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 المستخلص

يف عمليات اإلصالح عن طريق ترشيد اإلنفاق  "ديوان الرقابة املالية" دور رقايب حاسملديوان احملاسبة 
تعد وظيفة الرقابة اليت يقوم هبا ديوان احملاسبة مبثابة صمام األمان وناقوس  حيث ي، وحسن استخدام املال العاماحلكوم
اليت ينتج عنها أخطارًا قد تؤدي يف معظم  ،الذي ينبه اجلهات العليا بالدولة مبظاهر الفساد املايل املختلفة ،اخلطر

رقة البحثية هتدف إىل تقييم الدور الفعلي وتأسيساً على ما سبق فإن هذه الو احلاالت إىل تردي املركز املايل للدولة ككل،
من خالل نظام الرقابة املطبق يف ضبط وترشيد اإلنفاق العام يف ليبيا، وبالتايل حتقيق أهداف التنمية  ،لديوان احملاسبة

 من خالل دراسة ميدانية للدور الفعلي ملفتشي ديوان م األمثل للموارد املتاحة،وذلكاملنبثقة أساسًا من االستخدا
ة اجلهات اخلاضعة للرقابة العامة، وبعد تنفيذ الدراسة امليدانية على فروع ديوان احملاسبة باملنطقة احملاسبة عند مراجع
على أنه ليس هناك دور ملموس  ،علمياً  الدراسة تقدمي دليالً  ن املراجعني املاليني طرفها، استطاعتالشرقية على عينة م

 لديوان احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي ملواجهة الفساد يف مؤسسات القطاع العام. 

 .الفساد- المحاسبة ديوان- الحكومياإلنفاق  الكلمات الدالة:

Abstract 

The Accounting Bureau has a pivotal control role in rehabilitation 

procedures by rationalizing government expenditures and improving the 

use of public funds. The audit function of the Accounting Bureau serves 

as a safety valve and a tocsin which alarms the supreme state authorities 

to various forms of financial corruption and risks that could lead to the 
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deterioration of the financial position of the State as a whole. Based on 

the above, this paper aims at assessing the actual role of the Accounting 

Bureau through the system of control applied in monitoring and 

rationalizing public expenditure in Libya and thus achieving the 

development objectives stemming mainly from the optimal use of the 

available resources. An empirical study was conducted to examine the 

actual role of the auditors' when reviewing entities under general control. 

Following the implementation of the field study on a sample of financial 

auditors from the branches of the Accounting Bureau in the Eastern 

Region, the study concluded by providing a scientific evidence that there 

is no significant role of the Accounting Bureau in rationalizing 

government spending to address corruption in public sector institutions. 

 

Key words: government expenditure – Accounting Bureau – corruption. 

 مقدمة

اليتذي ينبيته اجلهيتات العلييتا  ،وظيفة الرقابة اليتيت يقيتوم هبيتا دييتوان احملاسيتبة مبثابيتة صيتمام األميتان ونيتاقوس اخلطيترتعد  
قيتد تيتؤدي يف معظيتم احليتاالت إىل  ، اليتيت ينيتتج عنهيتا أخطيتاربالدولة مبظاهر الفساد املايل يف صورة املخالفات والتجيتاواات

ي أي اقتصيتيتاد حيتيتت توقيتيتل عملييتيتات التنمييتيتة اليتيتيت يرميتيتأن تعرقيتيتل أو  وميتيتن شيتيتأ ابيتيتل  ردي املركيتيتز امليتيتايل للدوليتيتة بشيتيتكل عيتيتام،تيتيت
 . املتوسط والطويل املدىقيقية على اقتصادية ح إصالحات إحداثيف  رغبةً  ،لتنفيذها

جييتايب عليتى غاليت  بيتال  األريتر اإل ،العيتام عليتى قطاعيتات الدوليتة املختلفيتة اإلنفيتاقلتوسيت  يف فإن اوكما هو معلوم  
مميتيتيتا يقطيتيتيت  الطرييتيتيتق عليتيتيتى  هليتيتيتدف ترشيتيتيتيد ذليتيتيتك اإلنفيتيتيتاق ،ابيتيتيتة علييتيتيتهبآلييتيتيتات للرق يكيتيتيتون متبوعيتيتيتاً مؤشيتيتيترات التنمييتيتيتة شيتيتيتريطة أن 

 . الفائدة املرجوة منه والتبذير بشكل يؤدي إىل ضياع اإلسراف

 الدراسةمشكلة  

ى حد ا أو النامية علسواء املتقدمة منه ،دول العامل يةالبيف غ رة الفساد املايل ظاهرة منتشرةأصبحت ظاه  
 . دتهح األخرية م  اختالف اآلونةسواء يف 

 ،و عدم االستغالل األمثل ملواردهاعلى مستوى الوحدات املختلفة ه اآلفةن من أهم اآلرار السلبية النتشار هذه إ
وال يقتصر تأرري الفساد على مستوى  ألهدافها،هذه الوحدات  دم حتقيقمما يؤدي إىل عوتبذيرها أو اختالسها 
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      مسرية التنمية االقتصادية ليصبح عائقًا أساسيًا أمام ،الوحدات أو املنظمات وإمنا يتعداها إىل اقتصاد الدولة ككل
 .(م4102 ،الفطيسي)

وذلك بالتحديد يف  املاضية،ية خالل األعوام وسعتبعت سياسات اقتصادية تدول اليت اوتعترب ليبيا من ال 
 ودون ضوابط ،إىل تداوالت كبرية للمال العام داخل الوحدات العامة دى" األمر الذي أم4102 –4112" الفرتة

 والسياسية تج عن العديد من العوامل االقتصادية، الذي نخر على السنوات املاضيةحقيقية مما أرر سلبًا بشكل أو بآ
 . اليت متثل املورد األساسي لتمويل ميزانية الدولة منه، تواخنفاض حجم الصادرا ط العامليةخاصة م  تدهور أسعار النف

كومة اختاذ كافة وباحلديث عن ظاهرة الفساد يف ليبيا فإن التقارير الدولية تقدم مؤشراً خطرياً يتطل  من احل 
أن ليبيا جاءت يف املرتبة  "م4104-4100"حيث أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية للعامني  ملواجهته،التدابري 

" على 07"املرتبة  احتلتالتقرير، بينما " دولة تضمنها 076""،012"على التوايل من أصل  "061"و "061"
وهو ما يشري بوضوح إىل استشراء هذه الظاهرة يف اجلهاا املؤسسي العام يف ليبيا )جهاا  السنتني،املستوى العريب هلاتني 

ضعل وقوة النظام  عمليات الفساد املايل ترتبط مبدى ( أنمJohn :2007ويضيل ) .(م4102 املالية،املراجعة 
 العام،رقابة واحملافظة على املال وسياسات الدولة يف ال العامة،ختلل الوحدات احملاسيب ونظم الرقابة الداخلية املطبقة مب

 فإن الفساد يتعايش معها ويستفيد ،ضعيفة أو غري مطبقة رجةدالنظم احملاسبية ونظم الرقابة الداخلية إىل  فعندما هتوي
 من نقاط الضعل هبا وينمو وتزداد حدته.

ح يف عمليات اإلصال الرقابة املالية " يف ليبيا دور رقايب حاسمديوان احملاسبة "ديوان ومن هنا كان على عاتق  
مما يؤدي إىل الرف  من جودة اخلدمات املقدمة من  العام،وحسن استخدام املال  احلكومي،عن طريق ترشيد اإلنفاق 

 .والتنمية اإلصالحبعمليات  لالرتقاءهذا اجلهاا الرقايب 

رف على  سيحاوالن التعاسبة فإن الباحثنيواستشعاراً حبيوية الدور املفرتض لديوان احمل سبق،وتأسيساً على ما  
 هذه الدراسة تقوم على اإلجابة عنوعليه فإن  للمجتم ، ديوان احملاسبة يف ليبياجودة اخلدمات اليت يقدمها  ىمد

 التايل:السؤال الرئيسي 

الحكومي في ليبيا لمواجهة الفساد  اإلنفاقما أثر الدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ترشيد " 
 "العام؟المالي بمؤسسات القطاع 

 السابقةالدراسات 

 بعنوان سبل تفعيل دور الرقابة لضبط األداء املايل اخلاص باملدفوعات العامة ( : م5002 ،دراسة )الباشا
للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفت هذه الدراسة إىل وض  تصور كامل لتطوير النظام الرقايب للمدفوعات 
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إىل العديد  باإلضافة إىل الوقوف على االحنرافات خالل التنفيذ الفعلي للمواانة العامة، وقد توصلت ،العامة
باإلضافة إىل عدم توريق  رافات الناجتة عن تنفيذ املواانة،يف حتليل االحن اتام امن النتائج أمهها أن هناك قصور 

أوضحت الدراسة بضرورة االهتمام بالنظام احملاسيب لتفعيل الرقابة على  قد ،إجراءات اإلنفاق احلكومي
  باالحنرافات وحتديد أسباهبا.املدفوعات العامة كذلك ضرورة إنشاء دوائر تُعىن

 
  بعنوان " تقييم أرر الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على املؤسسات  (:م5022الدوسري،)دراسة

هدفت الدراسة إىل حتليل وتقييم أداء الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على  "،العامة يف دولة الكويت
 ينذالرئيسيني يف ديوان احملاسبة ال أجريت على عينة من املدققني، حيث املؤسسات العامة بالكويت

وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج  ملال باملؤسسات العامة يف الكويت،ميارسون الرقابة والتدقيق على ا
 للدورات التدريبية اليت يقدمها الديوان يف أداء مهام الرقابة املالية، باإلضافة إىل  اإجيابي اأمهها أن هناك تأرري 

وقد توصلت  الرقابة املالية لديوان احملاسبة،ألدوات وأسالي  الرقابة املستخدمة يف أداء  اهناك تأرري أن 
وتوفري  ،موعة من التوصيات أمهها ضرورة دعم اإلدارة العليا للديوان إىل مدققي الديوانالدراسة إىل جم

باإلضافة إىل ذلك ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالديوان باستخدام أهم  مة الالامة لتنظيم عملية الرقابة،األنظ
وصت بضرورة ايادة ألضمان احلصول على أفضل النتائج حيث  وأحدث أسالي  الرقابة على األداء،

لالستمرار يف أداء دوره الرقايب على كافة املؤسسات واهليئات  ،وتوسي  الصالحيات املمنوحة لديوان احملاسبة
 .كافة  العامة

 
 ملايل يف بعنوان فاعلية نظام الرقابة املالية وأرره على الفساد ا( : م5025 ،الحمراني وآخرون )دراسة

هدفت الدراسة إىل تقومي وقياس فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية املختلفة للوحدات العراق دراسة تطبيقية، 
تباعها يف اإلجراءات املالية اليت ميكن اواملؤسسات الرمسية يف العراق، وكذلك حتديد جوان  القصور 

للعديد ألغراض انتشار الفساد املايل، وقد توصلت الدراسة اليت أجريت على جامعة املوصل كعينة للبحث 
أن أغل  الدوائر احلكومية يف العراق تعاين من الفساد املايل، وأن الرقابة املالية يف  -:من النتائج أمهها

 -:وقد قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات أمهها اءات الكاملة اليت حتد من الفساد،اجلامعة تفتقر لإلجر 
 يف اإلجراءات تباعهااالنظر يف األسالي  اليت يتم  وإعادة ،ضرورة التكامل بني الرقابة الداخلية واخلارجية

 .الرقابية على العمليات املختلفة
 
 (م5022 ،خرونوآ دراسة حلمي) :  بعنوان دور املراجعة يف ترشيد اإلنفاق يف الوحدات احلكومية يف

مل تقتصر إذ ،احلكوميهدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور أنواع املراجعة املختلفة يف ترشيد اإلنفاق ،و اجلزائر
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وكذلك  ،املراجعة الداخلية واخلارجية بل تناولت ،"املراجعة اخلاصة بديوان احملاسبة"ة احلكومية ععلى املراج
وذلك  ،ضعل مؤشر احلرية االقتصادية-:د توصلت إىل عدة نتائج أمههاوق،وظيفة املراق  املايل يف االعتبار

كما توصلت إىل أن اإلنفاق   مستويات الفساد من جهة أخرى،فاع اإلنفاق احلكومي وارت ةمن خالل كثر 
  ،ة والعقالنية والرشد االقتصادي باإلضافة إىل املرونةاملنفع -:احلكومي ينبغي أن خيض  لعدة ضوابط منها

الرقابة املالية  -:التدقيق على اإلنفاق احلكومي يقوم على رالرة أبعاد هي كما توصلت أيضًا إىل أن
 ،املوضوعية مبدأضرورة االعتماد على قد أوصت الدراسةب و ،ورقابة الكفاءة ورقابة الفاعلية ،والقانونية

 وصت، وأومعيار الكفاءة والنزاهة يف تعيني خمتلل األجهزة املسؤولة عن عملية املراجعة احلكومية
وتقليل فرص  ،العام ضرورة االهتمام باملراجعة الداخلية واخلارجية مبا يؤدي إىل ضبط وترشيد اإلنفاقأيضاًب
 .ستنزاف املستمر للموارد املاليةاال
 

  الدراسةهداف أ

من  ،هتدف الدراسة بشكل رئيسي إىل التعرف على الدور الرقايب الذي يلعبه فعاًل ديوان احملاسبة يف ليبيا 
بشكل  الدراسة تكماهدف  ،د من الفساد املايل مبؤسسات القطاع العام"املوظفون الفنيون" للح املاليني مراجعيهخالل 

توضيح ماهية الفساد املايل ومظاهره، وسبل وسبل ترشيده، باإلضافةلاإلنفاق العام يل نظرياًبفرعي أو إجرائي إىل التعر 
 عالجه، وآليات الرقابة عليه.

 الدراسةأهمية 

على فيما يتعلق بالرقابة  ،احملاسبية يف ليبيا اسة من الناحية النظرية من املسامهات القليلة للمكتبةتعترب الدر  
قدمت دليالً ، حيث ن الدراسة تعد من الدراسات النادرة جداً أما من الناحية العملية فإ العامة،اإلنفاق على املؤسسات 

يف  وخاصةً  ،على مستوى جودة خدمات املراجعني املاليني التابعني لديوان احملاسبة من خالل التنفيذ امليداين علمياً 
 ككل.على االقتصاد اللييب   ة اليت ألقت بظالهلا السلبيةادية الراهنالظروف االقتص

 الدراسةفرضيات  

فإنه وكذلك سؤاهلا الرئيسي ومن مث تناول الدراسات السابقة  وأهدافها،بعد استعراض مشكلة الدراسة 
 يلي:بإمكان الباحثني صياغة فرضية الدراسة الرئيسية كما 
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ديوان المحاسبة في ترشيد االنفاق الحكومي في ليبيا لمواجهة الفساد ال يوجد أثر للدور الذي يلعبه "
 “. المالي في مؤسسات القطاع العام

 يف التالية الفرضيات الفرعية اخلمس فقد صيغت ،الفرضية الرئيسية "العدمية" ار صحة هذهرض اختبغول
 -: منهال صورة فرضية العدم "الصفرية " لك

ال يوجد أرر للدعم الذي تقدمه إدارة ديوان احملاسبة للمراجعني احملاسبني  "H0(1) األولىالفرضية الفرعية 
 ."يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا ،" لديه يف ترشيد اإلنفاق احلكومي"املوظفني الفنيني

ديوان ال يوجد أرر للقوانني واللوائح والتشريعات النافذة واملطبقة من قبل " H0(2)الفرضية الفرعية الثانية 
 ".احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا

ال يوجد أرر لإلجراءات واألسالي  الفنية اليت يستخدمها املراجعون "H0(3)الثالثة الفرضية الفرعية 
 ".يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيااملاليون يف ترشيد اإلنفاق احلكومي 

ال يوجد أرر للخربات والكفاءات املالية والفنية يف ديوان احملاسبة يف " H0(4)عة الفرضية الفرعية الراب
 .ترشيد اإلنفاق احلكومي يف مؤسسات القطاع العام يف ليبيا"

ال يوجد أرر للتعليم املهين املستمر والدورات التدريبية يف ديوان " H0(5)الفرضية الفرعية الخامسة 
 ."احلكومي يف مؤسسات القطاع العاماحملاسبة يف ترشيد اإلنفاق 

 للدراسة اإلطار النظري

العام وطرق  باإلنفاقاملفاهيم اخلاصة  إبراا-منها:  حماور أساسية يتناول األول ةإىل رالر مت تقسيم الدراسة 
مفاهيم  إىل-الثالث: حملور وخصص ا ،الفساد املايل وطرق مكافحته لتوضيح-الثاين: بينما خيصص احملور  ،ترشيده
 اللييب.إىل دور ديوان احملاسبة  باإلشارةالرقابة 

 العامالمال  اإلنفاق العام وطرق ترشيده لمنع استنزاف 

فهي  اجملاالت،الذي تقوم به يف خمتلل  أصبحت النفقات العامة أداة الدولة اليت تستخدمها يف حتقيق الدور
ز بعدة ضروري أن يتمياإلنفاق من الغري أن ذلك  هبا،مة والربامج احلكومية اخلاصة تعكس كافة جوان  األنشطة العا

النظرة  الضوابط اختلفتوكنتيجة هلذه  والعدالة، واإلنتاجية واملرونة، االقتصادي،والرشد  العقالنية،ضوابط من أمهها 
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املباحث  وسيتم توضيح ذلك يف ،حس  املدرسة أو املنطق الذي يعمل من خالله احلكومية كل   حول مفاهيم النفقة
 .اآلتية بشيء من اإلجياا

 وأنواعه تعريف اإلنفاق الحكومي ونشأته -

اليت يرج  نشأهتا إىل القرن الساب  يعرف بامليزانية العامة للدولة،  ظهر مفهوم اإلنفاق العام من خالل ما 
 فرضاليت كان اهلدف منها يف العديد من الدول منها فرنسا  مث انتشرت "،م0611"وبالتحديد عام  إجنلرتاعشر يف 

ك لتحقق وذل لإلنفاقمن خالل وض  برنامج مايل مرتبط بفرتة امنية معينة  ،رقابة السلطة التشريعية على احلكومة
       ه علماء املالية العامة بأنهإذ عرف ،العامة احلاجات إلشباعاإلنفاق العام يعترب وسيلة  ومن هنا فإن أهداف معينة،

هم بعض"، بينما عرفه عام بقصد حتقيق منفعة عامة الدولة بشكل بإنفاقه" مبل  نقدي تقوم  -:( م4101 حيياوي، )
اتفق كما   ،اع العام هبدف حتقيق النف  العام"املبال  النقدية اليت تصدر عن القط"-:بأنه (م0211 اآلخر )حامد،

يف  " تلك املبال  املالية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية ممثلةً  -:بأنه العديد من الكتاب حول تعريل مفاده
 من خالل التعريفات السابقة تربر األركان األساسية للنفقة العامة وهي كالتايل :،و عات احمللية "احلكومات أو اجلما

 هلا ال تعترب من ضمن النفقات الوسائل غري نقدية اليت تقوم الدولة ببذوبالتايل فإن  ،النفقة العامة مبل  نقدي
 العامة.

