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ملخص ادلراسة:
تناولت الدراسة الحالية موضوعا مهما وهو دور الرقابة العامة في محاربة الفساد ,وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض
باالقتصاد المحلي للدولة .هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة
الليبي في محاربة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات والشركات العامة .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي
التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع واخضاعها للتحليل .كما تم استخدام استمارة
االستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical
) .Package for the Social Sciences (SPSSأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن هناك فاعلية في قوانين ديوان
المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات والشركات العامة .أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق
المعايير الدولية للرقابة الحكومية ) The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIوذلك
من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي الحالية,
الكلمات الرئيسية :الرقابة المالية ,الرقابة االدارية ,الفساد المالي ,ديوان المحاسبة الليبي.
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Abstract:
The study investigates a very important topic which is the role of public control in fight against
corruption, and because of its negative effects in the promotion of major local economist, this study
aimed to identify the effectiveness of Libyan Audit Bureau's laws in the fight against financial and
administrative corruptions in public institutions. To achieve study objectives, questionnaires were
used in collecting study data. Study results indicated that there is effective in the control carried out
by the Libyan Audit Bureau in the fight against corruption. In addition, the study has recommended
that there is a need for adopting and implementing the International Standards of Supreme Audit
Institutions (ISSAI) in order to raise the efficiency of Libyan Audit Bureau.

 .1املقدمة

:Introduction

يعد الفساد المالي  Financial Corruptionوالفساد اإلداري Administrative
 Corruptionمن األمراض الخطيرة التي أخدت تهدد حاضر الشعوب ومستقبلها لما لهما من آثار
اقتصادية واجتماعية وأخالقية على الدولة (خصاونة ,)0202,ولهذا نجد أن العديد من الدول العربية
واالجنبية تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الفساد على كافة المستويات (جمعة.)0222 ,
إن مكافحة الفساد من أهم المواضيع التي تشغل وترهق كاهل الحكومات في الوقت الحاضر,
وذلك نظ ار لما للفساد من تأثير سلبي على تطوير القطاعات المختلفة للدولة (جمعة ,)0222 ,ولهذا
السبب تعقد وتنظم العديد من الدورات المهنية والمؤتمرات والندوات لمحاربته.
وكنتيجة لتأخر وقصور الدور المحاسبي وخاصة األكاديمي في مكافحة الفساد فإن هذه
الدراسة سوف تحاول أن تبحث وتتعرف على دور القوانين والتشريعات المتعلقة بالجهات الرقابية
(ديوان المحاسبة) في محاربة ومعالجة هذه الظاهرة ,وبالتالي سوف تساهم هذه الدراسة في معالجة
الفساد المالي واالداري بالمؤسسات العامة في ليبيا وذلك من خالل اقتراح بعض التوصيات التي من
شأنها ان تطور الرقابة العامة في ليبيا.

 .2أمهية ادلراسة

:Study Important

من خالل معرفة الباحث واطالعه على األدب المحاسبي لوحظ أن اغلب الدراسات السابقة
مقتصرة على دراسة المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ونظم الرقابة الداخلية ,بينما موضوع الرقابة
الحكومية التي يختص بها ديوان المحاسبة عادتا ودورها في محاربة الفساد بالمؤسسات والشركات
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العامة لم تأخذ نصيبها الكافي من البحث والدراسة .ان أهمية هذه الدراسة سوف تكمن في التعرف
على مدى فاعلية قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي واإلداري
بالمؤسسات العامة ,وعليه فإن نتائج هذه الدراسة سوف تشارك في عالج ظاهرة الفساد المالي واإلداري
في ليبيا وذلك باقتراح الحلول والتوصيات التي تحد من هذه الظاهرة وارسالها إلى الجهات المختصة
كديوان المحاسبة وذلك من اجل أخدها في االعتبار لمعالجة القصور الموجود في تشريعاتها .أيضا
نتائج هذه الدراسة سوف تظهر وتبين القصور والخلل بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان
المحاسبة الليبي والتي تقف عائقا أمام تطويره وذلك من أجل تفادي حدوتها في المستقبل.

 .3أهداف ادلراسة

:Research Objectives

تهدف هذه الدراسة إلي:
 .0مناقشة وتحليل دور الرقابة الحكومية في الحد من ظاهرة الفساد المالي واالداري من خالل
عرض وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة.

 .0التعرف على مدى فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي واإلداري في
المؤسسات والشركات العامة في ليبيا.

 .3دراسة وتحليل القوانين والتشريعات الخاصة بعمل ديوان المحاسبة الليبي واقتراح التوصيات
المناسبة لعالج أوجه القصور بها.

 .4فرضيات ادلراسة

:Research Hypotheses

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم الفرضيات التالية:

الفرضية الرئيس ية:
" االجراءات الرقابية التي تفرضها قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي فعالة
في محاربة الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات العامة في ليبيا".

الفرضيات الفرعية:
 :H1إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي على اإليرادات العامة للدولة
تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا.

 :H2إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات العامة
للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا.
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 :H3إجراءات الرقابة االدارية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي تقلل من الفساد االداري
بالمؤسسات العامة في ليبيا.

 .5مهنجية ادلراسة

:Research Methodology

من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف بأنه
طريقة في البحث العلمي تتناول أحداثا وظواه ار وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي
دون تدخل الباحث في مجرياتها ( .)Saunders, 2009ولغرض تجميع بيانات الدراسة تم استخدام
أسلوب االستبيان  Questionnaireوالذي كان القانون رقم ( )11لسنة 1991م بشأن تنظيم عمل
ديوان المحاسبة الليبي ,والقانون رقم ( )2لسنة 2002م بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية ,والقانون
رقم ( )3لسنة 2002م بشأن انشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية ,والقانون رقم ( )19لسنة 2013م
في شأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة ,والقانون رقم ( )20لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة
االدارية هم المصدر االساسي في تصميمه وتطويره.
كما تم تقسيم استبيان الدراسة إلى ثالث أجزاء رئيسية هي :الجزء األول مخصص لتجميع
معلومات عامة عن عينة الدراسة مثل العمر والمؤهل العلمي ومدة الخبرة ,أما الجزء الثاني والثالث
فهما مخصصان لموضوع البحث وهو ما مدى أثر مجموعة من االجراءات التي نصت عليها القوانين
السالفة الذكر في مكافحة الفساد المالي واالداري بالمؤسسات والشركات العامة في ليبيا .وأخير هناك
سؤال مفتوح للمشاركين إلعطاء آرائهم ومقترحاتهم حول موضوع الدراسة.
بعد االنتهاء من تصميم االستبيان تم عرض مسودة منه على مجموعة من األساتذة
المتخصصين في مجال المحاسبة ( 3أعضاء هيئة تدريس بقسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم
السياسية فرع الجفارة) والذين لديهم دراية كافية في مجال البحث العلمي وذلك من أجل تحكيمه
ومراجعته من حيث مدى تغطية فقرات االستبيان لكل فرضيات ومتغيرات الدراسة ,وكذلك من حيث
مالئمة تصميمه وسالمته اللغوية ووضوح فقراته .حيث تم مراجعة االستبيان والتعليق عليه ببعض
المالحظات اللغوية والشكلية حيث أخدت كلها بعين االعتبار عند التصميم النهائي لالستبيان .كما تم
استخدام مقياس ليكرت  Likert Five Point Scaleذي النقاط الخمس كأداة للقياس وللتعبير عن
أسئلة االستبيان (أنظر الجدول رقم .)0

