م اجعتهةةةةا ل دياسةةةةات الا اسةةةةبية الا  قةةةةة  مةةةةدي مالمتهةةةةا ل واقةةةة   مواكبتهةةةةا

 التركةةةةةةد مةةةةةةا ماللاةةةةةةة التقةةةةةةاري  الااليةةةةةةة لادةةةةةةتندميها  عةةةةةةدم  ل ت ةةةةةةورات العالايةةةةةةةن  الاشةةةةةةاركة مةةةةةة  ا دارة فةةةةةةي اختةةةةةةار هةةةةةةذه الدياسةةةةةةاتن
  جود أي خ ل أ  تغيي  أ  عا يات غ  قانونية.

  ا اةةةةةة اع ع ةةةةةةا   يفةةةةةةة الا اجعةةةةةةة الداخ يةةةةةةة  دعاهةةةةةةا  الةةةةةةط مةةةةةةا خةةةةةةالل التوصةةةةةةية بتعةةةةةةيا  عةةةةةةزل مةةةةةةدظ  الا اجعةةةةةةة الداخ يةةةةةةةن  دعةةةةةةت
قيةةةةةةةود ع ةةةةةةةيهت عنةةةةةةةد تنفيةةةةةةةذهت لاهةةةةةةةامهتن  التركةةةةةةةد ع ةةةةةةةا الن ةةةةةةةة اسةةةةةةةتقاللية مةةةةةةةو في الا اجعةةةةةةةة الداخ يةةةةةةةة  التركةةةةةةةد مةةةةةةةا عةةةةةةةدم  جةةةةةةةود أي 

الاوضةةةةةةةوعة لعاةةةةةةةل مةةةةةةةو في الا جعةةةةةةةة الداخ يةةةةةةةة  مةةةةةةةدي كفا ةةةةةةةة ا جةةةةةةة اءاتن  التركةةةةةةةد مةةةةةةةا أا ا دارة تقةةةةةةةوم بتنفيةةةةةةةذ كةةةةةةةل الاال ،ةةةةةةةات 
ت ةةةةةال بةةةةةةيا ا دارة الاوجهةةةةةة لهةةةةةا مةةةةةا الا اجةةةةةة  الةةةةةداخ ين كاةةةةةا تقةةةةةوم بالتندةةةةةةيل بةةةةةيا الا اجعةةةةةة الداخ يةةةةةة  النارجيةةةةةةة باعت ارهةةةةةا قنةةةةةاة ال

  الا اجعة الداخ ية  النارجية.
   أا لجةةةةاا الا اجعةةةةة بالا ةةةةارع التجاريةةةةة ل تقةةةةوم بواج اتهةةةةا ع ةةةةا أكاةةةةل  جةةةة  فةةةةي هةةةةذا الا ةةةةور باعت ةةةةاره الا ةةةةور األضةةةةعا فةةةةي نتةةةةال

تةةةة  مةةةةا تةةةةدخل ا دارة اظالدراسةةةةةن مةةةةا خةةةةالل التوصةةةةية بتعةةةةيا الا اجةةةة  النةةةةارجي  تقيةةةةيت ملهالتةةةة   ت دظةةةةد أتعابةةةة   دعةةةةت اسةةةةتقالليت    ا
 ن  التركد ما أا ا دارة ل تنفي أي مع ومات عا الا اج  النارجي تاوا مهاة ألداء عا  . التنفيذ ة

  أ هةةةةة ت نتةةةةةال  هةةةةةذه الدارسةةةةةة أا لجةةةةةاا الا اجعةةةةةة فةةةةةي الا ةةةةةارع التجاريةةةةةة ال يبيةةةةةة تقةةةةةوم بالادةةةةةاهاة فةةةةةي ت دةةةةةيا  دعةةةةةت ن،ةةةةةام ال قابةةةةةة
 ت دظد مدي ماللاة  كفا ة هذا الن،ام  الط بالتشا ر م  الا اج  النارجي  الداخ ي.الداخ ية ما خالل م اجعة  تقييت   

  أا لجةةةةاا الا اجعةةةةة تقةةةةوم بةةةةد رها فةةةةي دعةةةةت   ةةةةدة المت ةةةةال     ةةةةدة الاع ومةةةةات الااليةةةةة فقةةةةد أ هةةةة ت نتةةةةال  هةةةةذه الدراسةةةةة أا د ر لجةةةةاا
يت مةةةةةلهالت  كفةةةةةاءة مةةةةةو في هةةةةةذه الو ةةةةةدةن  التركةةةةةد مةةةةةا الا اجعةةةةةة  اةةةةةوا مةةةةةا خةةةةةالل الاتابعةةةةةة  ا اةةةةة اع ع ةةةةةا   ةةةةةدة المت ةةةةةالن  تقيةةةةة