 اهتا مثلة يف مؤسسويقصد بذلك املبال  النقدية املنفقة من طرف الدولة مت ،تم النفقة من خالل جهة عامةت
 .مت  بالشخصية االعتبارية الكاملةاليت تت ،ومؤسساهتا العامة وهيأهتا

 ميكن أن تكون بأي حال منفعة ينبغي أن حتقق منفعة عامة وال  عامة،ي تكون النفقة حتقيق منفعة عامة لك
 . خاصة

إىل نفقات عادية وهي اليت متول  :فمنهم من صنفها ،ينقسم اإلنفاق احلكومي إىل عدة أشكال وتصنيفاتو 
بينما هناك من  ،كالقروضغري عادية   إيراداتوهي اليت متول من  غري عادية ونفقات  ،الدولةمباشرة من إيرادات 

سل  واخلدمات بل تشمل الوهي النفقات اليت تقوم هبا الدولة مقابل احلصول على  ،حقيقية تإىل نفقا :صنفها
الدعم املقدم لفئات ويقصد هبا ما تقوم الدولة بصرفه فيما يتعلق ب ونفقات حتويلية ،أيضًا أجور املوظفني وغريها

  -يث يقصد باإلداري:ح ،يار خر استثمإداري وآ إنفاق :باإلضافة إىل ذلك هناك من صنل اإلنفاق إىل ،حمدودة
وقد يطلق على هذا النوع من النفقات بالنفقات  ،اإلنفاق الالام لقيام الدولة مبهامها املختلفة مثل أجور املوظفني

ومن  ،الوطين والتوس  االقتصادي اإلنتاجايادة  أما النفقات االستثمارية فهي النفقات اليت تساهم يف ،اجلارية
الذي  وضوحًا هوولعل أكثر التصنيفات  ،الطرق واملستشفيات وجتهيز املؤسسات إلنشاءأمثلته اإلنفاق الالام 
الذي ينقسم  استثماري ،وإنفاقوهو الذي ال حتصل الدولة على مقابل له ،نفاق استهالكيصنل اإلنفاق إىل إ
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اإلنفاق على  هي -:الثاينالشكل  ،الطرق واجلسور ونفقات نشاءكإبالبنية التحتية   -:األولص تشكلني خي إىل
 .ية واملشاري  ذات الطاب  التجاريكاملشاري  الصناعية والزراع  ،القطاعات االقتصادية

 العامنفاق اإلطرق ترشيد  -

ايد وتز  ،بني اإلنفاق العام وظاهرة تزايد النفقات العامة اقوي اتشري الكثري من الدراسات إىل أن هناك ارتباط 
فرا ما يعرف مبفهوم ترشيد ، األمر الذي أرننيفهناك عالقة طردية بني اإل ،القومي للبلدخل النفقات العامة م  تزايد الد

العمل على م ترشيد اإلنفاق العام يشري إىل ( أن مفهو م4102 خرون،، حيث أوضح البعض )عياش وآاإلنفاق العام
ن وعليه فإ على متويل ومواجهة التزاماته الداخلية ،بالقدر الذي ميكن معه ايادة قدرة االقتصاد القومي ايادة فعاليته

 ل قدرنتاجية عامة ممكنة بأق، ولكن يقصد به احلصول على أعلى إترشيد اإلنفاق العام ال يقصد به تقليص اإلنفاق
 . ممكن من اإلنفاق واإلسراف

بأن ترشيد اإلنفاق العام يشري ، (UNDP) "م4112اإلمنائي عام "شار تقرير برنامج األمم املتحدة كما أ 
، والقضاء على أوجه اإلسراف درجة ق رف  كفاءة هذا اإلنفاق إىل أعلىعن طري ،إىل حتقيق أكرب نف  للمجتم 

 ".وحماولة حتقيق التواان بني النفقات العامة واملوارد املتاحة للدولة والتبذير،

اليت هتدف إىل ترشيد اإلنفاق  ،بطرح العديد من الربامج واخلطط ءاسو تقوم معظم دول العامل على حد و  
 ،اإلنفاق دف املرجو من ذلكبرنامج الرتشيد وحتقيق اهل إجناحمن ورائها إىل  ليات وخطط تسعى، وذلك بوض  آالعام

 لرتشيد اإلنفاق العام يتوقل على العديد من العوامل من أمهها ما يلي: جناح أي برنامج يسعىغري أن 

 .للربامج احلكومية مبختلل أنواعهامبعين أن يكون هناك أهداف واضحة  بدقة:حتديد األهداف  .0
 يف ظل املوارد احملددة يتعني على القائمني على اإلنفاق احلكومي وض  أولويات هتدف إىل األولويات:حتديد  .4

 إحلاحاً.احلاجات األكثر  إشباع
أن يكون هناك تقييم حول كفاءة وفعالية أداء  مبعىن العام:التقييم الدوري لربامج اإلنفاق احلكومي أو  .2

 . الربامج واملشاري  املوكلة إليهاعند قيامها بتنفيذ  ،الوحدات واألجهزة احلكومية
الدولة  فإنه من الضروري أن تسعى ،من اإلنفاق العام املرجوان لتحقيق الفائدة والعائد العام: عدالة اإلنفاق .2

 العام.لتحقيق أكرب درجة ممكنة من العدالة يف تواي  املناف  واخلدمات الناجتة عن اإلنفاق 
من  وجود أجهزة رقابية على مستوى عالويتم ذلك من خالل  مة:العايل دور الرقابة على النفقات تفع .5

ناك هدر أو استنزاف كد من بلوغ األهداف املرجوة يف النفقات العامة دون أن يكون هتعمل على التأ ،الدقة
 هلا. 
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 ليبيافي  "العام"واقع اإلنفاق الحكومي  -

حيث تبنت الدولة عق   وتوسعه،ا على توجه اإلنفاق العام لقد كان للطفرة النفطية بداية األلفية الثالثة أرره
لة ل مجوذلك من خال توسعية،العقد املاضي سياسة مالية الكبري يف أسعار النفط خالل السنوات األخرية من  االرتفاع

 م، وبالرغتزايد بشكل مفرط "، بلم4100لعام " فرباير 07 مر هذا اإلنفاق حت بعد أحداثواست اإلصالحات،من 
إىل ايادة وتفشي العديد من الظواهر اخلاصة بالفساد  ، بل أدىال يوجد أرر ملحوظ لذلك اإلنفاق همن ذلك إال أن

 . التقارير أوجه ذلك الفسادوقد أوضح ديوان احملاسبة اللييب يف العديد من  ،املختلفة بأشكاله

وكذلك ارتفاع واخنفاض احتياط النقد  ،االقتصاد اللييب ومتويل امليزانية العامة بني ارتباطن هناك وميكن القول إ
وصل فيها  "، اليتم4102"وحت عام  "م4104"من عام  اً حاد اً ت تدهور شهد العاملية، اليتبأسعار النفط  األجنيب
حيث مثل ذلك خط ا يار يف  ،للربميل اً دوالر  "26"أقل من  اً مسجاًل سعر له أدىن مستوى إىل  (خام برنت)سعر 

منية النفطي الناتج عن الظروف األ اإلنتاجإىل ذلك اخنفاض  باإلضافة ،مسامهة الناتج النفطي إىل إمجايل الناتج احمللي
 .اإلنتاج وموانئ التصديرواالضطرابات الواقعة يف حقول 

نفاق العام خالل عام حجم اإل أن ،تؤكد البيانات الصادرة من جهات االختصاص بالدولة الليبيةو 
اب سواء على إمجايل النفقات العامة أو على مستوى أبو  ،املاضية بالسنوات السب  مقارنةً  األعلىكان " م4102"

 "،م4104" عما كان عليه يف عام "%77"اإليرادات العامة اخنفض مبعدل ل أن حجم غري أن املثري للجد ،امليزانية
عما  "%21"السيادية للدولة حيث اخنفضت مبعدل  اإليراداتبينما تراجعت أيضاً  ،النفطية باإليراداتفيما يتعلق هذا 

من  لكذ يتضحو  ،"م4102"غري مسبوق يف عام  جزبدوره إىل ع إن ذلك أدى،"م4104"خالل عام  كانت عليه
 حجمكذلك تشري البيانات إىل اخنفاض "،  %21"إىل  الذي وصل نسبة اخنفاض يف الناتج النفطي خالل أعلى

" 001"حيث كانت  "،م4102"إىل عام "  م4104اطيات األجنبية لدى مصرف ليبيا املركز بني عامي "االحتي
نتاج "، ويرج  ذلك إىل تدين إم4102"مليار دوالر عام  "16.2"لتصل إىل  "م4104مليار دوالر خالل عام "

العام هو  باإلنفاقتلك املظاهر اخلاصة بعدم الرتشيد  مولعل أه ،املصاح  بعدم الرتشيد يف اإلنفاق العامالنفط 
)تقرير املنظمة  بشكل خميل، وتناميها الدولةنفاق " من إ%51"يستهلك أكثر من  الرتاخي يف ملل املرتبات كونه