4

الجدول ( :)1مقياس ليكرت Likert Five Point Scale

النقاط
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2

محايد

3

تزيد الفساد
المالي واالداري

تزيد الفساد المالي
واالداري وبشدة

4

5

ونظ ار لكبر حجم مجتمع الدراسة  Study Populationوقلة الوقت المتاح ,فان الوصول الى
كل المراجعين العاملين بكل فروع ديوان المحاسبة المنتشرة في جميع أنحاء ليبيا كان ام ار صعبا
للغاية ,وبالتالي فان الدراسة ركزت على المراجعين العاملين بديوان المحاسبة بمدينة طرابلس.
لتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها تم اختيار مجموعة من االختبارات المناسبة من
برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistic Program For Social Sciences
(.(SPSS

 .6منوذج ادلراسة

:Study Model

بالنسبة لنموذج الدراسة فانه يتكون من مجموعة من المتغيرات  Study Variablesحيث أن
الفساد المالي واإلداري هم متغيرات تابعة  ,Dependent Variablesبينما فاعلية االجراءات الرقابية
(المالية واإلدارية) فهم متغيرات مستقلة ( Independent Variablesانظر الشكل رقم  1الذي يوضح
العالقة بين كل هذه المتغيرات وفرضيات الدراسة).
الشكل ( :)1العالقة بين فرضيات ومتغيرات الدراسة (المتغيرات المستقلة – المتغيرات التابعة)
المتغيرات التابعة

المتغيرات المستقلة
Independent Variables

فاعلية اجراءات الرقابة
المالية على اإليرادات
العامة للدولة

فاعلية اجراءات الرقابة
المالية على المصروفات
العامة للدولة

Dependent Variables

Hypothesis 1
الفساد المالي
بالمؤسسات والشركات
العامة في ليبيا

Hypothesis 2

الفساد االداري
بالمؤسسات والشركات
العامة في ليبيا

Hypothesis 3
فاعلية اجراءات الرقابة
اإلدارية
المصدر :الباحث

5

 .7اجلانب النظري : Literature Review
 1.7نبذة اترخيية عن القوانني والترشيعات اخلاصة بديوان احملاس بة اللييب:
تم انشاء ديوان المحاسبة الليبي منذ عدة سنوات وذلك وفقا ألحكام القانون رقم )(21
لسنة 1955م والمعدل بالقانون رقم ) (22لسنة 1962م والذي عدل فيما بعد بالقانون الصادر في
سنة 1966م.
إال أن البداية الحقيقية للعمل الرقابي في ليبيا كانت بصدور القانون رقم ) (79لسنة 1975م
بشأن ديوان المحاسبة حيث استمر العمل وفقا لهذا التنظيم إلى أن تم دمج األجهزة الرقابية بمختلف
تخصصاتها (المالية – اإلدارية – الفنية( في جهاز رقابي واحد أطلق عليه اسم الجهاز الشعبي
للمتابعة (سابقا) وذلك بموجب القرار رقم ) (7لسنة 1988م.
وفي سنة 1996م تم اصدار القانون رقم ) (11بشأن إعادة تنظيم الديوان ,حيث استمر
العمل بهذا القانون تحت مسمى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية (سابقا) حتى سنة 2003م ,حيث
أصدر القانون رقم ) (13لسنة 2003م والذي بموجبه تم إعادة فصل اختصاص الرقابة المالية والفنية
عن الرقابة اإلدارية وأستمر الديوان في عملة كجهاز يختص بممارسة كافة أوجه الرقابة المالية على
جميع الجهات الخاضعة له وفقا ألحكام القانون المشار إليه.
وفي سنة  2002صدر القانون رقم ( )2الذي يختص بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية
والقانون رقم ( )3والذي يهتم بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية .أما في سنة 2011م فقد أصدر
المؤتمر الوطني االنتقالي القرار رقم ( )119بشأن انشاء ديوان المحاسبة والذى يقضي بإنشاء ديوان
للمحاسبة وذلك من خالل دمج كل من جهازي المراجعة المالية وجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
(سابقا).
وأخي ار قام المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية العليا في ليبيا) بإصدار قانونين جديدين
هما القانون رقم ( )19لسنة 2013م بشأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبي ,والقانون رقم ()20
لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة االدارية ,حيث يختص القانون االول بالرقابة المالية على
الجهات العامة والخاضعة لرقابة الديوان ,بينما القانون الثاني يختص بالرقابة االدارية وتقييم االداء.
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 2.7الرقابة املالية والادارية عىل املؤسسات اكحوومةة:
ان مفهوم الرقابة المالية على القطاع الحكومي حديث نسبيا ,اال انه في الواقع مفهوم تعود
نشأته الي نشأة الدولة وملكيتها للمال العام نيابة عن الشعب (فراونة ,)0200 ,كما ان الرقابة المالية
هي االداء التي تمكن الوحدة الحكومية من قياس مدى كفاءة الخطط المالية الموضوعة وكيفية
تنفيذها ,وهي التي تعرض البدائل االفضل لتحقيق االهداف .بينما الرقابة االدارية تمكن ادارة الوحدة
الحكومية من التعرف على مدى االنجاز والجودة في أداء الموظفين ومدى تحقيقهم لألهداف
الموضوعة مسبقا (فراونة .)0200 ,ان الرقابة المالية تمارس على االعمال المخطط لها مسبقا,
فالمعايير الرقابية البد أن تستند الى خطط واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق والقياس ,كما أن الخطط
الموضوعة ال يمكن التأكد من سالمة تنفيذها دون وجود نظام فعال للرقابة المالية ,وفيما يلي تلخيص
الهم أهداف الرقابة المالية (الحياصات وآخرون:)0203 ,
 حماية اصول المنشأة من السرقة واالختالس والتالعب وسوء االستخدام واالهمال.
 التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية والتقارير المالية.

 التأكد من ان االجراءات المالية تسير ضمن االنظمة والقوانين واالجراءات المعمول بها.
 التأكد من مدي كفاية السياسات.