 جةةةةةود سياسةةةةةة  اضةةةةة ةن  إجةةةةة اءات عا يةةةةةة بالا ةةةةة ع  دارة الانةةةةةاط  الناجاةةةةةة عةةةةةا   ةةةةةدة المت ةةةةةالن  التركةةةةةد مةةةةةا أا   ةةةةةدة المت ةةةةةال 
تقةةةةةوم لجةةةةةاا الف عيةةةةةة تتةةةةةاب  الت ةةةةةورات الناصةةةةةة بالو ةةةةةدة  التةةةةةي ت ةةةةةدر عةةةةةا   ةةةةةدة المت ةةةةةال الا كزيةةةةةة با ةةةةة ع ليبيةةةةةا الا كةةةةةزين كاةةةةةا 

الا اجعةةةةةةة با اجعةةةةةةة التقةةةةةةاري  الد ريةةةةةةة ال ةةةةةةادرة عةةةةةةا   ةةةةةةدة المت ةةةةةةالن  التركةةةةةةد مةةةةةةا معالجةةةةةةة ا دارة الع يةةةةةةا ل اال ،ةةةةةةات  الت ةةةةةةوي ات 
الةةةةواردة فةةةةي هةةةةذه التقةةةةاري ن  تقةةةةوم لجةةةةاا الا اجعةةةةة أ ضةةةةا باتابعةةةةة   ةةةةدة الاع ومةةةةات الااليةةةةة  تقيةةةةيت مةةةةلهالت  كفةةةةاءة أداء مو فيهةةةةا  أا 

دياسةةةةةات الات عةةةةةة كاريةةةةةة لاااف ةةةةةة غدةةةةةيل األمةةةةةوالن  أنهةةةةةا تتةةةةةاب  الت ةةةةةورات  التع ياةةةةةات ال ةةةةةادرة عةةةةةا الو ةةةةةدة ال ليدةةةةةية ا جةةةةة اءات  ال
با ةةةةة ع ليبيةةةةةا الا كةةةةةزين كاةةةةةا أا د رهةةةةةا هةةةةةو التركةةةةةد مةةةةةا ى الةةةةةة األاةةةةةناا الاشةةةةةت   فةةةةةيهت ىلةةةةةي   ةةةةةدة الاع ومةةةةةات الااليةةةةةة ال ليدةةةةةية 

 با  ع ليبيا الا كزي.
 النتال  التي توص ت ىليها الدراسة  ااا اقت اح التوصيات التالية: ما خالل توصيات الدراسة:

  ضةةةةة  رة ةيةةةةةام الجهةةةةةات األكاد ايةةةةةة  الاهنيةةةةةة  م ةةةةة ع ليبيةةةةةا الا كةةةةةزين بلقامةةةةةة د رات  نةةةةةد ات متن  ةةةةةةن تتنةةةةةا ل كيفيةةةةةة ت ةةةةةوي  أداء
 لجاا الا اجعةن  كذلط توضيو أ ار الفداد الاالي ع ا الا ارع ال يبية.

 الا اجعة النارجية بالا ارع التجارية ال يبية باعت ارها الا ور األقل أهاية بالند ة ألراء الاشاركيا. ض  رة دعت مهنة 
  أهايةةةةةةة ىصةةةةةةدار دليةةةةةةل  وكاةةةةةةة  غ ةةةةةةي ال ةةةةةةالت األخةةةةةة ي غيةةةةةة  الا ةةةةةةارع فةةةةةةي ليبيةةةةةةا أمةةةةةةا بلصةةةةةةدار أك ةةةةةة  مةةةةةةا دليةةةةةةل فةةةةةةي الق اعةةةةةةات

وكاةةةةةةة ال يبةةةةةةي باةةةةةةا تجةةةةةةانس مةةةةةة  الت ةةةةةةورات الادةةةةةةتا ة فةةةةةةي هةةةةةةذا الانت فةةةةةةةن أ  بلصةةةةةةدار دليةةةةةةل عةةةةةةام  ا ةةةةةةد  متابعةةةةةةة ت ةةةةةةورات دليةةةةةةل ال 
 الاجال.

 .ىج اء مزيد ما ال  وث في نفس الاجال  الط باستندام مجتاعات  منهجيات أخ ي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع والمصادر
 أوالً: المراجع العربية:

إسةةةةةةة را جية لمأللمةةةةةةةات ا لفيةةةةةةةة حوكمةةةةةةةة الرةةةةةةةركات  ةةةةةةةرور  " ( 2006إبرررررررراايس مبدالسرررررررعسا ,رررررررريس  ا رررررررل مبررررررراس   .1
ة"ا دراسررررررة تفليلررررررم  ررررررة مرررررردأ من مرررررراأ ىررررررنامية صرررررردماأ رترررررر مي  ال رررررراس ال ر  لل لرررررروس ا  تىررررررادية  وا داريررررررة الجديةةةةةةد
 .162( ص42  المجلد 