 .  (م4105 ،تواالسرتاتيجياالليبية للسياسات 
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  مكافحتهالفساد المالي وطرق 
 وأنواعهمفهوم الفساد  -

بالتحديد يف خذًة بالتوس  بشكل كبري وملحوظ آرة خطرية العامل بشكل عام وليبيا بشكل خاص ظاهيواجه  
 ميتيتا ماعييتيتة سيتيتلبية وهيتيتوآريتيتار اقتصيتيتادية واجت وذليتيتك مليتيتا هليتيتا ميتيتن ،عتيتيترب أخطيتيتر ميتيتن احليتيتروب التقليدييتيتةتحييتيتث ، األخيتيترية اآلونيتيتة

 ،خالقيتي، واألواإلداريامليتايل  الفسيتاد-منهيتا: صيتور وأشيتكال متعيتددة وللفساد  ،"CORRUPTION"يعرف بالفساد 
ويعتيتيتيتيتيترب الفسيتيتيتيتيتاد  ،(م4111 لسيتيتيتيتيتلطة والوسيتيتيتيتيتاطة واحملسيتيتيتيتيتوبية )خلييتيتيتيتيتل،سياسيتيتيتيتيتي النيتيتيتيتيتاتج عيتيتيتيتيتن سيتيتيتيتيتوء اسيتيتيتيتيتتخدام االفسيتيتيتيتيتاد الو 

 األخرى. باألشكال مقارنةً  أو ممارسةً  اً هو األكثر انتشار  "Financial Corruption"املايل

اسيتتخدام  إساءة-:عرفه بأنه( Aforth and Anand,2003) فالبعض ،التعريفات املصاحبة ملصطلح الفساد تتعدد
يشيتيتيتيتيتري إىل فشيتيتيتيتيتل القيتيتيتيتيتيم  -:أن الفسيتيتيتيتيتاد فيتيتيتيتيتريى (Windsor,2004) أميتيتيتيتيتا ،السيتيتيتيتيتلطة للحصيتيتيتيتيتول عليتيتيتيتيتى مصيتيتيتيتيتا  شخصيتيتيتيتيتية

أن  أما منظمة الشفافية والنزاهة الدولييتة فتشيتري إىل ،ل مصلحة الفرد على مصلحة اجملتم يوتفض األخالقية،واالعتبارات 
وال يشيتمل هيتذا التعرييتل العيتاملني يف القطيتاع  ،اسيتتخدام السيتلطة املمنوحيتة لتحقييتق مكاسيت  خاصيتة إسيتاءة-الفساد هيتو:

نيته ميكيتن متييتزه يتعلق بالفساد امليتايل واإلداري فإأما فيما  ،(Daniada, 2003) يف القطاع اخلاص أيضاً  وإمناالعام فقط 
فهيتو عبيتارة عيتن  -:أميتا الفسيتاد امليتايل ،بيته املوظيتل أرنيتاء تأديتيته ملهيتام وظيفتيتهبأن الفساد اإلداري هو املخالفات اليت يقوم 

 .(م4115 ،حكام وتوجيهات اليت تنظم سري العمل املايل يف الدولة ) أمحروف وخمالفة القوانني والقواعد واألاالحنرا

والفسيتاد الفسيتاد األكيترب  نفها عليتى أسيتاس مسيتتوى الفسيتاد، فهنيتاكفالبعض ص ،للفساد أمناط خمتلفة ومتعددةو  
،  الفساد يف القطاع العيتام والفسيتاد يف القطيتاع اخليتاصإىل  قسمها، حيث وهناك من صنفها على أساس القطاع ،األصغر

 (:م4101 س اجملال وكانت كالتايل )الدعمي،على أسا كما صنفها بعضهم

 يف سوء استخدام السلطة متمثالً  ،الفساد السياسي. 
 القانونيةغري ، ويتعلق باملمارسات املالية الفساد املايل. 
  للعاملني يسلوك الشخصالب األخالقي، ويتعلقالفساد. 
  انونية املخالفة للوائح اإلداريةقالغري األعمال بكافة  اإلداري، ويتعلقالفساد. 

ص باملمارسيتات نيتا هيتو الفسيتاد امليتايل واخليتاأن ميتا يهمنيتا ه إال ،خمتلفيتة للفسيتاد مما سبق يتضح أن هناك أشيتكاال
 مارسات املالية غري القانونية التايل:فمن أمثلة تلك امل ،قانونيةالغري املالية املتعددة 

  املالية املنصوص عليها بالقانونخمالفة القواعد واألحكام. 
 عتداء على املال العامسراف واالاإل. 
 هتري  األموال إىل خارج البلد . 
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 املاليةغرات يف إجراءات الرقابة استغالل الث. 

قيتبض األميتوال وهيتو اليتذي يكيتون يف حاليتة  :أن يكيتون بشيتكل مباشيتر إميتا-الفسيتاد امليتايل أحيتد شيتكلني:  أخذيو 
خيتدمات غيتري شيترعية ييتتم اسيتتغالهلا  مباشرة، كإعطيتاءأو أن يكون بطرق غري  السرقة،أو  ويطلق عليها االختالس مباشرة

 . لحصول على مناف  مالية من ورائهال

 مكافحته:أسباب الفساد وطرق  -

 التايل:نفت أسباب الفساد إىل رالرة حماور أساسية ميكن تلخيصها باجلدول صُ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفسادأساليب معالجة  -

ويعود هذا  ،وإجراءات طويلة األمد االفساد عملية صعبة تتطل  جهود كبرية وخطط إن مواجهة ميكن القول
مما جيعل عملية اكتشافه  ،خرد من حني إىل آدن جماالته وأشكاله تتجباب الفساد كثرية ومتعددة كذلك فإإىل أن أس

 املباشرة-منها: ة وخمتلفة عن أسالي  مواجهة الفساد متنو ، لذلك فإ(م4111 قبة فاعليه مسألة غري سهلة )جنم،ومعا
غري أن املتعارف عليه أن تغري أشكال الفساد  واألسالي  العالجية،ذلك هناك األسالي  الوقائية غري مباشرة وكومنها 

 . تلزم تغري أسالي  ووسائل حماربتهيس

 أسباب الفساد المالي

 أسباب ترجع لطبيعة األفراد أسباب أخرى أسباب ترجع لطبيعة المنظمة

 تتمثل في:

التغير في مراكز و  * التقدم
 .السلطة

 .* المركزية الشديدة

 تتمثل في:

  .* ضعف السلطة القضائية
 .* عدم االلتزام بالشفافية

  .* ضعف أداء أجهزة الرقابة المالية
  .* االفتقار إلى حوكمة الشركات

 تتمثل في:

 .* حاالت الفقر الشديد
  .* قلة الوعي

  .* ضعف الوازع الديني
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غري أن هذه االسرتاتيجيات  ،حمددة يتم االلتزام هبا وتنفيذها اسرتاتيجياتن حماربة الفساد تتطل  وض  إ
 - باآليت:( م4115وضحها البعض )الكبري، تتطل  توفري العديد من العوامل لنجاحها ي

 .واإلرادة السياسية ملكافحة الفسادتوفر الدعم  -

 . العامة بالفساد وأشكاله وأضراره التوعية -
 .اجملتم  عنها بتعداز على إحياء القيم الدينية اليت ال بد من الرتكي -

 .ول التكاليل الباهظة اليت يسببهاالتخلص من رقافة الفساد بزيادة الوعي ح -
يد طرق اكتشافه ه بزيادة املعلومات عنه تز حيث أن به،اد وأنواعه وأسبابه والقائمني توفري املعلومات عن الفس -

 .وحماربته

 الفساد.تبادل اخلربات م  الدول األخرى يف جمال الوقاية من  -

 - :(م0227)حممود،كما يلي   االسرتاتيجياتتلك  خركما يلخص البعض اآل

 ح األساس املادي للوظيفة العامةإصال. 
 عة السياسات واإلجراءات الرقابيةمراج. 
  االجتماعية.احلاجة إىل ارع القيم لتكون أكثر تالئماً م  الظروف 
  اإلدارية من النواحي العلمية.حسن اختيار القيادات . 
  املستمرة.ردع االحنرافات من خالل القيام باإلجراءات التفتيشية 
 العمل على تطويرها بشكل دوريو  ،تعقيدهاراءات يف األجهزة احلكومية وعدم تبسيط اإلج. 
 اإلداري.واالتصاالت بشأن الفساد  الشكاوىيتقبل  ةنشاء جهاا يف الدولإ 

 
 ليبياواقع الفساد المالي في  -

 ،ة عن التخبطات السياسية حتديداً خالل السنوات األخرية بالعديد من األحداث العصيبة الناجت مرت ليبيا 
وانتشر  متدابل  ،حيث ظهرت نتيجة لتلك األحداث طرق وأسالي  جديدة للفساد مل يعهدها اجملتم  اللييب من قبل

نفت من قبل جهات دولية فقد صُ  ،اجملاليف كل مفاصل الدولة حت غدت ليبيا من الدول املتقدمة واملتطورة يف هذا 
من بني تلك اجلهات منظمة الشفافية العاملية  ،يف درجات متقدمة بني دول العامل عاملية مسؤولة عن مكافحة  الفساد