 التأكد من حسن استخدام الموارد المالية والبشرية للمنشأة.
أما الرقابة االدارية فهي رقابة تتركز مهمتها على جمع البيانات وتحليلها للوصول الى نتائج
معينة تهدف في مجملها للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات باإلضافة الى تحقيق االهداف
المخطط لها مسبقا ,وتعمل الرقابة االدارية على كشف االخطاء والمخالفات والتنبيه اليها من آجل رفع
كفاءة االداء بالمؤسسة (نجم.)0222 ,

3.7

الفساد املايل والاداري:

بشكل عام يمكن تعريف الفساد بأنه "الخروج عن القانون والنظام (عدم االلتزام بهما) أو
استغالل غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة
معينة" (نجم ,)0222 ,فالفساد سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعا إلى تحقيق
مكاسب خاصة مادية أو معنوية.
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كما أن هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية بأنه ” كل
عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته “.
تتجلى ظاهرة الفساد في مجموعة من السلوكيات التي يقوم بها بعض من يتولون المناصب
العامة ,وبالرغم من التشابه والتداخل أحيانا فيما بينها إال انه يمكن تلخيصها فيما يلي
(:)0203 ,http://www.shaffaflibya.com
 .0الرشوة :أي الحصول على أموال أو منافع من اجل تنفيذ عمل أو االمتناع عن تنفيذه.

 .0المحسوبية :أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة
أو منطقة…الخ دون أن يكونوا مستحقين لها.

 .3المحاباة :أي تفضيل شخص على شخص أو جهة على أخرى في الخدمة بغير حق
للحصول على مصالح معينة.

 .4الواسطة :أي التدخل لصالح فرد ماء أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة
الالزمة مثل تعيين شخص في منصب ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي مع أنه
غير كفؤ أو مستحق.

 .5نهب المال العام :أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت
مسميات مختلفة.

 .6االبتزاز :أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة
بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.

وتتعدد األسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه
إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتية ويجب محاربتها بشتى
الطرق ,فمن بين تلك االسباب هو نقص الوازع الديني للشخص المسؤول (العلمي.)0226 ,
ان معالجة الفساد المالي واالداري يعتمد على توفير الرغبة الجادة والصادقة من قبل البرلمان
والحكومة معا ,حيث يتم ذلك من خالل تشريع قانوني صارم وواضح وهادف وان يتم تطبيقه بشكل
عادل ,كما يجب أن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والعمل على تعزيز استقاللية
القضاء ومحاسبة المفسدين وسارقي المال العام وانزال اقصي العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لمن يحاول
سرقة المالي العام (الدليمي.)0200 ,
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 4.7ادلراسات السابقة : Prior Studies
اهتم األدب المحاسبي بدراسة القضايا والمشاكل المتعلقة بالرقابة الحكومية ,من بين تلك
الدراسات دراسة (الراشد )1999 ,التي قامت بتحليل دور ديوان المحاسبة في الرقابة على االموال
العامة بدولة الكويت .هذه الدراسة هدفت الى التعرف على مدى كفاية قانون ديوان المحاسبة الكويتي
رقم  1لسنة 1993م في حماية االموال العامة .خلصت الدراسة الى ضرورة تطوير القانون السالف
الذكر من أجل تعزيز الرقابة على االموال العامة وذلك من خالل االستفادة من تجارب الدول الحديثة
في مجال الرقابة الحكومية.
دراسة (كالب وآخرون )2001 ,التي هدفت الى دراسة دور التقنيات الحديثة التي يقوم بها
ديوان الرقابة المالية الفلسطيني في اكتشاف الغش والفساد .هذه الدراسة أوصت ببعض التوصيات
المهمة التي منها ضرورة دعم وتقوية دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة على السلطة
التنفيذية واستخدام البرامج الحديثة في كشف ومتابعة قضايا الفساد.
أيضا دراسة (العلمي )2001 ,التي عرضت أهمية الرقابة المالية واالدارية في النهوض
بالدولة الفلسطينية .في هذه الدراسة تم تحليل قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية الفلسطيني رقم
( )11لسنة 2002م ,حيث أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها:
 العمل على تطوير االداء الرقابي الذي يقوم به ديوان الرقابة الفلسطيني بما يكفل
تحقيق االصالح المالي واالداري في الدولة.

 العمل على تفعيل مقاييس االداء االداري بالدولة.

 العمل على نشر التقارير المالية واالدارية للعامة وذلك من أجل تفعيل الرقابة الشعبية.
أما الورقة العلمية التي قدمها (كالب )2001 ,للقاء العلمي الذي نظمته المجموعة العربية
لألجهزة العليا للرقابة المالية في دولة فلسطين ,فقد عرضت تجربة الدولة الفلسطينية في مكافحة الفساد
والغش بالمؤسسات الحكومية .هذه الدراسة أوصت بضرورة اآلتي:
 تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية ,وتشديد العقوبات لجرائم
وممارسي الفساد.

 دعم وتقوية دور ديوان الرقابة المالية واالدارية في الرقابة على السلطة التنفيذية.
 تشجيع التفاعل والتواصل بين المواطنين واالعالم بما يمكن من ممارسة الرقابة البناءة وكشف
حاالت الفساد دون تهويل او تقليل.
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 االهتمام بالشكاوي من خالل تخصيص صناديق خاصة بالشكاوي في كافة الو ازرات
والمؤسسات الحكومية.

أما دراسة (العقدة والنوايسة )2002 ,فقد هدفت الى التعرف على العوامل التي تؤثر على
اكتشاف الغش واالخطاء من قبل مراجعي ديوان المحاسبة باألردن عند قيامهم بعملية المراجعة.
ولتعزيز دور مراجع ديوان المحاسبة في عملية اكتشاف الغش واالخطاء أوصت الدراسة بضرورة
تعزيز االستقاللية المالية واإلدارية لديوان المحاسبة وكذلك ضرورة منح رئيس وموظفي الديوان
الحصانة الكافية لتعزيز ممارستهم لمهامهم وضرورة توفير الدعم المالي لديوان المحاسبة.

وفي دراسة (محمد )2002 ,التي كانت بعنوان "االتجاهات الحديثة في الرقابة المالية على
المصارف التجارية في ظل تطور البيئة المصرفية العربية" ,تم تناول موضوع الرقابة المالية
بالمصارف العربية بعد التطورات والتغيرات الحديثة التي حصلت بها مثل تحرير النشاط المصرفي
العربي ,وانفتاح االسواق المصرفية ,وتبني المعايير الدولية في مجال الحوكمة وادارة المخاطر
والصيرفة االسالمية .أوصت هذه الدراسة باالتي:
 ضرورة دعم نظم الرقابة الداخلية بالمصارف العربية.

 على المراجع ان ينتبه للمخاطر المختلفة بالمصارف التجارية.

 ضرورة تطوير الرقابة المالية بالمصارف العربية بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
 ضرورة رفع الكفاءة المهنية لمراجعي المصارف.
بينما دراسة (جمعة )2002 ,فقد هدفت إلى دراسة وتحليل الرقابة الحكومية (قبل وأثناء وبعد)
تحصيل إيرادات الدولة ودورها في مكافحة الفساد .كما قدمت الدراسة مقترحا لتطوير دور الو ازرات
والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في مكافحة الفساد بالمؤسسات االردنية .وفي الختام توصلت
الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها ان هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ممارسة
الفساد في الدول العربية وهي:
 التحول االقتصادي وتحرير السوق.
 قصور األنظمة المحاسبية والرقابية أو عدم اإليمان بها أصال.
 انخفاض األجور الحكومية.

