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 على الشركات العامة رقابة لا
 املقدمة

تعد الرقابة عبلمة ابرزة لتقدم الدول ووسيلة من وسائل تطورىا، خاصة بعد التوسع يف    
والذي  ،إنشاء الشركات العامة، اليت تسعى لتنفيذ خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية

ادلؤىلة وظيفياً لتقومي ادلشاريع واألنشطة  وحدىا ، كوهناصاحبو تطور يف مفهوم وإجراءات وأدوات الرقابة
خبار السلطة التشريعية والتنفيذية والرأي العام بنتائج دراستها أمث  ومن والسياسات والربامج احلكومية

 وأحباثها.
لشركات العامة ابلدراسة والتحليل الوصفي ولقد ارأتيت أن أتناول موضوع الرقابة على ا   

يتم من خبلذلا التأكد من سبلمة تنفيذ التوجهات اليت تضمن  وذلك دلا لو من أمهية، كوهنا أداة قانونية
من جهة، واكتشاف مواطن الضعف واالضلرافات لعبلجها  احلفاظ على األموال العامة وحسن إدارهتا

 ى.وتقوديها وتفادي تكرارىا من جهة أخر 
  -أمهية البحث:   

اكتسب موضوع الرقابة على الشركة العامة اىتماما كبريًا يف ضوء التطورات وادلتغريات     
وادلتجددة من أجل احلفاظ على ادلال العام من جهة وتبليف األزمات وادلشاكل اليت تؤثر  ،ادلستجدة

 .على النظم ادلالية للدولة اسوة ببقية دول العادل من جهة أخرى
 -إشكالية البحث:

 -األيت: يف ىنا تتمثل اإلشكالية ادلطروحة   
؟ وما ما ىي اآلليات اليت عاجل هبا ادلشرع اللييب إشكالية الرقابة على الشركات العامة   

 السبل اليت يتم هبا ضمان رقابة ذات جودة عالية بطريقة اقتصادية وفعالة ؟
 -خطة البحث:

 -:ىذا ادلوضوع من خبلل خطة حبثية ثنائية كاآليت الباحثةتقدم ستدرس بناء على ما    
 على الشركة العامة املبحث األول : الرقابة الداخلية
 على الشركة العامة املبحث الثاين : الرقابة اخلارجية
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 املبحث األول

 الرقابة الداخلية على الشركة العامة
سبارس اجلمعية العمومية الرقابة على رللس إدارة الشركة العامة ابعتبارىا اجلهة ادلخولة    

إبدارة اعمال الشركة، من خبلل النظر فيما يقدم اليها من تقارير وميزانيات سواء أكانت ىذه التقارير 
بلل ىيئة ادلراقبة وادلراجع وادليزانيات من رللس اإلدارة  ابعتباره اجلهة ادلخولة إبدارة الشركة، أو من خ

" فالرقابة اخلارجي حبسب اختصاص كل منهما، كوهنما عينها احلارسة على اصول الشركة وأمواذلا، 
على اإلدارة أمر يتعلق يف النهاية بكيان اجملتمع ذاتو، ذلك ألن أي سلبية يف فاعلية نشاط اإلدارة 

الرقابة على اإلدارة ادلؤشر الدال على صلاح أو سوف ينعكس سلبيًا على سياسة اجملتمع ومن ىنا سبثل 
 .1فشل ىذه السياسة "

 ت ذاتية غري مستقلةمن ادلراجعة الداخلية وىيئة ادلراقبة آليا للشركة وتتخذ الرقابة الداخلية   
 . لضمان فاعليتها للقيام ابلدور ادلنوط هبا عنها،

بينما يتناول ، للرقابة الداخليةلآلليات الذاتية  )املطلب األول ( يخصصس لذلك  
 ادلراجعة اخلارجية.( )املطلب الثاين

 املطلب األول
  رقابة الداخليةالذاتية لليات اآلل
تعترب اآلليات غري ادلستقلة للرقابة الداخلية احدى الوسائل اذلامة دلكافحة الفساد ادلارل     