 ،لدرجة وجود الفساد هباعليه ترتي  الدول وفقًا  ويتم بناءً  ،"م0225ؤشر مدركات الفساد منذ العام "اليت تصدر م
األقل "إىل عشرة  "مستوى الفساد أعلى"من صفر  ، يبدأيف القطاع العام على شكل سلم من عشر درجات خاصةً 
 . سة درجات تواجه مشكلة فساد حقيقةالدول اليت تسجل أقل من مخ " وتعتربفساداً 
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 إىل 4111"سنواتلمؤشر مدركات الفساد يف ليبيا وترتيبها دوليًا وعربيًا ل "0"ظهر اجلدول رقم يُ و  
 ".م4106

 " 2"جدول رقم 
 5022-5002مؤشر مدركات الفساد في ليبيا للسنوات من 

 الترتيب عربيا   الترتيب دوليا   المؤشر سنة
4111 6.4 046 02 
4112 5.4 021 06 
4101 4.4 026 06 
4100 4 061 07 
4104 0.4 061 07 
4102 0.4 061 07 
4102 0.0 060 01 
4105 0.0 060 01 
4106 0.1 062 02 

 (Transparency international webpage) المصدر

ن مؤشر مدركات الفساد قد اخنفض ، حيث إنالحظ من اجلدول أن معدل الفساد يف ليبيا يف تزايد مستمر 
" إىل م4111" عام "046املرتبة "من بذلك ترتي  ليبيا دوليًا  وتراج  "،0.1إىل 6.4"تدرجييًا خالل سنوات من 

 "،م4106"" سنة02املرتبة " " إىلم4111"سنة  "02"وكذلك عربيًا من املرتبة "، م4106"يف عام  "062املرتبة"
 وأن ليبيا كدولة تواجه مشكلة حقيقة يف هذا الشأن. الفساد،عترب مؤشر على ايادة تفشي وهذا ي

مؤشر مدركات على  ،داء( أن أهم العوامل اليت تساهم يف ممارسة الفساد وضعل األم4111 )مجعة، ويؤكد
املوارد  وإهدار العامة،نتشار الرشوة يف اإلدارات وا ،الفساد للدول العربية مبا فيها ليبيا هو كثافة اإلجراءات البريوقراطية

 (.م4112)املهايين،ة جرائم الفساد قواالختالسات والتقاعس يف مالح ،وسوء إدارة القطاع العام

 
  الدولةمفاهيم الرقابة والرقابة المالية على أجهزة 

وهي اليت تشكل سلسة مرتابطة م  باقي  ،حد أهم مكونات العمليات اإلداريةتعترب الرقابة بشكل عام أ
 سة اليت مُتارس فيها تلك العمليات،هتدف إىل جناح املؤس والتوجيه،مكونات العملية اإلدارية كالتخطيط والتنظيم 

هتدف إىل متابعة مدى النجاح يف  ،نظر إليها بأ ا عنصر أساسي من عناصر العملية اإلداريةصفة عامة يُ فالرقابة ب
 العليا.حتقيق األهداف اليت وضعتها اإلدارة 
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 الماليةمفهوم الرقابة والرقابة  -

كل منهم،   الزاوية اليت ينظر من خالهلابالصادرة بشأن الرقابة بشكل عام وتنوعت حبس لقد تعددت التعريفات
( م0227خطيتة املرسيتومة " كميتا عرفهيتا )فيتؤاد،وفقيتاً لل يسيتري كيتان كيتل شيتيء  لتحقيتق فيميتا إذاا"-بأ يتا:  عرفها اليتبعض فقد

 ".التحقق من أن العمل يسري وفقاً لألهداف املرسومة املختصة بقصدوظيفة تقوم هبا السلطات بأ ا: "

فعنيتيتد التطيتيترق ملفهيتيتوم الرقابيتيتة املالييتيتة ينصيتيترف  عدييتيتدة، بتطيتيتورات ميتيتر تعريفهيتيتا دأميتيتا فيميتيتا يتعليتيتق بالرقابيتيتة املالييتيتة فقيتيت
 .والفعلي داء بني املخططللتدقيق وتشخيص االحنرافات يف األاملهتمني باألمور احلسابية لكو ا أداة 

ف ضيتيتيتمان سيتيتيتالمة التصيتيتيترفات املالييتيتيتة واحملاسيتيتيتيتبية دذليتيتيتك النيتيتيتوع ميتيتيتن الرقابيتيتيتة اليتيتيتيت تسيتيتيتته": بأ يتيتيتاوعرفهيتيتيتا اليتيتيتبعض 
 كميتيتيتيتيتيتا عرفتهيتيتيتيتيتيتا جلنيتيتيتيتيتيتة التيتيتيتيتيتيتدقيق ،والقيتيتيتيتيتيتوانني النافيتيتيتيتيتيتذة حكيتيتيتيتيتيتاماألميتيتيتيتيتيتن مشيتيتيتيتيتيتروعية النفقيتيتيتيتيتيتة واتفاقهيتيتيتيتيتيتا ميتيتيتيتيتيت   والتأكيتيتيتيتيتيتد ،واإلدارييتيتيتيتيتيتة

"Committee of Auditing Procedures"  القيتيتيتيتيتانونني للمحاسيتيتيتيتيتبني األمريكيتيتيتيتيتياملعهيتيتيتيتيتد  املنبثقيتيتيتيتيتة عيتيتيتيتيتن  
"American Institute of Certified Public Accountants" "AICPA" اخلطيتيتة التنظيمييتيتة  -:بأ يتيتا

والتأكد من  ،اسبيةووسائل التنسيق واملقاييس املتبعة يف املشروع هبدف محاية األصول املالية وضبط ومراجعة البيانات احمل
ت اإلدارييتة املوضيتوعة وتشيتجي  العيتاملني عليتى التمسيتك بالسياسيتا اإلنتاجييتة،دقتها ومدى االعتماد عليها واييتادة الكفاييتة 

أن هناك  على (Beasnt ,2005) يؤكد املطلوب إجنااها فإن هناك من ولتحقيق تلك العناصر ،(4111 )عبدالرااق،
 وهي :  قابة أكثر فاعلية وكفاءةرالرة أنظمة للرقابة تعمل من أجل ر 

 " 5" جدول رقم 

 تقسيمات نظم الرقابة

 المفهوم النوع
 .النمو والنجاحتنحصر يف دف  اإلدارة العليا املنظمة حنو  االسرتاتيجيةالرقابة 

 .ىعلى عاتق اإلدارة الوسط تكون ملقاة ةياملسؤول الرقابة اإلدارية

املستويات الدنيا وتتحقق بالرقابة على التكاليل ووض  قواعد وتكون خالل  الرقابة التنفيذية
 .األداء

 لعدة دراسات سابقة  تلخيص الباحثني المصدر:*

واالحنرافات من خالل مراقبة األنشطة  األخطاءهتدف الرقابة املالية يف القطاع العام إىل محاية املال العام من و 
فقد أوضحت جلنة األدلة  العام،لعمليات االختالس من املال الواس   االنتشارأمام  خاصةً  ،واألعمال املالية

بأن الرقابة املالية يف القطاع احلكومي  ،ةواملصطلحات التابعة للمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبي
 -شكلني: تأخذ أحد 
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  للرقابة.هبا أجهزة رقابية مستقلة عن اجلهات اخلاضعة  تقوم-داخلية: رقابة مالية 
  وتقوم بوظيفة ما يعرف باملرجعية  ،هبا أجهزة رقابية مستقلة عن اجلهات اخلاضعة للرقابة تقوم-داخلية: رقابة مالية

فحص   "-أ ا: حيث عرفت املراجعة والتدقيق احلكومي على  ي يقوم به ديوان احملاسبة مثاًل،احلكومية كالعمل الذ
وضوعة حتت تصرفها على حنو اقتصادي والتأكد من استخدام املوارد امل ،كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة احلكومية

 وهي: (م4107وآخرون، )حلميرة أبعاد كما أوردها البعض مما جيعل االنفاق العام رال
 

 " 2" الشكل رقم 
 أبعاد اإلنفاق العام    

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثني المصدر:*

الية والثاين الرقابة الرقابة امل األول-جملالني: وفقًا لذلك التصور فإن عملية املراجعة والرقابة احلكومية تتم وفقًا 

 .على األداء

 العامأنواع الرقابة المالية ومبادئ الرقابة على المال  -

 فمنها:صنل الكثري أنواع الرقابة املالية إىل العديد من التصنيفات وذلك حس  اجملال الذي ترى منها الرقابة 

  الحقة.فقد صنفها الكثري إىل رقابة مالية سابقة ورقابة مالية مرافقة وأخرى  الزمن:من حيث 
  غري أن  ،ورقابة اقتصادية "على الربامجاسبية وأخرى إدارية "فقد صنفها الكثري إىل رقابة حم اجملال:من حيث

 الذاتية.شارة إليه وهو الرقابة الداخلية واخلارجية ويضاف إليها الرقابة اإل تأهم التصنيفات هو الذي سبق

 البعد األول
 الرقابة المالية والقانونية وتهدف:

 البعد الثالث
 رقابة الفعالية وتهدف:

 البعد الثاني
 رقابة الكفاءة وتهدف:

أن العمليات المالية تتم بشكل  -
  .سليم

الوحدات اإلدارية الخاصة للرقابة  -
  .ملتزمة بالقوانين

 ترشيد عمليات االنفاق الحكومي  -
 . متابعة تنفيذ الموازنة العامة -

تحليل وتقييم فاعلية الوحدات  -
 اإلدارية 

مدى كفاية العوائد المستلمة مقابل  -
  .الخدمات التي تم توفيرها

مدى توفير الحماية الكلية للموارد  -
  .واإلمكانيات

  .مدى مناسبة التكاليف للمنفعة -
مدى االستغالل السليم للموارد  -

   .المتاحة
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وقد ختتلل أيضاً  ،ن إجراءات الرقابة على أداء املؤسسات العامة قد ختتلل من مؤسسة إىل أخرىإ
جعة عامة تشرتك فيها الرقابة واملرا مبادئ اكنفإ ، لذلك باختالف نوع النشاط الذي متارسه كل مؤسسة على حده

 :(Druker,2005) وهيواع وأنشطة املؤسسات العامة احلكومية باختالف أن

 نشاط املؤسسة وحجمها وظروف م م  طبيعة ، وأن يتالءجي  أن يتميز نظام الرقابة بالسهولة والوضوح
 .عملها

 للتطوير والتعديلاملعايري قابلة وأن تكون الوسائل الرقابية وكذلك  باملرونة،أن يتمت  نظام الرقابة  ينبغي . 
  به.جي  أن تتم يف الوقت املناس  واحملدد للقيام 
 األداء.جيابياً وهو حتسني جي  أن يكون اهلدف من الرقابة إ 
  املتوفرة.م  املنفعة  يتالءمربنامج الرقايب املراد تطبيقه اقتصادياً الأن يكون 

 
 المحاسبةالرقابة المالية في ليبيا ودور ديوان  -

و وفقًا للقوانني واللوائح  ،العديد من اجلهات املنوطة هبا تلك الوظيفةخالل الرقابة املالية يف ليبيا متارس من 
اجعة الداخلية بالوحدات األنظمة السارية فمنها الرقابة املالية الداخلية وهي اليت تقوم هبا اإلدارات واألقسام ومكات  املر 

غري أن اجلهة الرمسية  التابعون هلا باجلهات املختلفة، اليت يقوم هبا املراقبون املاليونلية رقابة واارة املا وهناك ،احلكومية
ال العام، وذلك فهي اجلهة اليت متارس الرقابة املالية واحملاسبية على امل ،األوىل اليت متارس الرقابة املالية هي ديوان احملاسبة

 . على هذه اجلهاتالتفتيش الديوان مبراجعة  اموظفو من خالل قيام 

مر ديوان احملاسبة اللييب بالعديد من املراحل من حيث فصل أو دمج بعض االختصاصات عنه فقد  لقد
مث بعد ذلك صدر قانون  معاً،ة اإلدارية الذي دمج جهاا الرقابة املالية والرقاب "م0226" لسنة "00"صدر قانون رقم 

 "002صدر القرار رقم "مث بعد ذلك أيضاً  االختصاصات،" الذي أعاد عملية الفصل يف م4112"" لسنة 02رقم "
"، م4102" لسنة "02ور القانون رقم "بصد األمردمج االختصاصات ليستقر يف  اية  الذي أعاد"، م4100" لسنة

 اإلدارية.ل ديوان احملاسبة عن الرقابة دة تنظيم ديوان احملاسبة وذلك بفصالذي صدر بشأن إعا

من خالل مجلة فعالة على املال العام رقابة إىل حتقيق  "02"يهدف ديوان احملاسبة اللييب وفقًا للقانون رقم و 
 يف:تتمثل  اإلجراءاتمن 

 الداخلية.مة أنظمة الرقابة مدي مالء 
  املالية.سالمة التصرفات 
  احملاسبية.صحة القيود 
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  املالية.الكشل عن املخالفات 

ن يقوم وفقاً للقانون مبراجعة مجي  الشركات واملؤسسات العامة اليت تزيد حصة الدولة ابالذكر أن الديو واجلدير 
 مباشر.و غري اجلهات اليت تدعمها بشكل مباشر أ أو ،من رأس ماهلا "%45"عن 

خر التقارير آجعة اليت قام هبا ومبرا ،الرقابة واملراجعة أعماليقوم ديوان احملاسبة بإصدار تقرير سنوي عن و  
 ،هذا التاريخ أصبح يعمل بشكل منقسم عدبن اوحدد هذا التاريخ استناداً إىل أن الديو "، م4102الصادرة عن عام "

 اليتالديوان،  الحظات الواردة بتقريرامل نه مت النظر إىل أهمولذلك فإ ،يوان املنطقة الشرقية وديوان املنطقة الغربيةدأي 
 Libyan Organization of" رير الصادر عن املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجياتاإليها أيضًا التق أشارت

Policies and Strategies" الديوان ومن أمهها كملخص لتقارير:  

  مسك الدفاتر وغريها وإقفال الداخلية،ة مثل ضعل نظام الرقابة نظام الرقابة املالييف يوجد قصور وضعل. 
  الصرف يف حدود املخصصات املعتمدةوالتشريعات النافذة مثل عدم التقيد بخمالفة القوانني. 
  نة املالية ل السيحتمو  مواعيدها،امليزانيات يف  إقفاليف  التأخر-مثل: عدم مراعاة الكثري من املبادئ احملاسبية

 .مبصروفات سنوات سابقة
  ودالالت فساد الومهية،على املشاري  الصرف و  ،يف صرف التعويضات املبالغة-مثل: التوس  يف الصرف 

 الوطين.املرتبات واادواجية الرقم 
 ضعل وقصور معظم اجلهات يف  اإليرادات،يف حتصيل  الرتاخي-مثل:  ضعل أنظمة اجلباية والتحصيل

 . ديو ا متابعة حتصيل
 

  منهجية الدراسة 

يف  "Induction Approach"االستقرائيلتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحثان باالعتماد على املنهج 
       االستنباطي مث استخدام املنهج الدراسة،ومن مث صياغة فرضيات  الدراسة،مراجعة أدبيات موضوع 

"Deduction Approach" تقسيم منهجية الدراسة وقد مت ،ختبار الفرضيات واستخالص النتائجالذي يقوم على ا 
  :إىل شقني أساسيني مها

 .راسة لتكوين خلفية نظرية للموضوعاستطالع األدب احملاسيب واملعايري احملاسبية املتعلقة مبتغريات الد النظري:الجانب 

مي  البيانات األولية للدراسة حيث مت االعتماد يف جت التحليلي،استخدام املنهج الوصفي  مت خاللهي: ملالجانب الع
 .ايعها على عينة الدراسة املختارةاليت مت إعدادها وتو  ،قائمة االستقصاء عن طريق
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  مجتمع عينة الدراسة -

، فرع فرع بنغااي -كل من :  اليت مشلتيوان احملاسبة باملنطقة الشرقية يتكون جمتم  الدراسة من مجي  فروع د 
 ،سابقة الذكرن اوفرع البيضاء واحنصرت العينة يف املراجعني العاملني يف فروع الديو  ،بيار، فرع األفرع املرجإجدابيا، 

يان، ومت اسرتداد استمارة استب "011ات العامة وقد مت تواي  عدد "الذين ميارسون الرقابة واملراجعة على أعمال املؤسس
 " استمارة1عدد" مت استبعاد االستبيانفرغ استمارات تومن خالل  ،"%71"نسبة الردود بلغت وقد " استمارة،71"

ميارس الرقابة والتدقيق ويوضح  امراجع "71، وبذلك استقرت العينة على "اتعبئتهصالحيتها أو لعدم اكتمال  لعدم
 .واعة واملسرتدة والصاحلة للتحليلامل الستبياناتاجلدول التايل عدد ونسبة ا

 "3"جدول رقم 
 الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل االستمارات

 النسبة العدد البيان
 %011 011 االستمارات املواعة
 %71 71 االستمارات املسرتدة
 %1 1 االستمارات املستبعدة

 %71 71 االستمارات الصاحلة للتحليل
 

 

 

 أداة الدراسة  -

وقد  ،جاتمخاسي الدر  ("Likert Scale"ليكرت)وفقًا ملقياس  احثان باستخدام استمارة االستبيانقام الب 
 .حبيث غطت مجي  فرضيات الدراسة الباحثان بتطوير وتصميم االستمارةقام 

 اختيار ثبات وصدق أداة الدراسة  -

ات وصدق لقياس ربا كرونباخ" فلأقام الباحثان باستخدام اختبار " ختبار صدق وربات استمارة االستبيانال 
وذات اعتمادية  ة،وهي نسبة مقبول "،%26.75كرونباخ" اوقد بل  معامل ألف أداة الدراسة "استمارة االستبيان"،

 .ر استمارة االستبيانمعامل الثبات لكل حمور من حماو  "2"ويوضح اجلدول رقم  ،عالية
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 (4)جدول رقم 
 معامالت الثبات لكل فرضية من فرضيات الدراسة

 معامل الثبات الفرضية تسلسل الفقرات
 %21.10 الفرضية األويل 0-5
 %22.74 الثانية الفرضية  6-00
 %26.5 الفرضية الثالثة 04-07
 %12.21 الفرضية الرابعة  01-44
 %20.47 الفرضية اخلامسة  42-47
 %26.75 املعدل العام  0-47

 

 
  اإلحصائيةالمعالجة  -

 اآليلإىل احلاس   إدخاهلامت  ،بعد االنتهاء من عملية مج  البيانات حول متغريات الدراسة املختلفة 
 "Statistical Package for Social Science "SPSS وذلك باستخدام برنامج اإلحصائيةج الستخراج النتائ