 العالقات االجتماعية والمحاباة.
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 احتكار المناصب.
 السرية والكتمان.

 خرق القوانين بسبب عدم دقتها.
 الدعم السياسي.

 العادات والتقاليد.
كما أشارت الدراسة الى مجموعة من المقاييس واالدوات التي يمكن استخدامها لقياس نسبة
الفساد بالدولة وهي :مؤشر السوق السوداء ,ومؤشر تجاوز التشريعات ,ومؤشر الرشوة ,ومؤشر
النزاهة ,ومؤشر الشفافية ,ومؤشر المساءلة المحاسبية ,ومؤشر الرقابة ,ومؤشر الثقة في الحكومة,
ومؤشر االعتمادية على البيانات المحاسبية .كما اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي تساهم في
الحد من ظاهرة الفساد والقضاء وهي:
 يجب أن تقوم عملية التوظيف على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة
واإلنصاف واألهلية.



ترعي ارتفاع االسعار ومستوى النمو االقتصادي الن انخفاض
اعطاء أجور كافية ومنصفة ا

المرتبات يكون دافعا للرشوة واالختالس وغيرها من الجرائم االقتصادية.

 ضرورة تطبيق معايير المراجعة الدولية والحكومية كمدخل لتطوير دور ديوان المحاسبة في
محاربة الفساد.
أما دراسة (نجم )2002 ,فقد قامت بعرض وتحليل واقع الرقابة المالية واالدارية في دولة
العراق ,حيث ركزت الدراسة على مجموعة من المشاكل التي تعاني منها دولة العراق مثل الفساد
المالي والذي سببه هو عدم فاعلية الرقابة المالية التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية العراقي وكذلك
وجود ضعف بقانون ديوان الرقابة المالية رقم  1لسنة 2000م .اقترحت الدراسة مجموعة من
االجراءات التي من شأنها ان تدعم وتقوي الرقابة المالية بالعراق ,من أهمها هو ضرورة اجراء
تعديالت على قانون ديوان الرقابة المالية رقم  1لسنة 2000م بما يتناسب والتغيرات الحديثة.
بينما دراسة (نفادي )2009 ,فقد ركزت على دراسة دور الجودة الشاملة في رفع جودة عملية
المراجعة التي يقوم بها ديوان المحاسبة الكويتي .هذه الدراسة هدفت الى التعرف على دور مراجعة
النظير على جودة المراجعة الحكومية للمؤسسات الكويتية .خلصت الدراسة الى ضرورة التركيز على
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مفهوم الجودة الشاملة في رفع كفاءة االداء وكذلك دعم جودة المراجعة بتطبيق هذا المفهوم بديوان
المحاسبة الكويتي.
دراسة (الشرع )2010 ,هدفت الى تحليل دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي في
المؤسسات الحكومية .لجمع بيانات هذه الدراسة تم استخدام اسلوب االستبيان والمقابالت الشخصية مع
مراجعي ديوان الرقابة المالية العراقي .توصلت الدراسة الي ان فاعلية نظم الرقابة الداخلية لها دور
فعال في محاربة الفساد المالي بالمؤسسات العامة في العراق.
دراسة (خصاونة )2010,هدفت الى التعرف على االجراءات التي يقوم بها ديوان المحاسبة
االردني في ضوء تطبيق الحكومة االلكترونية سواء على مستوى التخطيط للعملية الرقابية الحكومية أو
على مستوى تنفيذها .خلصت الدراسة الى أنه ال يتوفر لدى ديوان المحاسبة اجراءات رقابية تتماشى
مع الرقابة الحكومية لألنظمة االلكترونية.
أما دراسة (الحسيني )2011 ,فقد هدفت الى دراسة مسؤوليات المراجعين تجاه الغش
واالخطاء وكيفية اكتشافها وامكانية التقليل منها .هذه الدراسة توصلت الى نتائج مهمة منها ان ادارة
المنشأة هي المسؤولة عن االخطاء والغش الموجودة بالقوائم المالية ,كما انها المسؤولة عن وجود نظام
جيد وفعال للرقابة الداخلية للحد من الفساد.
وفي دراسة أخرى للباحث (الدليمي )2011 ,تم تناول موضوع الرقابة الشعبية ودورها في
محاربة الفساد السياسي والمالي واالداري بدولة العراق .هذه الدراسة أوصت بضرورة أن يتمتع االعالم
الوطني باالستقاللية التامة وان ال يكون تابعا ألي جهة سواء محلية أو دولية ,الن ارتباط االعالم
المحلي بدول او منظمات اجنبية رسمية او غير رسمية يعني ذلك ضعف الوالء والشعور الوطني
لإلعالم وأيضا اضعاف في دوره الرقابي.
كما تناولت دراسة (فراونة )2011 ,دور الرقابة التي يقوم ديوان الرقابة المالية الفلسطيني في
الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية .اعتمدت الدراسة على مقارنة مواد قانون ديوان الرقابة المالية
الفلسطيني بالمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة مثل اعالن مكسيكو ( )0222وميثاق فينا (.)0224
كما توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج أهما وجود مخالفات في بعض مواد قانون ديوان الرقابة
المالية للمعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة وخاصة اعالن مكسيكو مما يضعف الدور الرقابي
للديوان.
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بينما دراسة (الدوسري )2011 ,التي أجريت في دولة الكويت كان هدفها االساسي هو تقييم
أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على أداء المؤسسات العامة ,حيث كان مجتمع
الدرسة هو جميع المراجعين العاملين بديوان المحاسبة الكويتي والذين يمارسون العمليات الرقابية على
ا
أعمال المؤسسات العامة في الكويت .خلصت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للدعم الذي تقدمه
اإلدارة العليا بديوان المحاسبة والتشريعات النافذة والمطبقة بالديوان ,واألدوات واألساليب العلمية التي
يستخدمها مراجعي الديوان ,والكفاءات اإلدارية والفنية القادرة على إنجاز الرقابة ,وكذلك وجود دور
للدورات التدريبية لمراجعي الديوان على أدائهم للرقابة المالية على المؤسسات العامة الكويتية.
كما قدمت الدراسة عددا من التوصيات أهمها:
 ضرورة توفير وتفعيل األنظمة واللوائح والتعميمات الالزمة لتنظيم عملية الرقابة على أداء
المؤسسات العامة.