يف ىذه اآلليات تتمثل نو على أقل تقدي، و واإلداري للشركات عامة، والشركة العامة خاصة، أو احلد م
  .)اثنيا(وىيئة ادلراقبة  )أواًل(,ادلراجعة الداخلية 

 اواًل:  ماهية املراجعة الداخلية واملعايري اليت تستند اليها
بينما تتعرض  )أ(وعلى ىذا األساس ستتطرق الباحثة دلاىية ادلراجعة الداخلية يف الفقرة  

 )ب(ها يف الفقرة للمعايري اليت تستند إلي

                                                 

ميبلدية  1424، طرابلس ،مطابع العدل، 2د. دمحم عبد هللا احلراري ، الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب ، ط   -1
 .10-9،ص 
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 أ . ماهية املراجعة الداخلية 
(، كما يتطلب 1إن بيان ادلقصود ابدلراجعة الداخلية، يتطلب منا ابتداء ربديد مفهومها)  

 (.3(، فضبل عن ربديد اىدافها )2بيان تعريفها )
 مفهوم املراجعة الداخلية .  1

يف الوالايت ادلتحدة  ادلراجعني يرجع الفضل إذل إنشاء مفهوم ادلراجعة الداخلية إذل معهد
م، فكانت ىذه اخلطوة ىي اللبنة األوذل يف رلال التجسيد ادلهين للمراجعة 1941األمريكية عام 

الداخلية، كما كان لو الفضل يف تطوير ادلراجعة الداخلية عن طريق بذل اجلهود ادلختلفة من اجل 
 1ذلك.

 .   تعريف املراجعة الداخلية 2
الرقابة الذاتية لئلدارة فهي" عة الداخلية ىي حجر االساس يف الرقابة الداخلية، ادلراج       

وأن اإلمكانيات ادلادية  ،" أداة إدارية تضمن سري األعمال يف االذباه الصحيح، وىي2على نفسها "
، 3والبشرية يتم استخدامها بطريقة سبكن اإلدارة من الوصول إذل األىداف ادلرسومة بكفاية وفعالية "

أبهنا "رلموعة من اإلجراءات اليت تنشأ داخل ادلؤسسة لغرض التحقق من تطبيق  وعرفت أيضاً 
 الشركة العامة وبتبع إدارهتا.مراجعة يقوم هبا شخص أو جهاز داخل فهي  4السياسات اإلدارية وادلالية"

إال أن تعريف رلمع ادلراجعني الداخليني أبمريكا يعترب اعم وأمشل حيث عرفها أبهنا وظيفة     
اليت يتم استخدامها داخل ادلنظمات االقتصادية للعمل على فحص وتقييم األنشطة  التقييم ادلستقلة،

                                                 
التوزيع انظر يف ىذا خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا دلعايري التدقيق الداخلي الدولية ، الوراق للنشر و   -1

 عمان     ،
 .30م، ص 2006،االردن ،    

رية د حسني عبد العال دمحم ، الرقابة اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري ، دراسة تطبيقية مقارنة، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكند  -2
 م ، غري  2004،

 .93منشورة ، ص     
 ية يف األجهزة وادلصاحل احلكومية ابدلملكة العربية السعودية ، رللة معهد اإلدارة          كمال جعفر ادلفيت ، الرقابة اإلدارية ودور الوحدات الرقاب   -3

 .154م ، ص1984، 41العامة ،العدد      
 .54م ، ص 1990ادريس عبد السبلم اشتيوي ، ادلراجعة معايري وإجراءات ، الدار اجلماىريية للنشر والتوزيع ، بنغازي ، ليبيا ،   -4
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عليا للمنظمة لكي تتخذ ما االقتصادية وادلالية واإلدارية هبا، ورفع تقرير دبا مت من فحص وتقييم لئلدارة ال
 .1تراه مناسباً من قرارات إذا كانت ىناك حاجة لذلك"

 . أهداف املراجعة الداخلية3
 -:هتدف ادلراجعة الداخلية إذل 
من اجل فعال يقوم إبعداد التقارير والقوائم ادلالية الصحيحة  زلاسيب وجود نظام( . 1) 