مقومةةةةةات  فعيةةةةةر لجألةةةةةة المراجعةةةةةة آةةةةةي  ألسةةةةةي  الع قةةةةةة بةةةةةين آليةةةةةات الحوكمةةةةةة آةةةةةي " (ا2006افمررررردا  ,ريرررررا مبرررررد السررررريدا   .2
(ا 1(اال رررررررردد  26"امجلررررررررة الدراسرررررررراأ والبفررررررررول التجاريررررررررة بجام ررررررررة بن ررررررررا المجلررررررررد  المصةةةةةةةةريةالرةةةةةةةةركات المسةةةةةةةةا مة 

 .947-905الىففاأ  
"دور لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة كأحةةةةةةد دسةةةةةةا ا الحوكمةةةةةةة آةةةةةةي  حسةةةةةةين جةةةةةةود  ال قةةةةةةارير  (،2011رفمرررررردا سررررررام) مفمررررررد ر رررررراا   .3

 .66_43(ا الىففاأ 1(اال د 7ا المجلة األردنية   ة ردارة األممال االمجلد  المالية"
مترررررراش ملررررررو شررررررب,ة الم لومرررررراأ  الدوليررررررة                                                        ."الفسةةةةةةاد المةةةةةةالي وأدةةةةةةرم س ةةةةةة  الفةةةةةةرد والمج مةةةةةةع" (ا2011البشرررررريرا مىرررررراسا  

www.integgrity-way.info                                             
 www.Transparency.com"ا ملو المو ع: قارير مألرور الدوليةا "تقرير من مة الشفا ية والن ااة  .4
(،"دور الرقابةةةةةةة الداي يةةةةةةة آةةةةةةي  رةةةةةةيي  حةةةةةةاالت 2017ىررررررال) رفمرررررردا مبررررررد السررررررعس فسرررررري ا   الجررررررا ورا البرمىررررررةا .5

 "ا المؤتمر الدولة األول لم,ا فة الفسادا جام ة بنغا ر.الفساد المالي
 ا مجلة رماش للبفول والدراساأ .اإلداري"(،"ملا ر الفساد المالي و2008الفاجا طارق   .6
(،"لةةةةةةةا ر  الفسةةةةةةةاد ا دةةةةةةةار االق صةةةةةةةادية وال ةةةةةةةداسيات االج ماسيةةةةةةةة واإلسةةةةةةة را يجية 2011الص رجررررررروا ليلرررررررة ماشرررررررورا   .7

 (.2(اال دد  1"ا مجلة جام ة ,ر,وك لل لوس ا دارية وا  تىادر المجلد  مكاآح ه
بفرررررررول ا تىرررررررادية  اق صةةةةةةةاد السةةةةةةةو" و فرةةةةةةةي الفسةةةةةةةاد"، "الحوكمةةةةةةةة ودبا ةةةةةةةه ألحةةةةةةةو (،2009صليرررررررلا مبرررررررد القرررررررادرا   .8

 ( ربيع.46مربيةا ال دد  
(،"دور لجألةةةةةةة المراجعةةةةةةة آةةةةةةي  حسةةةةةةين كفايةةةةةةة أللةةةةةةا الرقابةةةةةةة الداي يةةةةةةة وآعالي  ةةةةةةا آةةةةةةي 2008دفرررررردوشا فسرررررري  افمرررررردا   .9

 .283-249(االىففاأ 1(اال دد 24ا مجلة جام ة دمشق لل لوس ا  تىادية والقانونية االمجلد  الرركات"
"الفسةةةةةةةةاد المةةةةةةةةالي واإلداري : مةةةةةةةةدير للةةةةةةةةا ر   سةةةةةةةةير (ا2012اوسررررررررةا مسرررررررر ودا ال ررررررررادرا مفمررررررررد  رررررررري   ا   در .10

"االملتقرررررررة الررررررروطنة فرررررررول : فو,مرررررررة الشرررررررر,اأ , ليرررررررة  للفرررررررد مررررررر  الفسررررررراد المرررررررالة وا دارر ا  ا مةةةةةةةوار واأل رةةةةةةةار ا
 .5/2012/-7-6الج ائر –بس,رة  –جام ة مفمد صي ر 

أوكسةةةةةة ي ( آةةةةةةي رآةةةةةةع كفةةةةةةا   –دور  قةةةةةةاألون نسةةةةةةاربيأل  (ا"2011رسررررررامة مبرررررردالمن سا  الرررررردولجةا ملررررررة سرررررري ا وملررررررةا  .11
 -1(ا الىررررررررففاأ 86"ا مجلررررررررة ا دارة وا  تىرررررررراد  الجام ررررررررة المستنىرررررررررة بررررررررال رق ا ال رررررررردد م ألةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةدقي  يةةةةةةةةارجي