 ضرورة اهتمام اإلدارة العليا بديوان المحاسبة كاستخدام االساليب الحديثة في تقييم االداء.
 ضرورة اجراء العديد من الدورات التدريبية لمراجعي ديوان المحاسبة من أجل رفع كفاءتهم.
دراسة (جبار )2012 ,التي هدفت الى دراسة أثر التقنية الحديثة والتكنلوجيا على الرقابة
والمراجعة الحكومية في العراق .ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استمارة االستبيان وتم توزيعها على
عينة مختارة من مراجعي ديوان الرقابة المالية العراقي .خلصت الدراسة الى أن التكنلوجيا والتقنية
الحديثة لهما أثر إيجابي على عملية المراجعة التي يقوم بها مراجعي ديوان الرقابة المالية العراقي.
وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة تدريب وتأهيل مراجعي ديوان الرقابة من أجل مواكبة
التطورات الحديثة في مجالهم.
كذلك دراسة (رشيد )2012 ,التي هدفت الى التعرف على أسباب حدوث الفساد المالي بدولة
العراق .ركزت هذه الدراسة على مدى فاعلية الرقابة المالية في الحد من الفساد المالي بالمؤسسات
العامة .خلصت الدراسة الى أن حدوث الفساد المالي يرجع الى سببين اساسيين هما :االول متعلق
بالفرد مثل سلوكه والبيئة المحيطة به ,والثاني فيتمثل في اسباب خارجة عن ارادة الفرد مثل ضعف
الرقابة المالية بالمؤسسة التي يعمل بها .كما اوصت الدراسة بضرورة اتباع اسلوب الرقابة االلكترونية
من أجل الحد من الغش واالختالس بالمال العام.
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أما في دولة االردن فكانت دراسة (الحياصات وآخرون )2013 ,التي تناولت موضوعا مهما
وهو الرقابة على مقبوضات االيرادات العامة .هذه الدراسة هدفت الى التعرف على المعوقات التي قد
تواجه الرقابة على مقبوضات اإليرادات الحكومية وذلك من خالل بيان مدى كفاية التشريعات القانونية,
وبيان آلية المتابعة القائمة ,والمعلومات التفصيلية التي تمتلكها و ازرة المالية على أساس يومي لطبيعة
مقبوضات اإليرادات .لتحقيق أهداف الدراسة ,صمم الباحثون استبيان وزع باليد على جميع
المحاسبين ,والمراجعين الداخليين ضمن مجتمع الدراسة ,والذي يتكون من و ازرة المالية وجميع
المديريات والمراكز المالية التابعة لها والبالغ عددها ) (31مديرية ومرك از ماليا .أظهرت نتائج الدراسة
أن المديريات والمراكز المالية الحكومية في األردن ال تواجه معوقات تتعلق بكفاية التشريعات القانونية
المتعلقة بمقبوضات االيرادات بينما تواجه معوقات تتعلق بآلية المتابعة القائمة حاليا والتي ال تؤدي إلى
ضمان تحويل المبالغ المودعة من قبل المديريات والمراكز المالية في الوقت المناسب .كما أن و ازرة
المالية تواجه معوقات تتعلق بالمعلومات التفصيلية التي تمتلكها على أساس يومي لطبيعة مقبوضات
اإليرادات حسب الفصل والمادة الواردين في القانون االردني للموازنة العامة.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تم صياغة عدد من التوصيات تمثل
الحلول المقترحة لمعالجة معوقات التي تواجه الرقابة على مقبوضات اإليرادات الحكومية ,من أهم تلك
التوصيات هي ضرورة قيام المديريات والمراكز المالية بتقديم تقرير يومي إلى مديرية اإليرادات العامة
في و ازرة المالية يحتوي على كافة اإليداعات التي تمت خالل اليوم مع اإلشارة إلى مكان اإليداع
مباشرة إلى المصرف المركزي األردني في مدينة عمان واربد والعقبة ,أو المصرف التجاري المعتمد.

ما ميزي ادلراسة اكحالية:
ركزت الدراسات السابقة على دراسة وتحليل الرقابة الحكومية ونواحي ضعفها من خالل تناولها
لواقعها ,والتعرف على العالقة بينها وبين أداء العاملين في المؤسسات العامة ,إضافة إلى المشاكل
والمعوقات التي تواجه أدائها والتعرف على نواحي الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية للحكومة
المركزية وأساليب معالجتها ,وتناولت أيضا دراسة كيفية قياس فاعلية الرقابة المالية الداخلية من وجهة
نظر أجهزة الرقابة المالية الحكومية .في حين تناولت الدراسة الحالية دور الرقابة الحكومية (المالية
واالدارية) في محاربة الفساد المالي واالداري في المؤسسات الحكومية ,حيث تم ذلك من خالل
استخدام ثالثة متغيرات مستقلة وهي الرقابة المالية على االيرادات العامة ,والرقابة المالية على
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المصروفات العامة ,والرقابة االدارية لتقييم مدى فاعلية رقابة ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد
الم الي واالداري بالمؤسسات الحكومية ,وبالتالي فنتائج الدراسة الحالية تكون ذات أهمية في موضوع
مكافحة الفساد.

 .8ادلراسة العملية:
في هذا الجزء سوف يتم التطرق إلى الطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في الدراسة لتحليل
البيانات المجمعة بواسطة االستبيانات الموزعة على المشاركين ,وأيضا سوف يتم عرض نتائج
الدراسة.

أ .الطرق والساليب الإحصائية املتبعة:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ,تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  SPSSوذلك باختيار االختبارات المناسبة منه وذلك من أجل تحليل البيانات
المتحصل عليها من االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة ,حيث تم اختيار واستخدام االختبارات
اإلحصائية التالية:
 أسلوب النسب المئوية والمتوسطات الحسابية  Meansلمعرفة أثر متغيرات الدراسة المستقلة

 Independent Variablesوهي (الرقابة المالية على االيرادات ,والرقابة المالية على
المصروفات ,والرقابة االدارية) على المتغيرات التابعة  Independent Variablesوهي
الفساد المالي واالداري.

 اختبار ألفا كرونباخ ( Cronbach's alpha Test )αلقياس ثبات فقرات االستبيان.
 اختبار كولمجروف  -سمرنوف  One-Sample Kolmogorov Smirnov Testلمعرفة ما
إذا كانت بيانات االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.