انتظام سري العمل و ادلوضوعة من جهة، عن اخلطةمنع وقوع أخطاء أو اضلرافات و لضبط الداخلي ا
 .من جهة اخرى احملاسيب على مدار السنة

 مساعدة إدارة الشركة يف القيام دبسؤولياهتم بكفاءة وفاعلية . ( . 2)
التأكد من دقة وسبلمة وصدق ادلعلومات ادلالية واإلدارية التشغيلية والتحقق من  ( . 3)

 ادلخصصة . لئلعتماداتتنفيذ اإلنفاق وفقاً 
 العمل على التطوير ادلارل واإلداري وذلك بتقدمي التوصيات واالقًتاحات ابخلصوص. ( . 4)

 ب . معايري األداء املهين للمراجعة الداخلية 
ادلبادئ اليت ربكم أية عملية مراجعة، كوهنا اإلطار الذي يقوم ادلراجع من خبللو  يقصد هباو   

 -وىي : لوصول لؤلىداف الواجب ربقيقهاابستخدام اإلجراءات ل
  ادلبلئمة. 1 

 وىو أن تكون القوائم ادلالية ذات عبلقة وثيقة ابألغراض اليت تعد من اجلها.   
 . املصداقية 2

تعرب عما جيب أن تكون عليو ادلعلومات احملاسبية كمحتوى أي أن البياانت احملاسبية     
 على النتائج ادلالية. ثرىاآ، وبيان اعبلمي للقوائم ادلالية

 . احلياد 3
 جيب أن تعكس البياانت أوجو النشاط احلقيقي دبوضوعية، ودون ربيز .   

                                                 

م، 2004ابراىيم طو عبد الوىاب، ادلراجعة النظرية وادلمارسة ادلهنية، قسم احملاسبة، كلية التجارة، جامعة ادلنصورة، مصر، الطبعة األوذل،  -5
 .    275ص 
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 ة. ادلقارن4
، حبيث ذبعل من ىذه البياانت احملاسبية وىي صفة ىامة يف البياانت وادلعلومات ادلالية   

 قابلة للمقارنة بني سنة وأخرى أو مشروع وأخر.
 
 

 املراقبة اثنياً: هيئة 
أن السمة االساسية ذليئة ادلراقبة تتجلى تكوينها واختصاصاهتا، فهي ال سبلك سلطة اإلدارة    

 ابلشركة، غري أهنا سبارس مهمة الرقابة الذاتية الدائمة على الشركة . 
 تكوين هيئة املراقبة - أ

ىل جامعي تتكون ىيئة ادلراقبة من ثبلثة اعضاء عاملني، يكون احدىم حاصبًل على مؤ     
يف احملاسبة، وآخر متحصل على مؤىل جامعي يف القانون كما جيب تعيني عضوين احتياطيني للهيئة 

 تتوافر فيهما نفس الشروط السابقة.
ويتم تعيني رئيس وأعضاء ىيئة ادلراقبة ألول مرة من قبل مجعية ادلكتتبني إذا دل يتم تعيينهم    

ويكون تعيينهم دلدة ثبلث سنوات ، 1اجلمعية العمومية العادية يف عقد أتسيس الشركة وفيما بعد تعينهم
 قابلة للتجديد وال ذبوز إقالتهم إال لسبب مربر.

 واجباهتم وسلطاهتم . ب
جيب على ىيئة " على أنو م2010لسنة  23رقم  ( قانون النشاط التجاري200تنص م)   

اعماذلا سريًا قانونيًا ومن صحة عقد التأسيس والتأكد من سري ، ادلراقبة أن تقوم دبراقبة إدارة الشركة
والتأكد من إمساك دفاتر ومستندات الشركة احملاسبية حسب األصول ادلقررة قانواًن ونظاماً  ،وشرعيتو

وكذلك التأكد من مطابقة ادليزانية وحساب األرابح واخلسائر للنتائج ادلثبتو يف سجبلت ومستندات 
ها أن تتثبت من مراعاة األحكام ادلقررة يف تقدير مقومات الشركة حسب الشركة احملاسبية ودفاترىا وعلي