34. 
 (.2017-2012طرررررررررابلسا ليبيرررررررراا لسررررررررنواأ     قريةةةةةةةةر السةةةةةةةةألوية لةةةةةةةةديوان المحاسةةةةةةةةبة ال يبةةةةةةةةي"" ديرررررررروا  المفاسرررررررربةا .12

                      www..auuddit.gov.ly وا طررعع ملي ررا مرر  صررعل المو ررع الرسررمة لررديوا  المفاسرربة:
                         

 (. منشوراأ ديوا  المفاسبة.2016ا لسنة   قرير السألوي لديوان المحاسبة البي ا ديوا  المفاسبةا  .13
مجلرررررررة الملرررررررك   "اكأحةةةةةةةدي دسةةةةةةةا ا حوكمةةةةةةةة الرةةةةةةةركات لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة(ا"2008الرفيلرررررررةا مرررررررو  بررررررر  سرررررررعمة ا  .14

 .218_179(االىففاأ ا1(اال دد 22مبدال  ي  االمجلد  
ا دور آليةةةةةةات الحوكمةةةةةةة آةةةةةةي الحةةةةةةد مةةةةةةن الفسةةةةةةاد المةةةةةةالي واإلداري"(ا"2012بررررررروبا وجررررررابرا دايمررررررةا   يرررررر  الرررررردي ا .15

 ص ير ا بس,رة ا الج ائر.مؤتمر فو,مة الشر,اأ , لية للفد م  الفساد المالة وا دارر ا جام ة مفمد 
(،"دور لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة آةةةةةةةي حوكمةةةةةةةة الرةةةةةةةركات وأدر ةةةةةةةا س ةةةةةةة  جةةةةةةةود  القةةةةةةةوا ا 2009سرررررررامةا مجررررررردر مفمررررررردا   .16

مجلررررررة ,ليررررررة التجررررررارة للبفررررررول ال لميررررررة اجام ررررررة ا سرررررر,ندرية ا  الماليةةةةةةة  المألرةةةةةةور  آةةةةةةي بي ةةةةةةة اإلسمةةةةةةار المصةةةةةةرية"،
 .210-169(االىففاأ 2(ا ال دد  46المجلد  

سةةةةةةبر  ع يةةةةةة  المسةةةةةةا لة والرةةةةةةفاآية بمكاآحةةةةةةة الفسةةةةةةاد و مكةةةةةةين الحكةةةةةةا الررةةةةةةيد آةةةةةةي الةةةةةةدور (ا"2012ا  سرررررراي)ا بو يررررررد .17
 (.10مجلة البافل اال دد   االعربية"

الم,ترررررررع الجررررررررام ة الفررررررررديلا  أصةةةةةةةةور وقواسةةةةةةةد المراجعةةةةةةةةة وال ةةةةةةةدقي  الرةةةةةةةةامر"،" (ا2007سرررررررراياا مفمررررررررد السررررررريدا   .18
 ا س,ندريةا مىر.

دور لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة آةةةةةةةي الحةةةةةةةد مةةةةةةةن ا دةةةةةةةار السةةةةةةة بية ل محاسةةةةةةةبة (ا"2016  سرررررررريرا مبررررررردا ر إدريرررررررس مبررررررردال,ريسا .19
 "ا رسالة ماجستير لير منشورة ا جام ة بنغا ر  ا بنغا ر ا ليبيا.اإلبداسية

إطةةةةةةار مق ةةةةةةري لقيةةةةةةاا و طةةةةةةوير آعاليةةةةةةة لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة آةةةةةةي الرةةةةةةركات المسةةةةةةا مة (ا"2002  االسررررررقاا السرررررريد رفمررررررد .20
 مراج ة ا  طنطا ."ا مشا,ل  م اىرة  ة الالسوداألية



ا الرررررررردار "دور حوكمةةةةةةةةة الرةةةةةةةةركات آةةةةةةةةي معالجةةةةةةةةة الفسةةةةةةةةاد المةةةةةةةةالي و اإلداري" (،2009سررررررررليما ا مجمررررررررد مىررررررررطفوا   .21
 .األولوالجام ية ا ا س,ندرية ا الطب ة 

"ا الملتقرررررررو الررررررروطنة فرررررررول :فو,مرررررررة ال ةةةةةةةدقي  و حةةةةةةةديات الفسةةةةةةةاد المةةةةةةةالي آةةةةةةةي الم سسةةةةةةةة(ا"2012شرررررررري ا ممررررررررا   .22
 الفساد المالة وا دارر اجام ة مفمد صي را بس,رةا الج ائر.الشر,اأ , لية للفد م  