 اختبار  One-Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة (عند مستوى داللة .).25

ب .نتاجئ ادلراسة

: Results of Study

أوال :خصائص مجتمع الدراسة:
 التصنيف حسب الجنس:
من الجدول رقم ( )0نالحظ أن  %72من مراجعي ديوان المحاسبة المشاركين بهذه الدراسة هم
ذكور وأن  %3منهم إناث .وهذا مؤش ار على ان وظيفة المراجعة في ليبيا تقتصر بنسبة كبيرة على
الرجال أكثر منها على النساء.
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الجدول ( :)2نوع الجنس
البيان

العدد

النسبة المئوية ()%

ذكر

64

72

أنثى

0

3

11

100

المجموع

 التصنيف حسب الفئة العمرية:
بالرجوع إلى الجدول رقم ( )3نالحظ أن أعمار معظم المراجعين المشاركين بالدراسة
( )%70.7أكبر من  32سنة.
الجدول ( :)3الفئة العمرية
البيان

العدد

النسبة المئوية ()%

أقل من  29سنة

6

9.1

من  30إلى  39سنة

37

59.1

02

27.3

3

4.5

11

100

من  20إلى  10سنة
أكبر من  10سنة
المجموع

 التصنيف حسب المؤهل العلمي:
من الجدول التالي نالحظ أن المراجعين الذين شاركوا بهذه الدراسة والحاصلين على الشهادة
الجامعية قد كانوا ثالثة أرباع حجم العينة ,أما الحاصلين على المؤهالت العليا فقد كانوا بنسبة %02
من إجمالي المشاركين ,وهذا دليل على أن غالبية المشاركين بالدراسة على درجة عالية من المستوى
مؤشر جيدا للدراسة.
ا
العلمي للمحاسبة وبالتالي فهو
الجدول ( :)2المؤهل العلمي
البيان

العدد

النسبة المئوية ()%

شهادة ثانوية أو ما يعادلها

3

4.5

شهادة جامعية

52

75.8

00

16.7

دكتوراه

0

3

المجموع

11

100

ماجستير
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 التصنيف حسب مدة الخبرة في مجال المراجعة:
يبين الجدول رقم ( )5أن  %27.4من عينة الدراسة بلغت سنوات خبرتهم أكثر من  6سنوات,
مؤشر جيدا على أن المشاركين بالدراسة لديهم خبرة كافية في مجال المراجعة مما ينعكس ايجابا
ا
وهذا
على صحة االجابات المتحصل عليها من قائمة االستبيان.
الجدول ( :)1مدة الخبرة
البيان

العدد

النسبة المئوية ()%

من  1سنة إلى  1سنوات

2

10.6

من  1سنوات إلى  10سنوات

34

51.5

05

37.9

11

100

أكثر من  10سنوات
المجموع

ثانيا :ثبات االستبيان : Reliability
تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ ( Cronbach's alpha )αلقياس ثبات االستبيان ,والجدول
رقم ( )6يوضح أن معامالت الثبات مرتفعة لفقرات االستبيان أي أنها ما فوق  %62وبالتالي تعتبر
نسبة مقبولة عموما ). (Saunders, 2009
الجدول ( :)1معامل الثبات (اختبار كرونباخ ألفا)
المتغيرات المستقلة Independent Variables

عدد االسئلة

Cronbach's alpha

فاعلية الرقابة المالية على اإليرادات العامة للدولة

7

.556

فاعلية الرقابة المالية على المصروفات العامة للدولة

7

.663

فاعلية الرقابة االدارية

02

.233

المجموع
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.122

ثالثا :اختبار التوزيع الطبيعي :Normality Test
تم استخدام اختبار كولمجروف  -سمرنوف  One-Sample K-S Testلمعرفة هل البيانات
المتحصل عليها من االستبيانات الموزعة على عينة الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ,وهو اختبار
ضروري في حالة اختبار الفرضيات ,الن أغلب االختبارات المعملية يشترط فيها أن تكون البيانات
موزعة توزيعا طبيعيا ( :Pallant, 2007حافظ.)0200 ,
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إن الجدول رقم ( )2يوضح نتائج اختبار كولمجروف -سمرنوف حيث يبين أن قيمة مستوى

الداللة لكل المتغيرات أكبر من  )Sig. > .05( .25وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
ويجب استخدام االختبارات المعملية.
الجدول ( :)2اختبار التوزيع الطبيعي ()One-Sample K-S Test
مستوى الداللة Sig.

المتغيرات المستقلة Independent Variables

2.32

فاعلية الرقابة المالية على اإليرادات العامة للدولة

فاعلية الرقابة المالية على المصروفات العامة للدولة

.98

فاعلية الرقابة االدارية

0.34
2.01

المجموع

رابعا :تحليل واختبار فرضيات الدراسة:
لقبول أو رفض فرضيات الدراسة ,تم استخدام اختبار  ,One Sample T-Testوأيضا تم
استخدام مجموعة أخري من االختبارات المختارة من برنامج  ,SPSSوفيما يلي عرض لنتائج الدراسة:
 اختبار الفرضية الفرعية األولى :H1
من الجدول رقم ( )2نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية االولى تساوي قيمة .222
وبالتالي فهي أقل من  (P-value < .05( 2.25مما يعني أن اجراءات الرقابة التي تفرضها قوانين
وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على االيرادات العامة فعالة في محاربة الفساد المالي ,وهذا يؤكد
صحة الفرضية الفرعية االولى وقبولها وهي:

 :H1إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي على اإليرادات العامة
للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا.
الجدول ( :)8نتائج اختبار  One-Sample T-Testلفقرات الفرضية الفرعية االولى
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

89.926

65

مستوى الداللة
Sig.
.000

نتيجة الفرضية االولى

المتوسط الحسابي

قبول

0.722

كما يوضح الجدول رقم ( )7التوزيع النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع
فقرات الفرضية االولى ,حيث تتراوح النسب المئوية ما بين  %23.3إلي  ,%022وتعتبر هذه النسب
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عالية جدا ,فلو نظرنا على سبيل المثال الي الفقرة رقم ( )4نالحظ أن كل عينة الدراسة ()%022
متفقون على أن التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية لإليرادات العامة واللوائح المنفذة لها
وتطبيقها تطبيقا سليما من قبل المؤسسات العامة للدولة يقلل من الفساد المالي بتلك المؤسسات
(المتوسط الحسابي = .)0.70
الجدول ( :)9نتائج االختبارات االحصائية لفقرات الفرضية الفرعية االولى
البيان

التأكدددد ادددد ظام دددد ددددا الرقابدددد ال اخ دددد م دددد
اإليرادات العاا ل ول .
م اراقبد تحصد اإليدرادات ومد التأكد اد أن
جم د المبددال الت د حص د ق د تد توري د ا ل خزا د
العاا وأ ها أدرج ظ الحسابات المخصص لها.
دراس د ال ددوا واأل م د المال دد الناظددذ ل تأكدد ادد
تطب قهددا وا د كفايتهددا وصدديح تها لضددمان تحص د
الضرا ب والرسو وسا ر اإليرادات العاا األخرى
بما يتفق ا القوا الساري .
التحقدددق اددد ارامدددا جم ددد أحكدددا القدددوا المال ددد
لإليدددرادات العااددد وال دددوا المنفدددذ لهدددا وتطب قهدددا
تطب قا س ما ا قب المؤسسات العاا ل ول .
التأك د ا د أن حددواظ توري د اإليددرادات والمسددتن ات
الت د تقددو اقااهددا والسددتيت ق د روجع د بواسددط
الموظف المختص وان المبال المب ن بها قد تمد
إضاظتها إل اإليرادات العاا بالشك الصح .
التأك د ا د أن كشددو اإليددرادات والمتددأخرات الت د
قد اتها التهددات العااد تد بوضددو م د أن اددا تد
تحص ه ا اإليدرادات اضداظا إل ده المبدال المتدأخر
الت ل يت تحص ها بع .
التأك ا ا ده لد يحصد إمفدا اد ضدريب أو رسد
أو ا أدا أي أاوا أخرى استحق إال ظ األحدوا
المنصوص م ها ظ القوا وبتص يق ا التهدات
المختص قا و ا.
م د الترك ددز م د أن تحص د الضددرا ب والرسددو
وسددددا ر اإليددددرادات العاادددد األخددددرى قدددد تدددد طبقددددا
ل قوا .
م اتابع التسدويات الشدهري لحسدابات المصدار
الخاص باإليرادات وكذلك المطابق ا ال ظاتر.