 .(228ادلادة )

                                                 

ن خيتار يف الشركة العامة تتوذل الدولة تعيني مندوب أو أكثر يف ىيئة ادلراقبة على أن تتوفر فيو الشروط البلزمة، كما جيب أ  -1
 م2010لسنة  23( قانون 196رئيس اذليئة شلن عينتهم الدولة ، انظر هبذا اخلصوص م)
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وعلى ىيئة ادلراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثبلثة أشهر على األقل من وجود ما للشركة     
من قيم مالية وسندات، سواء أكانت ملكًا ذلا أو مرىونة لديها أو زلفوظة على أساس الضمان أو 

أو احلراسة، وجيوز لعضو ىيئة ادلراقبة ولو على إنفراد أن يطلب من رللس اإلدارة أو ادلديرين  األمانة
العامني معلومات حول سري أعمال الشركة أو حول عمليات معينة، ويثبت ما مت من ربقيق وربرايت يف 

 السجل اخلاص ابجتماعات ىيئة ادلراقبة وقراراهتا.
رللس اإلدارة دبا قد تبلحظو من تقصري أو سلالفة أو ذباوز وأن وعلى ىيئة ادلراقبة أن زبطر    

 تطلب منهم تصحيح ذلك ولو تطلب األمر دعوة اجلمعية العمومية لؤلنعقاد".
( من نفس القانون على أنو " جيب على ىيئة ادلراقبة أن تدعو اجلمعية 203كما تنص م)

 رضها القانون كلما قصر رللس اإلدارة يف ذلك.العمومية إذل االنعقاد، وتقوم بنشر اإلعبلانت اليت يف
وجيب عليها كذلك دعوة اجلمعية العمومية لئلنعقاد لتعيني أو استكمال رللس اإلدارة إذا 
نقص ألي سبب كان عدد اعضائو عن النصاب القانوين ادلطلوب لصحة االجتماع وذلا يف حالة 

 ي إذل حني تعيني رللس اإلدارة .الضرورة أن تطلب من احملكمة ادلختصة تعيني مدير قضائ
 املطلب الثاين

 على الشركة العامة املراجعة اخلارجية
جيب على كل شركة أن تعني مراجع حساابت خارجي أو أكثر حسب األحوال، إذا     

، ىذا "...ويعترب التقرير الصادر عن 1ذباوز رأس ماذلا ادلقدر الذي حيدده قرار من األمني ادلختص
احلساابت اخلارجي وكذلك ادليزانية واحلساابت اخلتامية ادلراجعة من قبلو صحيحًا وحجة أمام مراجع 

   . م2010لسنة  23( قانون النشاط التجاري رقم 18الغري إذل أن يثبت العكس" م)
والتكامل بني  )أوال(,ادلراجعة اخلارجية  وترى الباحثة التعرض ابلدراسة والبحث دلاىية    

 )اثنيا(.لداخلية وادلراجعة اخلارجية ادلراجعة ا
 يةأواًل:  ماهية املراجعة اخلارج

للمراجعة اخلارجية آثر كبري يف تطور عملية الرقابة على الشركات، لذا ارأتينا بيان     
 -( وذلك كما يلي:3(،  وربديد األىداف اليت تسعى اليها)2(، و تعريفها)1مفهومها )

                                                 

 م2010لسنة  23( قانون 18أنظر م )  -1
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 مفهوم املراجعة اخلارجية - أ
، وىي اليت يقوم هبا مدقق مستقل يسمى ادلراجع اخلارجي وىو من غري ادلوظفني ابلشركة  

التدقيق وإبداء رأي فين زلايد ومستقل خبصوص ادلعلومات  وال يتبع ىيكلها اإلداري، تكون مهمتو
 الشركة عليو. والبياانت ادلالية اليت تعرضها إدارة

 
 

 تعريف املراجعة اخلارجية  . ب
ىي " عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبياانت وادلستندات والدفاتر اخلاصة     

ابدلشروع ربت ادلراجعة فحصًا انتقادي منظم بقصد اخلروج برأي فين زلايد عن مدى داللة القوائم 
الو من ربح ادلالية عن الوضع ادلارل، لذلك ادلشروع يف هناية فًتة زمنية معلومة ومدى تصويرىا لنتائج اعم

 . 1أو خسارة عن تلك الفًتة "
كما تعرف أبهنا " نظام يهدف إذل اعطاء الرأي ادلوضوعي يف التقارير واألنظمة      

 2واإلجراءات ادلعنية حبماية شلتلكات ادلؤسسة موضوع ادلراجعة "
 أهداف املراجعة اخلارجية ج.