(،"دور لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة آةةةةةةةي  فعيةةةةةةةر حوكمةةةةةةةة الرةةةةةةةركات المسةةةةةةةا مة بالمم كةةةةةةةة 2010الشرررررررمررا ميرررررررد بررررررر  فامررررررردا   .23
 ا الندوة الثانية مشر لسبل تطوير المفاسبة  ة الممل,ة ال ربية الس ودية.العربية السعودية"

" قريةةةةةةر إقةةةةةةرار الومةةةةةةة الماليةةةةةةة ودورم آةةةةةةي مكاآحةةةةةةة الفسةةةةةةاد وحمايةةةةةةة الأل ا ةةةةةةة  (،2014 الشرررررر ررا نررررررورا بنررررررأ مفمرررررردا  .24
 "ارسالة ماجستيرا ,لية الدراساأ ال لياا جام ة ناي  لل لوس األمنية.آي المم كة العربية السعودية

أ ميةةةةةةةةة لجةةةةةةةةان المراجعةةةةةةةةة آةةةةةةةةي البألةةةةةةةةو  لةةةةةةةةدسا أأللمةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةة الداي يةةةةةةةةة (ا"2021الشررررررررواورةا  يىررررررررل مفمررررررررودا   .25
 ( ال دد الثانة.46"ا مجلة دمشق لل لوس ا  تىادية والقانونيةا المجلد  حسين جود  او 

أ ميةةةةةةة لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة آةةةةةةي البألةةةةةةو  لةةةةةةدسا أأللمةةةةةةة الرقابةةةةةةة الداي يةةةةةةة و حسةةةةةةين (ا"2021 رفمررررررد مفمررررررودا البررررررارونة .26
 ( ال دد الثانة.46"ا مجلة دمشق لل لوس ا  تىادية والقانونيةا المجلد  جود  ا

"ا دور آليةةةةةةات الحوكمةةةةةةة آةةةةةةي الحةةةةةةد مةةةةةةن الفسةةةةةةاد المةةةةةةالي آةةةةةةي المصةةةةةةار  اإلردأليةةةةةةة(ا"2019 ال ررررررانةا سررررررالس جررررررودةا  .27
 ( ال دد الثانة.14ا المجلد  والسياسيةلل لوس ا  تىادية  المجد ا اليةمجلة 

دور حوكمةةةةةةةةة الرةةةةةةةةركات ومباد  ةةةةةةةةا وقواسةةةةةةةةد ا وأ ةةةةةةةةداآ ا و وسةةةةةةةةا   ا آةةةةةةةةي (ا"2009الشررررررررواورةا  يىررررررررل مفمررررررررودا   .28
"ا مجلررررررة دمشررررررق لل لرررررروس ا  تىررررررادية والقانونيررررررةا اآحةةةةةةة الفسةةةةةةاد والوقايةةةةةةة مألةةةةةةه آةةةةةةي الرةةةةةةركات المسةةةةةةا مة ا ردأليةةةةةةةمك

 ( ال دد الثانة.25المجلد  
ا ا سةةةةةةةا الع ميةةةةةةةة والعم يةةةةةةةة لمراجعةةةةةةةة الحسةةةةةةةابات"(ا"2004الىرررررررباا مفمرررررررد سرررررررميرا وسرررررررليما ا مفمرررررررد مىرررررررطفوا   .29

 ا س,ندرية.الطب ة  األولوا الدار الجام ية للنشرا 
"الفسةةةةةةةةاد المةةةةةةةةالي واإلداري كأحةةةةةةةةدي محةةةةةةةةددات العألةةةةةةةة  آةةةةةةةةي المج مةةةةةةةةع ،دراسةةةةةةةةة  (،ال ررررررررمورا مرررررررردنا  مفمررررررررد  ع.أ .30

 "ا الطب ة األولوا مما  ادار و م,تبة الفامد للنشر والتو يع .مقارألة
ري،آةةةةةةةي (،"دور أج ةةةةةةة   الرقابةةةةةةةة والحكوميةةةةةةةة آةةةةةةةي الحةةةةةةةد مةةةةةةةن الفسةةةةةةةاد المةةةةةةةالي واإلدا2010الطراونرررررررةا إبرررررررراايس رفمررررررردا  

 http://.mutah.edu.jo/index.php/faculty :    االأل رألتا ردن جامعة مو ه م اي س ي ربكة 
tourism/846l-a-archaeology-of-sciences/department 

ا مةةةةةةةا مةةةةةةةدف  طبيةةةةةةة  المصةةةةةةار  ال جاريةةةةةةةة ال يبيةةةةةةةة لمبةةةةةةةاد  الحوكمةةةةةةةة"(ا"2014مبررررررد الو,يرررررررل مفمرررررررد مبرررررررد الو,يررررررلا  .31
 األ,اديمية الليبية . رسالة ماجستير لير منشورةا