النسبة المئوية ()%

المتوسط
الحسابي

ترتيب
الفقرات

االنحراف
المعياري

1

.619
.779

تقلل
الفساد
المالي
وبشدة

تقلل
الفساد
المالي

محايد

تزيد
الفساد
المالي

تزيد
الفساد
المالي
وبشدة

48.5

45.5

6.1

1

1

1.58

1

3

16.7

48.5

31.8

4.19

8

24.2

59.1

16.7

1

1

1.92

6

.641

24.2

75.8

1

1

1

1.76

4

.432

31.8

65.2

3

1

1

1.71

3

.519

36.4

59.1

4.5

1

1

1.68

2

.559

21.2

68.2

11.6

1

1

1.89

5

.558

1

1.5

7.6

56.1

34.8

4.24

9

.658

4.5

6.1

4.5

51

34.8

4.15

7

1.129

وأخي ار يبين الجدول السابق اتجاهات اجابات مراجعي ديوان المحاسبة الليبي المشاركين
بالدراسة تجاه فقرات الفرضية الفرعية االولى ,حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرات (االولى ,الثالثة,
الرابعة ,الخامسة ,السادسة ,السابعة) أقل من  3وهذا يعني انهم يعتبرون هذه االجراءات تقلل من
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الفساد المالي ,بينما الفقرات (الثانية ,الثامنة ,التاسعة) أكبر من  3وهذا يعني انهم يعتبرونها تزيد من
الفساد المالي.
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية :H2
من الجدول رقم ( )02نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية الفرعية الثانية تساوي قيمة
 .222وبالتالي فهي أقل من  (P-value < .05( 2.25مما يعني أن اجراءات الرقابة التي تفرضها
قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات العامة فعالة في محاربة الفساد المالي ,وهذا
يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية وقبولها وهي:

 :H2إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات العامة
للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا.
الجدول ( :)11نتائج اختبار  One-Sample T-Testلفقرات الفرضية الفرعية الثانية
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

53.823

65

مستوى الداللة
Sig.
.000

نتيجة الفرضية الثانية

المتوسط الحسابي

قبول

2.301

يوضح الجدول رقم ( )00التوزيع النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات
الفرضية الفرعية الثانية ,حيث تتراوح ما بين  %20.2إلي ( %75.4تعتبر النسب المئوية متقاربة),
وبالرجوع الى الفقرتين ( )5( , )0على سبيل المثال نالحظ أن  %75.4من عينة الدراسة متفقون
على أن التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية على المصروفات العامة والتأكد من أن جميع قسائم الصرف
الصادرة في حدود التفويضات الخاصة بها سوف يؤدي الى التقليل من الفساد المالي.
كما يعرض الجدول رقم ( )00اتجاهات اجابات مراجعي ديوان المحاسبة الليبي المشاركين
بالدراسة تجاه فقرات الفرضية الفرعية الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرات (االولى ,الثانية,
الثالثة ,الخامسة ,السادسة ,السابعة ,الثامنة ,التاسعة) أقل من  3وهذا يعني انهم يعتبرون هذه
االجراءات تقلل من الفساد المالي .بينما الفقرة الرابعة أكبر من  3وهذا يعني انهم يعتبرون هذه الفقرة
وهي (عدم التأكد من مراعاة جميع اللوائح واألنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سالمة
تطبيقها) تزيد من الفساد المالي بالمؤسسات الحكومية في ليبيا.
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الجدول ( :)11نتائج االختبارات االحصائية لفقرات الفرضية الفرعية الثانية
البيان

ا الرقاب ال اخ د م د
التأك ا ظام
المصروظات العاا ل ول .
التثب ا أن جم االمتمادات قد صدرظ
ظددد األغددددرا التددد خصصدددد لهددددا وان
الصدددر قددد تددد طبقدددا ل قدددوا وال دددوا
الناظذ .
التحقددق ادد أن جم دد المدد ظومات تدد ممها
وتؤي صرظها استن ات صح ح .
مدددد التأكدددد ادددد ارامددددا جم دددد ال ددددوا
واأل مدددددد الخاصدددددد بالمخددددددا ن العاادددددد
وظرومها وا سيا تطب قها.
التأك ا أن جم قسا الصر الصادر
ظ ح ود التفويضات الخاص بها.
التأكدد ادد أن القددرارات الخاصدد بددالتع
والترق وادن البد الت والعديوات أيدا كدان
ومهددا ق د ص د رت طبقددا ل قددوا وال ددوا
المن م لها ظ ح ود الم زا .
التأكددددددد اددددددد أن المعاشدددددددات والمكاظددددددد ت
الضددما ق د ت د تقرير ددا أو تسددويتها وظقددا
إلحكا القوا وال وا الناظذ .
التأكددد اددد التسدددويات الشدددهري لحسدددابات
المصددار الخاص د بالمصددروظات وكددذلك
المطابق ا ال ظاتر.
التأكد اد تسدوي العهد والسد دوريدا اد
ضددرور تسددوي جم د العه د والس د ظ د
هاي السن المال .

النسبة المئوية ()%

المتوسط
الحسابي

ترتيب
الفقرات

االنحراف
المعياري

3

.542
.576

تزيد
الفساد
المالي

تزيد
الفساد
المالي
وبشدة

تقلل
الفساد
المالي
وبشدة

تقلل
الفساد
المالي

محايد

1

1.73

31.8

63.6

4.5

1

1.77

5

31.3

62.1

7.6

1

1

4

.556

31.3

63.6

6.1

1

1

1.76

.711

1

3

13.6

61.6

22.7

4.13

8

19.7

75.8

4.5

1

1

1.85

6

.472

7.6

65.2

27.3

1

1

2.21

7

.561

43.9

47

9.1

1

1

1.65

2

.644

34.8

57.6

7.6

1

1

1.73

3

.596

62.1

31.3

7.6

1

1

1.45

1

.637

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :H3
من الجدول رقم ( )00نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية الفرعية الثالثة تساوي قيمة
 .222وبالتالي فهي أقل من  (P-value < .05( 2.25مما يعني أن اجراءات الرقابة االدارية التي
تفرضها قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على المؤسسات العامة فعالة في محاربة الفساد
االداري ,وهذا يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة وقبولها وهي:

 :H3إجراءات الرقابة االدارية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي تقلل من الفساد االداري
بالمؤسسات العامة في ليبيا.
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الجدول ( :)12نتائج اختبار  One-Sample T-Testلفقرات الفرضية الفرعية الثالثة
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

023.434

65

مستوى الداللة
Sig.
.000

نتيجة الفرضية الثالثة

المتوسط الحسابي

قبول

1.967

الجدول ( :)13نتائج االختبارات االحصائية لفقرات الفرضية الثالثة
البيان

ال يقددددو ديددددوان المحاسددددب بددددءجرا
التحريات الي اد الستقصدا أسدبا
القصددور ظ د أدا العم د ظ د ا ددادي
اإل تاج والتو ي والخ اات.
يدددت اتابعددد أدا المدددوظف العددداا
بالمؤسسات العاا .
يدددت اتابعددد وتق ددد شددداط االسدددت راد
والتص ير والتو ي والتسدويق ل سد
والمع ات والمواد المخت ف الذي تقو
به التهات الخاضع ل رقاب .
ال يددددت اتابعدددد شددددكاوى األظددددراد أو
جهددات أخدددرى ضدد التهدددات العااددد
المم وك ل ول .
يددددت دراسدددد وبحدددد اددددا يددددرد ظدددد
الصددح ووسددا اإلمددي المخت فدد
ا شكاوى وتحق قدات واسدتطيمات
إميا دددد وأرا واقترحددددات تتع ددددق
بس د ر العم د ظدد التهددات الخاضددع
ل رقاب .
ال يدددددت اتابعددددد وظحددددد ودراسددددد
القددوا وال ددوا والقددرارات الناظددذ
واأل مددد المعمدددو بهدددا ل تأكددد اددد
كفايتهددا لألغددرا التد شددرم اد
اج ها.
يددت الكش د م د المخالفددات اإلداري د
واتخاذ اإلجرا ات الي ا بشأ ها.
يت احارب التس ب اإلداري بالتهات
العاا .
يت استخ ا الوسا الي ا ل تحري
والكشدددددد مدددددد التددددددرا وأوجدددددده
القصور ظ العم واإل تاج.
يحق ل يوان المحاسب ط ب وقد أي
اوظ م أممدا وظ فتده إذا كا د
ناك ابررات قوي ت مو التخاذ دذا
اإلجدددددرا وألسدددددبا ج يددددد تتع دددددق
بمقتض ات المص ح العاا .

النسبة المئوية ()%

المتوسط
الحسابي

ترتيب
الفقرات

االنحراف
المعياري

9

.668
.614

تقلل
الفساد
اإلداري
وبشدة

تقلل
الفساد
اإلداري

محايد

1

1

11.6

43.9

56.1

37.9

6.1

1

1

22.7

71.2

6.1

1

1

1.83

1

1

15.2

68.2

16.7

4.12

8

7.6

51.5

41.9

1

1

2.33

6

.616

1

1

16.7

66.7

16.7

4.11

7

.582

24.2

65.2

11.6

1

1

1.86

4

.579

31.8

51

18.2

1

1

1.86

4

.699

21.2

45.5

33.3

1

1

2.12

5

.734

41.9

48.5

11.6

1

1

1.71

2

.656
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تزيد
الفساد
اإلداري

تزيد
الفساد
اإلداري
وبشدة

45.5

4.35
1.51

1
3

514

.568

يوضح الجدول رقم ( )03التوزيع النسبي والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات
الفرضية الفرعية الثالثة ,حيث تتراوح النسب المئوية ما بين  %57.0إلي  .%74بالرجوع الي الفقرتين
( )0و ( )3على سبيل المثال نالحظ أن ( )%73.7من عينة الدراسة يرون أن يتم متابعة أداء
الموظفين العاملين بالمؤسسات العامة ومتابعة وتقييم نشاط االستيراد والتصدير والتوزيع والتسويق
للسلع والمعدات والمواد المختلفة الذي تقوم به الجهات الخاضعة للرقابة يقلل من الفساد االداري.
كما يعرض الجدول ( )03اتجاهات اجابات عينة الدراسة تجاه فقرات الفرضية الفرعية الثالثة,
حيث بلغ المتوسط الحسابي للفقرات (الثانية ,الثالثة ,الخامسة ,السابعة ,الثامنة ,التاسعة ,العاشرة) أقل
من  3وهذا يعني انهم يعتبرون هذه االجراءات تقلل من الفساد اإلداري ,بينما الفقرات (االولى ,الرابعة,
السادسة) أكبر من  3وهذا يعني انهم يعتبرون هذه الفقرات تزيد من الفساد اإلداري.
وبناء على ما تقدم عرضة من نتائج الختبارات الفرضيات الفرعية الثالثة والتي تم قبولها
بالكامل ,فإننا نقبل الفرضية الرئيسية وهي:

"ان االجراءات الرقابية التي تفرضها قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي فعالة في محاربة
الفساد المالي واإلداري بالمؤسسات والشركات العامة في ليبيا".
 .9ملخص النتاجئ :Results Summary
 .1عدم متابعة تحصيل الضرائب والرسوم وسائر اإليرادات العامة يعتبر من أكثر العوامل التي
تزيد من الفساد المالي بالشركات والمؤسسات العامة.
 .0عدم التأكد من مراعاة جميع اللوائح واألنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سالمة
تطبيقها كل ذلك يزيد من الفساد المالي بتلك بالشركات والمؤسسات العامة.
 .3ان عدم قيام ديوان المحاسبة بإجراء التحريات الالزمة الستقصاء أسباب القصور في أداء
العمل في ميادين اإلنتاج والتوزيع والخدمات يؤدي ذلك الى زيادة الفساد االداري بالمؤسسات
والشركات العامة.
 .4لم تحتوي قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على االجراءات الالزمة التي يجب ان يقوم
الديوان من أجل اجراء الرقابة االلكترونية .IT Audit
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 .10التوصيات

: Recommendations

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة ,توصي الدراسة باالتي:
 .0اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول مدى التزام مراجعي ديوان المحاسبة الليبي بتطبيق
اإلجراءات الواردة بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الديوان ,وكذلك ضرورة عقد وتنظيم
المؤتمرات والندوات وورش العمل من قبل الديوان.
 .0دراسة مدى امكانية تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية The International
) Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIمن قبل ديوان المحاسبة
الليبي من أجل رفع كفاءته.
 .3مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الحكومية واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في
هذا الجانب ,وكذلك العمل على رفع كفاءة العاملين بديوان المحاسبة الليبي بالتطوير والتدريب
المستمر.
 .4اضافة االجراءات الالزمة التي يجب ان يقوم بها ديوان المحاسبة الليبي للرقابة االلكترونية IT
 Auditعلى الجهات الخاضعة لرقابته الى القانون رقم ( )19لسنة 2013م ,مثل التأكد من
درجة الحماية والسرية للبيانات االلكترونية ,والتأكد من مدى الكفاءة التشغيلية للنظم والبرامج
والتطبيقات االلكترونية ...ألخ.
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