 :اليت كانت كالتايل ،اإلحصائية املختلفة األسالي ومتت املعاجلة باستخدام 

 

  الوصفي للبيانات األولية للدراسة اإلحصاءمقاييس  

 يقوم على إجياد ،"Descriptive Statistics“ الدراسةإن التحليل اإلحصائي الوصفي لبيانات أو متغريات 
التعرف على البيانات وذلك هبدف  املئوية،التواي  التكراري والنس  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و 

 كالتايل:كانت    دوق“الدراسة خصائص عينة "غرافية ملفردات عينة الدراسة و الدمي

 (2الجدول رقم )
 ديوان المحاسبة حسب الخبرةتوزيع عينة الدراسة للمراجعين في 

 النسبة المئوية  التكرار  الخبرة بالمراجعة 
 %54.3 07 سنوات فأ قل  5
 %40 41 سنوات  01سنوات إىل  5أكثر من 
 %32.4 44 سنة  05سنوات إىل  01أكثر من 

 %4.3 2 سنة  05أكثر من 
 %200 20 المجموع 
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خربة يف جمال من عينة الدراسة هم ممن ميلكون  وما يزيد "%32“نسبة وتبني من خالل اجلدول السابق أن 
تهان هبيتا يف جميتال املراجعيتة، يفيترتض وهذا يعين أن هؤالء املراجعني ميتلكون خربة ال يسيت ،سنوات "01"املراجعة تزيد عن 

 .م طبيعة العمل يف ديوان احملاسبةثلها عليهأن تؤهلهم للقيام بالوحدات اليت مت

 (2ويوضح الجدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية  التكرار  الخبرة بالمراجعة 
 %26 45 دبلوم عايل 
 %42 01 بكالوريوس 
 %41 05 ماجستري 

 %05 01 ىأخر 
 %200 20 المجموع 

من درجة ذا يزيد وه ،أن هناك نسبة كبرية من مفردات العينة ذات مؤهالت عالية من اجلدول السابقيتضح 
 .جناا األعمال املوكلة هلمرة يف إالثقة والقدتكون مفردات العينة على درجة من  أن التأكد، حيث يفرتض

 (2جدول رقم )
 توزيع مفردات العينة حسب التخصص

 النسبة المئوية  التكرار  التخصص 
 %65.7 26 حماسبة 

 %01 7 إدارة أعمال 
 %2.2 2 اقتصاد 
 %41 02 متويل 

 %200 20 المجموع 

 "%65.7"ختصص احملاسبة حيث بلغت النسبة  من من اجلدول السابق بأن النسبة األكرب من عينة الدراسة هميتضح 
األخطاء وتصحيح املسارات يف القدرة على اكتشاف  إضافيةفئة املراجعني ميزة ل يقدموبالتايل  ،من إمجايل عينة الدراسة

 .اخلاطئة

 الوصفي والتحليالت الخاصة بمتغيرات الدراسةحصاء نتائج اإل 

 الفرضيات الفرعية للدراسة كما يلي:ل اإلحصائي الوصفي لكل فرضية من خالل هذا اجلان  سنتناول التحليمن 
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  ىاألول الفرعية المعيارية الخاصة بالفرضيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات: 

 (2الجدول رقم )
 األولي الفرعية واالنحرافات المعيارية للفرضيةالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

حترص إدارة ديوان احملاسبة على أن توفر إدارة املؤسسات العامة  2
 4 1.15 4.275 .ملراجعي الديوان متطلبات ومستلزمات الرقابة الكافية

مبتابعة إجراءات الرقابة املطبقة من قبل تقوم إدارة الديوان  5
 .املراجعني

4.605 1.10 2 

مهامهم مراجعني استقالليتهم ملمارسة حتافظ إدارة الديوان لل 3
 .باجلودة املطلوبة

4.005 1.20 2 

لتطوير إجراءات  دارة الديوان خطط مستقبلية وبرامجتوفر إ 4
 5 1.25 4.165 .الرقابة على املؤسسات العامة

حترص إدارة الديوان على مناقشة تقارير األداء املقدمة من قبل  2
 .املراجعني

2.110 1.10 0 

 - 0.22 5.322 .متوسط القيم 

اليت تنص على مناقشة  "5"وأن العبارة رقم  "2.110 – 4.165"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني
 .مستقبلية لتطوير إجراءات الرقابةبينما كانت أصلها هي وجود خطط  ،األعلىالتقارير املقدمة من قبل املراجعني هي 

 الثانية الفرعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية 

 (9) جدول رقم
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الثانية

 العبارة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

نشاطات املؤسسات العامة وفق التشريعات  يتاب  الديوان ويراق  2
 .النافذة

2.620 1.227 0 

يتوفر لدي الديوان أنظمة وتعليمات لتنظيم الرقابة على أداء  2
 .مؤسسات القطاع العام

2.221 1.105 2 

يوجد دفاتر وسجالت يثبت فيها كافة أعمال الرقابة املالية  2
 .مبؤسسات القطاع العاماخلاصة 

2.505 1.220 4 

 2 1.115 2.260 .توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة لضوابط الرقابة بالديوان 9
 5 1.220 2.214ومناسبة للرقابة على  تطورةتشريعات ميتبين الديوان قوانني و  20
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 .األداء
 6 1.7212 2.255 .يقوم الديوان باستحداث تشريعات تتماشي م  القوانني الدولية 22
 - 0.922 3.233 .متوسط القيم 

يتاب  الديوان ويفرض اليت تنص على أن "" 6"وأن العبارة رقم  "2.255 – 2.620"بني  اتتراوحت املتوسط
، يف حني أن العبارة رقم اإلجاباتبني متوسطات  األعلىهي “النافذة نشاطات املؤسسات العامة وفق التشريعات 

ونالحظ  األقلكانت   "م  القوانني الدولية يعات تتماشى"يقوم الديوان باستحداث تشر  أن على صنتاليت " 00"
 ".2م "من متوسط أداة القياس املستخدم وهو رق مجي  املتوسطات كانت أعلىبشكل عام أن 

 ة الثالثةة الفرعيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضي 

 (20جدول رقم )
 الثالثة الفرعية الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالفرضيةالمتوسطات 

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ث اإلجراءات واألسالي  الفنية للرقابة على الديوان أحد يتحرى 25
 .األداء

4.527 1.110 6 

 5 1.2710 2.740 .تقييمهاحيدد الديوان أولوية وأمهية األنشطة اليت ينوي  23

قدمها دراسات ميدانية عن اخلدمات اليت تجيري الديوان  24
 2 1.770 4.771 .مؤسسات القطاع العام

يعتمد الديوان على جتمي  وتبوي  وختزين البيانات املتعلقة  22
 .بالرقابة هبدف استخدامها مستقبالً 

4.177 1.120 4 

عن طريق احلاس  اآليل لدعم يستخدم الديوان نظم املعلومات  22
 .رقابته على األداء

4.775 1.15 2 

يتبادل الديوان اخلربات باألسالي  احلديثة م  اهليئات الرقابية  22
 0 1.160 4.201 .املالية واملنظمات الدولية يف جمال الرقابة على األداء

 - 0.932 5.229 .متوسط القيم 

يتبادل الديوان أن  " على اليت تنص "07"وأن العبارة رقم  "4.201 – 4.527"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني
أخذت أعلى  واملنظمات الدولية يف جمال الرقابة على األداء" ،الرقابية املالية ربات باألسالي  احلديثة م  اهليئاتاخل
اإلجراءات واألسالي  الفنية ث الديوان أحد يتحرى أن على" اليت تنص "04بينما أخذت العبارة رقم " ،توسطم

 .توسطامل من كانت أقل  للرقابة على األداء "

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعة 



م 8102مارس   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية          العدد الخامس    
 

 

 33 

 (22الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الفرعية الرابعة

 العبارة التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

دد حول الرقابة مراجعي الديوان مفهوم واضح وحم يتوفر لدى 22
 .على األداء

2.102 1.2257 4 

ملراجعة للقيام مبهمة ا ملوظفني عموماً بالديوان كافياعترب إعداد اي 29
 2 1.2022 4.502 .على أعمال املؤسسات العامةوالتدقيق 

لة ومدربة للقيام بعمليات الديوان كوادر بشرية مؤه يتوفر لدى 50
 .ةيرقاب

4.607 1.157 2 

 0 1.140 2.050 .يقوم الديوان بتطوير إجراءات الرقابة على األداء بشكل مستمر 52

قوم إدارة الديوان بتوجيه وحتفيز املراجعني للقيام بالرقابة على ت 55
 .األداء

4.254 1.245 5 

 - 0.9522 5.292 .متوسط القيم 

يقوم الديوان أن " على اليت تنص "40"وأن العبارة رقم  "2.050–4.254"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني 
 اليت تنص "44"بينما أخذت العبارة رقم  ،بتطوير إجراءات الرقابة على األداء بشكل مستمر" أخذت أعلى متوسط

 .املراجعني للقيام بالرقابة على األداء " كانت أقل متوسطقوم إدارة الديوان بتوجيه وحتفيز تأن  على"

 بالفرضية الفرعية الخامسة ةالخاص ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية واالنحراف 
 (25رقم )جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفرضية الفرعية الخامسة