 -للمراجعة اخلارجية أىداف تتمثل يف :
الفين احملايد على صحة القوائم ادلالية، وادلركز ادلارل للشركة وفقًا للمبادئ  ( . إبداء الرأي1)

 احملاسبية ادلتعارف عليها.
( . إمداد مستخدمي القوائم ادلالية من الدائنني وادلستثمرين، والبنوك وادلصاحل احلكومية 2)

 ادلناسبة.ازباذ القرارات  لتساعدىم يف وغريىم ابلبياانت ادلالية ادلوثوقة

                                                 

خالد امني عبد هللا ، علم تدقيق احلساابت ، الناحية النظرية والعملية ، الطبعة الثانية ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ،    -1
 م ، 2001االردن ، 

 .13ص     
م ، 2007دمحم السيد سرااي، أصول وقواعد ادلراجعة والتدقيق الشامل ، ادلكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، مصر ،  -2
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ابدلعلومات عن نظام الرقابة الداخلية، وبيان  1، ومجعيتها العمومية( . إمداد إدارة الشركة3)
 .أوجو القصور فيها وإبداء التوصيات ادلتعلقة بذلك من اجل ربسني أداء ادلراجعة الداخلية

 التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجيةاثنياً: 
كاملية بني ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية ىي احملور الرئيسي للرقابة أن العبلقة الت   

الداخلية على الشركة، دلا ذلا من أتثري اجيايب لتحقيق أىداف كل منهما بشكل خاص، وابلتارل حسن 
 تسيري الشركة العامة بوجو عام.

وبيان  )أ(,عة اخلارجية لذلك سوف نتعرض لتعريف التكامل بني ادلراجعة الداخلية وادلراج   
 -وذلك كاأليت: )ج(وأمهيتو  )ب(,أىدافو 

 أ . تعريف التكامل بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية
" التعاون والتنسيق بني ادلراجع الداخلي وادلراجع اخلارجي أثناء تنفيذمها  ويقصد بو   

دلهامهما، دبا يضمن تغطية امشل ألعمال ادلراجعة، وتقلل بقدر اإلمكان ازدواجية اجلهود، وتوزيع العمل 
 . 2توزيعاً حيقق أىداف ادلراجعة بشكل عام ويعود ابلفائدة على ادلؤسسة "

  املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجيةب. أهداف التكامل بني
يهدف التكامل إذل تغطية كافة أنشطة الشركة العامة، وجبودة ودقة عالية منعًا لبلزدواجية    

 يف العمل واحلد من التكرار من اجل زبفيض تكلفة أعمال ادلراجعة والسرعة والدقة يف تنفيذىا.
 اجعة اخلارجية ج.أمهية التكامل بني املراجعة الداخلية واملر 

تكمن أمهية التكامل بني ادلراجعة الداخلية وادلراجعة اخلارجية يف اطمئنان ادلراجع اخلارجي    
إذل دقة وفاعلية نظام ادلراجعة الداخلية ،األمر الذي يؤدي إذل زبفيض اتعاب عملية ادلراجعة اخلارجية، 

إضافة إذل معرفة نقاط الضعف والعمل  وربقيق أكرب قدر من الرضا للعمبلء وادلهتمني ىذا من جهة،
 على ازالتها من خبلل زايدة دعم وتطوير التدريب والتأىيل. 