"مةةةةةدير مق ةةةةةري ل فعيةةةةةر دور لجةةةةةان المراجعةةةةةة آةةةةةي الرقابةةةةةة س ةةةةة  آليةةةةةات العمةةةةةر (ا 2011مبرررررد الرررررونيسا إيمرررررا  مفمرررررد   .32
 ا رسالة ماجستير لير منشورةاجام ة القاارة ا مىر.المصرآي"

ودورم دور لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة آةةةةةةي لةةةةةةر حوكمةةةةةةة الرةةةةةةركات  برةةةةةةكر سةةةةةةاا (ا "2016إنتىررررررار فسرررررري  ملررررررةا   مبررررررد ا .33
ادراسرررررة ميدانيرررررة ملرررررو مينرررررة مررررر  المىرررررار  السرررررودانيةا بفرررررل مقررررردس لنيرررررل درجرررررة الرررررد,تورا  آةةةةةي جةةةةةود  ال قةةةةةارير الماليةةةةةة

  ة المفاسبةا جام ة الرباط الوطنة. 
أدةةةةةةةةر يصةةةةةةةةا   لجألةةةةةةةةة المراجعةةةةةةةةة س ةةةةةةةة  إدار  ا ربةةةةةةةةاي آةةةةةةةةي الوحةةةةةةةةد  (ا"2013رفمررررررررد مطيررررررررم فسرررررررر  ا ا مطيرررررررروة .34

 منشورة ا ر,اديمية الساداأ لل لوس ا دارية ا القاارة ا مىر.ا رسالة ماجستير لير االق صادية"
"مراجعةةةةةةةة الحسةةةةةةةابات  و حوكمةةةةةةةة الرةةةةةةةركات آةةةةةةةي بي ةةةةةةةة ا سمةةةةةةةار (ا 2007ملرررررررة امبررررررردالوااع ا و شرررررررفاتة ا السررررررريدا  .35

 (.311ا ا س,ندرية االدار الجام ية اىففة  العربية والدولية المعاصر "
لمرررررررؤتمر ال لمرررررررة الررررررردولة مولمرررررررة ا دارة  رررررررة  مةةةةةةةة ومعايرا ةةةةةةةا" ،"محةةةةةةةددات الحوك(ا 2012لرررررررادرا مفمرررررررد ياسررررررري    .36

 مىر الم ر ة جام ة الجنا  طرابلس لبنا 
دور لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة كأحةةةةةةةد آليةةةةةةةات الحوكمةةةةةةةة آةةةةةةةي مواج ةةةةةةةة الفسةةةةةةةاد المةةةةةةةالي (ا "2014لنيسامفمرررررررود رجرررررررع يرررررررس   .37

 ".دلير دراسة ميداألية من البي ة السعودية
يا أسةةةةةةةةاليا العمةةةةةةةةر الرقةةةةةةةةابي ودراسةةةةةةةةة العوامةةةةةةةةر المةةةةةةةة در  آةةةةةةةةي  قيةةةةةةةة(ا"2013الفرررررررراصرر اجم ررررررررم مفمررررررررد يوسرررررررر  ا  .38

 امجلة ال لوس ا  تىادية والسياسية اجام ة المر ع . طوير ا بديوان المحاسبة ال يبي"
مةةةةةةةدف آعاليةةةةةةةة لجةةةةةةةان ال ةةةةةةةدقي  آةةةةةةةي الرةةةةةةةركات المسةةةةةةةا مة العامةةةةةةةة (ا "2001مبررررررردالر اق مفمرررررررد سررررررر يد داودا  الفررررررررشا .39

 رسالة ماجستير لير منشورةا ,لية الدراساأ  ال ليا ا الجام ة األردنية . "ادراسة ميدانية تفليلية اا ردألية
االمجلررررررة  الفسةةةةةةاد المةةةةةةالي وأجةةةةةةه القصةةةةةةور آةةةةةةي الرقابةةةةةةة س ةةةةةة  المةةةةةةار العةةةةةةاا"(ا "2014  الفطيسررررررة امبرررررردالغنة رفمرررررردا .40

 212.-189 براير اص –المجلد األول –ال دد السادس مشر –الجام ة 
،"الفسةةةةةاد المةةةةةالي وأوجةةةةةه القصةةةةةور آةةةةةي الرقابةةةةةة س ةةةةةي مةةةةةار العةةةةةاا آةةةةةي ليبيةةةةةا ، ( 2012الفطيسرررررةا مبررررردا لغنرررررة رفمرررررد   .41

 .190( المجلد األول  ص 16" مجلة الجام ة ال دد  دراسة  ح ي ه ل قارير ديوان المحاسبة
"امجلررررررة ا دةةةةةةار الرةةةةةةام ة ل فسةةةةةةاد س ةةةةةة   حقيةةةةةة  ال ألميةةةةةةة  اإلألرةةةةةةا ية(ا"2014 اسررررررس ار يررررررا ا مبرررررردال,ريس ا رفمررررررد ثابررررررأ ا  .42