المتوسط  العبارة التسلسل
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب 

 4 1.2064 4.165  .تربط إدارة الديوان الربامج التدريبية باحلوافز 53

الدورات التدريبية والتعليمية حتقق  تتاب  إدارة الديوان مدى 54
 2 1.2171 4.770  .هداف املنشودة منهالأل

تقوم إدارة الديوان بإرسال املراجعني يف بعثات خارجية حول  52
 .الرقابة على األداء

4.765 1.2246 5 

ينظم الديوان دورات تدريبية وتعليمية للمراجعني الذي يتولون  52
  .مهمة مراجعة مؤسسات القطاع العام

4.771 1.171 2 

ث البحوث العلمية احمللية لديوان ويستفيد من أحديتاب  ا 52
 0 1.2246 2.104 .واإلقليمية والدولية حول الرقابة على األداء

  5.292 0.9292  
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أن يتاب  الديوان " على اليت تنص "47"وأن العبارة رقم  "2.104–4.765"تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني 
بينما  ،" أخذت أعلى متوسطث البحوث العلمية احمللية واإلقليمية والدولية حول الرقابة على األداءويستفيد من أحد

تقوم إدارة الديوان بإرسال املراجعني يف بعثات خارجية حول الرقابة على أن "على اليت تنص( 45أخذت العبارة رقم )
 ." كانت أقل متوسطاألداء

  اختبار الفرضيات 

اخلاصيتيتيتيتة املختلفيتيتيتة  والنتيتيتيتيتائج ،البسيتيتيتيتيط للبيانيتيتيتاتام اختبيتيتيتيتار االحنيتيتيتدار ميتيتيتن خيتيتيتيتالل التحليتيتيتيالت السيتيتيتيتابقة وباسيتيتيتتخد
 ”T" قيميتة قارنيتةمبذليتك و  "T"اختبيتار وباسيتتخدام ،يف أداء الوحيتدات احلكومييتة مبتغريات الدراسة مبسيتتوى اجنيتاا الرقابيتة

 التالية:يتضح لنا النتائج ( α=  0...) معنوية مستوىعند  المحسوبة ”T" م  الجدولية

 (23) جدول رقم
 الخاصة بمتغيرات الدراسة اختبار الفرضيات

 Sig 2R الفرضية
( Tقيمة )

 المحسوبة
( Tقيمة )

 القرار االحصائي الجدولية

 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.546 1.546 1.111 الفرضية الفرعية األولي 
 رفض الفرضية العدمية 0.667 4.520 1.240 1.111 الفرضية الفرعية الثانية 
 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.640 1.427 1.111 الفرضية الفرعية الثالثة
 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.600 1.207 1.111 الفرضية الفرعية الرابعة

 قبول الفرضية العدمية 0.667 0.220 1.201 1.111 الفرضية الفرعية الخامسة 
 للدراسةفرضية العدم قبول  القرار النهائي

 "T"احملسوبة كانت أقل من  "T" " أن قيمة02ات الواردة باجلدول السابق رقم "يتضح من خالل البيان
 "T" اليت كانت قيمة الفرعية الثانيةالفرضية عدا فيما  ،جلمي  الفرضيات اخلمسة مستوى الداللة احملددة داجلدولية عن

يوجد أرر للقوانني " على أن اليت تنصبول الفرضية البديلة رفضها وق وهبذا يتم ،اجلدولية "T" احملسوبة أكرب من
يف مؤسسات القطاع العام يف واللوائح والتشريعات النافذة واملطبقة من قبل ديوان احملاسبة يف ترشيد اإلنفاق احلكومي 

 ."ليبيا

اليت ة العدم، اليت كانت يف صور  للدراسة ةالرئيسي يةقبول الفرضسيتم  وتأسيساً على ما سبق من نتائج فإنه
أثر للدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ترشيد اإلنفاق الحكومي في ليبيا لمواجهة  ال يوجد"  هأنعلى  تنص

  ." الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام
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 النتائج والتوصيات  

  :النتائج 

ه ميكن ير اخلاصة بديوان احملاسبة فإنالفرضيات واستقراء التقار  نتائج الدراسة امليدانية واختبار يف ضوء حتليل
 : ص النتائج التاليةيتلخ

، شارت نتائج الدراسة امليدانية إىل عدم وجود أي تأرري للدعم الذي تقدمه اإلدارة العليا بديوان احملاسبةأ .0
 .احلكومينفاق ؤسسات العامة يف ترشيد اإلاملداء الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على على أ

املطبقة بالديوان يف مؤسسات جيايب للتشريعات النافذة و  وجود تأرري إدراسة امليدانية إىلشارت نتائج الأ .4
 .العامة

ؤسسات املجراءات على ممارسة الرقابة املالية يف م وجود أرر لألسالي  واإلدأوضحت الدراسة امليدانية إىل ع .2
وكذلك ال تؤرر اخلربات يف دف  عملية الرتشيد اخلاصة باإلنفاق احلكومي يف  ،العامة من قبل ديوان احملاسبة
 .صة لرقابة ديوان احملاسبة اللييبمؤسسات القطاع العام اخلا

يف ترشيد  بية ال تؤرر يف مهام الديوان ودورهتوصلت الدراسة إىل أن التعليم املهين وكذلك الدورات التدري .2
وعدم وجود شهادات مهنية جتعل املراجعني  ، إىل ضعل تلك الدوراتاألمر الذي يشري ،العام اإلنفاق

 . حدث األسالي  املتبعةوإطالع بأ دراية ن علىاداخل الديو 
 ،وبشكل كبري يف معدل الفساد يف ليبيا املحوظ ايداهناك تز  أتضح أنمن خالل استقراء العديد من التقارير  .5

 . الل مؤشر مدركات الفساد يف ليبياوذلك من خ
 التزام، األمر الذي يدل على عدم الصادرة من عدة جهاتحظات الناجتة عن املراجعة الاملتكرار نفس  .6

 .اجلهات مبا ورد يف تلك التقارير الكثري من
 .وقصور يف نظام الرقابة الداخلية شارت معظم التقارير أن اجلهات العامة تعاين من ضعلأ .7
لفة بعض االتسويات يف حينها وخم إجراءوعدم  ،بتطبيق املبادئ احملاسبية والتوس  يف الصرف االلتزامعدم  .1

 .يوان احملاسبةديف تقارير  اً كانت أكثر تلك املالحظات تكرار   ،القوانني والتشريعات
 
 

  التوصيات 

وذلك من خالل توفري احلماية واالمكانيات  ،العمل على ايادة دعم اإلدارة العليا للديوان ملراجعي الديوان .0
 .لية التقييم الرقابيةالالامة ملتابعة عم

 .أحدث أسالي  الرقابة على األداءملعرفة  ،الديوانالتدريبية ملدققي ايادة الدورات  ضرورة .4
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 .ة لالستمرار بأداء الدور الرقايبايادة توسي  الصالحيات املمنوحة لديوان احملاسب .2
فيذ املالحظات لزام مجي  اجلهات اخلاصة لعمليات الفحص واملراجعة بتنآليات تعمل على إ العمل على وض  .2

 . الواردة بالتقارير
 .عمل الديوان ملعاجلة أوجه القصورمراجعة كافة التشريعات ذات العالقة ب .5
 وايادة تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية. ،احلسابات اخلتامية بإقفالاجلهات العامة  إلزام .6

* * * * * * * * * *  

 المراجع 
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 . ليبيا طرابلس، العام،ر الوطين ، املؤمتديوان المحاسبة للعام (،م4104التقرير السنوي ) -
مدخل مقترح لتطوير الرقابة على األموال العامة لمكافحة الفساد في العالم ( م4101أمحد حلمي ) مجعة، -

اإلداري من أجل رف  كفاءة  مقدم يف املؤمتر العريب األول بعنوان التطوير واإلصالح ، حبثالعربي: تجربة األردن
 أكتوبر. األردنية،اململكة  املؤسسي،األداء 

دور المراجعة في ترشيد اإلنفاق في الوحدات (، م4107نوال ) ،؛ باهيحلمي، حكيمة؛ حلمي، ليلى -
واملراجعة يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، املؤمتر  ، حبث مقدم ملؤمتر دور احملاسبةالحكومية في الجزائر

 .2-7عة، جامعة اإلسكندرية، مايو، العلمي األول لقسم احملاسبة واملراج
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 يونيو. املغربية،ندوة تطوير العالقة بني القانونيني واإلداريني اململكة 
دار الكتاب للطباعة  الثانية،الطبعة  ،الداخليةالتدقيق والرقابة  لأصو  (،م4114عبد الرااق، حممد عثمان) -

 .والنشر
 .القاهرة النهضة،دار  ،العامةاإلدارة  ئمباد (،م0227فؤاد ) العطار، -
لية : دراسة حتليلرقابة على املال العام يف ليبيا(، الفساد املايل وأوجه القصور يف ام4102أمحد ) عبد الغينالفطيسي،  -

 ، العدد السادس عشر، فرباير.المجلة الجامعة، م4104–4111لتقارير ديوان احملاسبة 
 .ليبيا طرابلس، العام،المؤتمر الوطني  احملاسبة،(، بشأن إعادة تنظيم ديوان م4102" لسنة )02قانون رقم " -
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 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، العدد األول، يونيو.لإلدارة
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 مايو. اللبنانية،يف ورشة عمل، بريوت، اجلمهورية 
المجلة  واالجتماعية،االقتصادية  هيل وآرار الفساد اإلداري واملا (،م4101حيدر، أمحد ) كاظم؛عباس   الوعي، -
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