                                                 

 م2010لسنة  23( قانون رقم 209أنظر م ) -3
، منقول 42، ص 4222االردن، اذار  (،عمان ،  14- 14، العالقة بين المدقق الداخمي والمدقق الخارجي ، مجمة المدقق ، العدد)حمد شقير .2

 عن 
ة الجزائر عبد السالم عبد هللا سعيد ابو سرعة ، التكامل بين المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجية ، رسالة ماجستير في العموم التجارية ،جامع   

 ، كمية ا
 نشورة.            ، م29، ص 4242_ 4222، قسم عموم تجارية ،  لعموم االقتصادية وعموم التسييا   
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 (1جدول رقم )
 مقارنة بني املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية

 املراجع اخلارجي املراجع الداخلي وجه املقارنة
القائم ابدلراجعة 

 وتعيينو 
موظف داخل اذليكل 

للشركة العامة يعني من  التنظيمي
 قبل اإلدارة

شخص مهين مستقل  
من خارج الشركة يعني من قبل 

 اجلمعية العمومية.

اكتشاف ومنع األخطاء  اذلدف
والغش واالضلرافات عن السياسات 

 ادلوضوعة 

إبداء الرأي يف سبلمة 
ومصداقية القوائم ادلالية اليت تعدىا 
اإلدارة عن نتيجة األعمال وادلركز 

 ادلارل.
مسئول أمام اإلدارة ، ومن  التقرير وادلسؤولية

مث يقدم تقاريره إذل ادلستوايت 
 اإلدارية العليا ابدلؤسسة

مسئول أمام ادلبلك ، ومن 
مث يقدم تقاريره ورأيو الفين عن 

 القوائم ادلالية إليهم. 
 كامل جزئي االستقبلل

التعيني حيدد حبسب عقد  حيدد من قبل اإلدارة نطاق العمل
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( من ىذه املبحث األوليف ) لشركة العامةعلى ابعد تعرضنا ابلدراسة للرقابة الداخلية و     

املبحث للشركة العامة؟ وىذا ما ستتطرق إليو الباحثة يف ) عن الرقابة اخلارجية اؤل، يثور التسالدراسة
 غري ادلخل هبذا ادلوضوع.  زلاولة منها لؤلدلام الثاين(

 املبحث الثاين
 على الشركة العامة الرقابة اخلارجية

ىي فحص فاعلية انشطة الشركة العامة، والتأكد من استخدام ادلوارد ادلوضوعة ربت     
، ويقوم ابلرقابة اخلارجية أشخاص من خارج اجلهاز وجبودة وكفاءة عالية تصرفها على ضلو اقتصادي

ومقارنة  ،عن طريق الفحص وإبداء الرأي الفين احملايد ة، يتميزون ابحلياد واالستقبلليةاإلداري للشرك
     للمشروع. النتائج ابخلطة ادلوضوعة

قد تكون ىذه الرقابة فوتتنوع الرقابة اخلارجية وتتخذ عدة صور تبعاً للجهة اليت تقوم هبا،     
 شعبية أو قضائية أو مالية أو تشريعية ،....اخل .

يف  )املطلب األول(,التشريعية  السلطة قصر ىذه الدراسة على رقابةالباحثة ترى  إال أن    
 . )املطلب الثاين( على الشركة العامة عوقات الرقابة الفاعلةحني ستتعرض دل

 املطلب األول

والعرف السائد، ومعايري ادلراجعة 
ادلتعارف عليها والقوانني ادلنظمة 

 للمهنة.
 –ادلستثمرين  –ادلبلك  اإلدارة الفئات اليت خيدمها 

مصلحة –احلكومة –ادلمولني 
 الضرائب . 

غالبا ما يتم الفحص مرة  توقيت األداء
واحدة يف هناية السنة ادلالية أو على 

 أحياان .فًتات منقطعة 

يتم الفحص على مدار 
 السنة بصفة مستمرة
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 على الشركة العامة التشريعيةالسلطة رقابة 
أساسية لؤلقتصاد الوطين فقد حظيت برقابة  نظرًا ألمهية الشركة العامة ابعتبارىا دعامة    

 )اثنيا(,وىيئة الرقابة اإلدارية  )أواًل(,وتتمثل ىذه الرقابة يف ديوان احملاسبة من السلطة التشريعية للدولة، 
 )اثلثا(.واذليئة الوطنية دلكافحة الفساد