 والشفا ية للبفول والدراساأ ا ال دد الثام  .الن ااة 



ا جا ةةةةةةةات المةةةةةةةولفين ألحةةةةةةةو بعةةةةةةة  اللةةةةةةةوا ر (ا "1998القفطرررررررانةا سرررررررالس سررررررر يد والشرررررررمررا مبررررررردالرفم  مبرررررررد ا   .43
 ,لية ال لوس ا داريةا مر,  البفول. الس بية آي أج    القطاع العاا اإلدارية بالمم كة العربية السعودية"،

"مةةةةةةدف  ةةةةةةوقر الرةةةةةةروط ال  مةةةةةةة ل حسةةةةةةين آاس يةةةةةةة لجةةةةةةان ال ةةةةةةدقي  المرةةةةةةك ة (ا 2010ةا   طيشرررررراأا مررررررادل صليررررررل ملرررررر .44
ا رسرررررررالة ماجسرررررررتير ليرررررررر منشرررررررورةا جم رررررررة الشررررررررق األوسرررررررطا ممرررررررا ا آةةةةةةةي الرةةةةةةةركات المسةةةةةةةا مة العامةةةةةةةة ا ردأليةةةةةةةة"

 األرد .
 -(دور أللةةةةةةاا الرقابةةةةةةة الداي يةةةةةةة آةةةةةةي  رةةةةةةيي  حةةةةةةاالت الفسةةةةةةاد نواقةةةةةةع ومعوقةةةةةةات(ا "2015ال,ررررررورر ارسرررررر د جاسررررررس   .45

رسررررررالة ماجسررررررتير ليررررررر منشررررررورا ,ليررررررة   دراسةةةةةةة ميداأليةةةةةةة س ةةةةةة  رةةةةةةركات الصةةةةةةألاسية المدرجةةةةةةة آةةةةةةي بورصةةةةةةة سمةةةةةةان"،
 األممال اجام ة الشرق األوسط مما  ااألرد  .

إطةةةةةةةار مق ةةةةةةةري  حسةةةةةةةين آعاليةةةةةةةة لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة لحةةةةةةةد مةةةةةةةن إدار  اإلربةةةةةةةاي  آةةةةةةةي "(ا 2012مبرررررررد  ا   ريمررررررر لبيرررررررع ا  .46
   لير منشورة ا جام ة مي  شمس ا القاارة ا مىر .ا رسالة د,توراال قارير المالية"

دور لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة آةةةةةةي إرسةةةةةةا  الرةةةةةةفاآية واإلآصةةةةةةاي الكامةةةةةةر ل  قةةةةةةارير المةةةةةةالي (ا"2005مبررررررار  اشرررررر با  يوسرررررر   .47
"امجلررررررة الدراسرررررراأ الماليررررررة والتجاريررررررة ا,ليررررررة التجررررررارة ا جام ررررررة بنررررررة وادةةةةةةر دلةةةةةة  آةةةةةةي  ةةةةةةدسيا أسةةةةةةوا" ا ورا" الماليةةةةةةة

 .584-511الىففاأ  (ا1سوي  ا ال دد  
مراجعةةةةةةةةة ا دا  –مراجعةةةةةةةةة اس قصةةةةةةةةا ية  –موسةةةةةةةةوسة المراجعةةةةةةةةة الم قدمةةةةةةةةة ( ا "2011مفمررررررررد ا سررررررررامة را ررررررررة ا   .48

"   ا سررررررررر,ندرية ا دار الت لررررررررريس الجرررررررررام ة والنشرررررررررر  جةةةةةةةةةود  المراجعةةةةةةةةةة –مراجعةةةةةةةةةة حوكمةةةةةةةةةة الرةةةةةةةةةركات  –البيألةةةةةةةةةي 
 .452- 451والتو يع (ا الىففة 

الميةةةةةةةةاطر آةةةةةةةةي لةةةةةةةةر حوكمةةةةةةةةة الرةةةةةةةةركات ، مج ةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةات والبحةةةةةةةةو  "إدار  (ا 2012مفمررررررررد ارمررررررررال مفمررررررررد   .49
 ا ,لية التجارة ببن ا ا السنة الثانية والثعثو  اال دد األول   المجلد الثانة (. ال جارية"

( ا دليررررررررررررررل الفو,مررررررررررررررة للقطرررررررررررررراع المىررررررررررررررر ة . مو ررررررررررررررع مىررررررررررررررر  2010مىررررررررررررررر  ليبيررررررررررررررا المر,رررررررررررررر ر ا   .50
                                                                                          https://cbl.gov.lyليبيرا:
       