 أواًل: ديوان احملاسبة 
هو ىيئة مهنية مستقلة فالية واحملاسبية يف ليبيا، األعلى للرقابة ادل اجلهاز يعترب ديوان احملاسبة   

 .زلايدة، تتمتع ابلشخصية االعتبارية، والذمة ادلالية ادلستقلة، يتبع السلطة التشريعية 
 أ.أهدافه

والتحقق من  ابلدرجة األوذل، إذل ربقيق رقابة فعالة على ادلال العامديون احملاسبة يهدف     
 ،مدى مبلئمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية واإللكًتونية وسبلمة التصرفات ادلالية والقيود احملاسبية

بيان أوجو النقص أو القصور يف القوانني كما يهدف إذل والتقارير ادلالية طبقًا للتشريعات النافذة،  
 وتقييمها ،تودلالية يف اجلهات اخلاضعة لرقابواللوائح واألنظمة ادلعمول هبا، والكشف عن ادلخالفات ا

 والتحقق من استخدام ادلوارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة عالية وفاعلية.
  ب . اختصاصاته

 وإدارهتا فحص وتقييم الشركة العامة ومشاريعها من ضمن اختصاصات ديوان احملاسبة   
 ،ن الكفاءة والفاعلية واالقتصاد يف اإلنفاقأبعلى قدر م ،لبيان كفايتها وفعاليتها يف شلارسة أنشطتها

التأكد من تطبيق القوانني والقرارات واللوائح ادلالية واقًتاح التعديبلت ادلؤدية إذل تبليف أوجو النقص و 
 .، واقًتاح وسائل كفيلة لتداركها وتبلفيهاوفيها والتحري عن أسباب

ات ادلتعلقة بكافة ادلصروفات، خيتص الديوان ابلتحقق من صحة الواثئق وادلستند كما    
والتأكد من أن مجيع ادلبالغ اليت حصلت قد مت توريدىا للخزانة العامة، وأهنا أدرجت يف  ها،والتحقق من

مراجعة التعاقدات والصرف لعقود التوريد وادلقاوالت وااللتزام وغريىا ، ولو ايضًا احلساابت اخلاصة هبا
 .هامن العقود اليت تكون الشركة طرفا في
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نع التصرف يف حساابت الشركة العامة إذا تبث لو أن ىناك تصرفات أحلقت دب كما خيتص  
ضررًا ابدلال العام، وجيوز لو وضعها ربت الفحص وادلراجعة ادلصاحبة إذل حني زوال األسباب الداعية 

 .لذلك، ورفع الضرر
 اثنياً: هيئة الرقابة اإلدارية  
إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية زبضع لرقابتها الشركات م 2013لسنة  20صدر قانون رقم  

، تتمتع ابلشخصية االعتبارية، والذمة ادلالية ادلستقلة، 1العامة وجلان تصفية الشركات العامة....اخل
"ويكون للتقارير اليت تعدىا اذليئة حجية التقارير الصادرة عن مركز   وتلحق ابلسلطة التشريعية  

 .م2013لسنة  20( قانون رقم 54ائية " م)البحوث واخلربة القض
 أ.أهدافها

ومتابعة  ،"هتدف اذليئة إذل ربقيق رقابة إدارية فعالة على األجهزة التنفيذية يف الدولة    
اعماذلا للتأكد من مدى ربقيقها دلسؤولياهتا وأدائها لواجباهتا يف رلاالت اختصاصاهتا وتنفيذىا للقوانني 

ني هبا يستهدفون يف أداء اعماذلم خدمة ادلواطن، كما تعمل اذليئة على الكشف واللوائح ومن أن العامل
عن اجلرائم وادلخالفات ادلتعلقة أبداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها والتحقيق فيها وازباذ اإلجراءات 

 .  م إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية 2013لسنة  20( قانون رقم 24م) البلزمة دلساءلة مرتكبيها"
 ب.اختصاصاهتا