(ا مررررررد    اليررررررة لجررررررا  المراج ررررررة  ررررررة الشررررررر,اأ المسرررررراامة السرررررر ودية Higson  2002الم تررررررا  ا إفسررررررا  ىررررررال) ا   .51
ل,رررررررة ال ربيرررررررة ا المرررررررؤتمر المفاسررررررربة األول  ا دور م نرررررررة المفاسررررررربة  رررررررة  فمررررررراة ا سرررررررتثمار وتنميت رررررررا ا الريرررررررا  المم

 الس ودية .
 " ملو مشو ع ا ل,ترونة:2016م رر مدركات الفساد لسألة من مة الشفا ية ا" .52

www.Transparency.com 
ملةةةةةةةةةا رم وأسةةةةةةةةةبابه ومةةةةةةةةةدير الرقابةةةةةةةةةة الحكوميةةةةةةةةةة  -والمةةةةةةةةةالي  اإلداريالفسةةةةةةةةةاد ( "2008مفمرررررررررد صالرررررررررد   الم ررررررررراينةا .53

 .77-8(اىص4ا "ا مجلة رماش ال دد للبفول والدراساأ لمكاآح ه
 "ا جام ة الجنا  طرابلس لبنا ."سولمة االدار  آي سصر المعرآة(ا2012المؤتمر ال لمة الدولة   .54
(، "ملةةةةةةا ر الفسةةةةةةاد و ةةةةةةداسيات س ةةةةةة   فةةةةةةاقا  البطالةةةةةةة آةةةةةةي 2014نىرررررروررا  يىررررررل ر,رررررررس  ,رررررر را امىررررررطفو فمررررررد   .55

 (.78(اال دد  20"ا مجلة ال لوس ا  تىادية وا دارية االمجلد  العر"
"مجةةةةةةةةةاالت مسةةةةةةةةةا مة المراجةةةةةةةةةع الةةةةةةةةةداي ي واليةةةةةةةةةارجي ولجةةةةةةةةةان المراجعةةةةةةةةةة آةةةةةةةةةي (ا 2014الن رررررررررامةاملة سرررررررررليما ا   .56

.مجلرررررة جام ررررررة القررررردس المفتوفررررررة ل بفررررررال  مواج ةةةةةة لةةةةةةا ر  الفسةةةةةاد المةةةةةةالي آةةةةةي الرةةةةةةركات المسةةةةةةا مة بقطةةةةةاع  ةةةةةة  "
 رىدار 32صا299-338والدراساأا

وكمةةةةةةة س ةةةةةة  حمايةةةةةةة حقةةةةةةو" المسةةةةةةا مين ،دراسةةةةةةة أدةةةةةةر  طبيةةةةةة  الح(ا "2016الرررررروا ةا اررررررد  مبررررررد الرررررررفم   رررررررجا  .57
"ا رسررررررالة ماجسررررررتير ليررررررر منشررررررورة  طبيقيةةةةةةة س ةةةةةة  الرةةةةةةركات المدرجةةةةةةة أسةةةةةة م ا آةةةةةةي سةةةةةةو" ا ورا" الماليةةةةةةة ال يبةةةةةةي

 اجام ة بنغا ر.
 (.79"ا مجلة البنا  ا ال دد  وصي  لا ر  الفساد(ا "2005وتوأ ا ملوا  .58
لجةةةةةةةان المراجعةةةةةةةة آةةةةةةةي الرةةةةةةةركات المسةةةةةةةا مة العامةةةةةةةة  طةةةةةةةوير أألمةةةةةةةوو  لةةةةةةةدور (ا "2006الوسررررررريطةا موسرررررررو سرررررررعمة  .59

".رسررررررالة د,تررررررورا  ليررررررر منشررررررورةا جام ررررررة المأليةةةةةة -ا ردأليةةةةةةة و أدير ةةةةةةا آةةةةةةي آاس يةةةةةةة واسةةةةةة ق لية ال ةةةةةةدقي  اليةةةةةةارجي 
 مما  ال ربية للدراساأ ال لياا األرد . 

"ا مجلررررررة جام ررررررة ر ةةةةةةام ةةةةةةاا لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة ومعةةةةةةايير اي يا(ا"1998مبررررررد  ملررررررةا والفميررررررد مبرررررردالرفم  إبررررررراايسا   .60
 .68-37(االىففاأ 11الملك مبد ال  ي ا  

دور لجةةةةةةان المراجعةةةةةةة آةةةةةةي  يةةةةةةاد  كفةةةةةةا   (ا" 2015ال اشررررررمة ربرررررروب,ر مبررررررد  لسرررررريودا رفمررررررد سررررررع رفمررررررد مسرررررر ودا   .61
والتطبيقيررررررة( المجلررررررد الرابررررررع مشررررررر  ةمجلررررررة جام ررررررة سررررررب ا  ال لرررررروس البفثيرررررروآعاليةةةةةةة المةةةةةةراجعين اليةةةةةةارجين آةةةةةةي ليبيةةةةةةا، 
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