على كافة اجلهات اخلاضعة ومتابعة األداء جراء التحرايت والتفتيش الدوري زبتص إب    
للتأكد من أن أداءىا للمهام ادلناطة هبا يتم وفقًا للتشريعات النافدة  ومن ضمنها الشركة العامة لرقابتها

 .ستغبلل لوظائفهمومن أن العاملني هبا يؤدون اعماذلم دون وساطة أو زلسوبية أو ا
عن اجلرائم وادلخالفات اإلدارية اليت تقع من العاملني أثناء والتحري لكشف كما زبتص اب    

إذا استهدفت ادلساس أبداء واجبات الوظيفة أو اخلدمة ، أو من غريىم بسببها مباشرهتم ألعماذلم أو
 لضبط تلك اجلرائم وادلخالفات.العامة أو إحلاق الضرر ابدلصلحة العامة وازباذ اإلجراءات البلزمة 

حبث ودراسة ما تتلقاه اذليئة من ، و اقًتاح الوسائل الكفيلة بتبليف أوجو القصورإضافة إذل     
شكاوي وببلغات األفراد ومنظمات اجملتمع ادلدين أو من أية جهة يف الدولة والتصرف فيها يف ضوء 

                                                 

 م 2013لسنة  20( قانون رقم 26انظر هبذا اخلصوص م )  -1
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حبث ودراسة ما يرد يف الصحف ووسائل اإلعبلم  ، وذلا ايضا  النتائج اليت يسفر عنها البحث والدراسة
ادلختلفة من شكاوي وربقيقات واستطبلعات إعبلمية وآراء ومقًتحات تتعلق بسري العمل يف اجلهات 

 اخلاضعة لرقابة اذليئة.
 اثلثا .اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد

طة التشريعية، أنشئت ىي ىيئة رقابية ذلا شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع السل    
 م الصادر عن ادلؤسبر الوطين العام. 2014لسنة  11دبوجب القانون رقم 
 أ.أهدافها

الكشف عن مواطن الفساد جبميع أنواعو هتدف اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد إذل    
 ،حتوووضع سياسات فعالة للوقاية من الفساد ومكاف ،دبا يف ذلك الفساد ادلارل واإلداري وأشكالو

زباذ اإلجراءات البلزمة إوذلك ابلتنسيق مع اجلهات ذات العبلقة يف الداخل واخلارج، إضافة إذل 
واسًتداد األموال والعائدات الناذبة عنو، وأخريًا إرساء مبدأ للنزاىة والشفافية يف  ،للوقاية من الفساد

دلالية واإلدارية دبا يكفل ربقيق معامبلت كافة القطاعات احلكومية واألىلية يف الشؤون االقتصادية وا
اإلدارة الرشيدة ألموال الدولة واالستخدام األمثل دلواردىا والسعي إذل تفعيل كافة القوانني والقرارات 

 الداعمة ذلا.
 ب.اختصاصاهتا

عداد ادلقًتحات ادلتعلقة بتعديل التشريعات ذات تص اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد إبزب
اليت ترى اذليئة احلاجة إذل تعديلها وإحالتها جمللس ىيئة مكافحة الفساد  ،الفسادالعبلقة دبكافحة 

مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن ادلنظمات احمللية واإلقليمية والدولية ادلتعلقة دبكافحة ، و لدراستها
تلقي إضافة إذل  ،الفساد واإلطبلع على وضع احلكومة الليبية فيها، واقًتاح اإلجراءات ادلناسبة حياذلا

إقرارات الذمة ادلالية وفحصها وحفظها وطلب أي بياانت أو إيضاحات تتعلق هبا من ذوي الشأن أو 
التنسيق مع مصرف ليبيا ادلركزي واجلهات ذات العبلقة للعمل على اسًتداد األموال ، و اجلهات ادلختصة

 ي والكشف عن جرائم الفساد .القيام ابلتحر ، واخرياً  الناذبة عن الفساد يف الداخل واخلارج
 املطلب الثاين

 على الشركة العامة معوقات الرقابة الفاعلة
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ومن أمهها  ظهر الواقع العملي وجود معوقات ربد من فاعلية أداء آليات الرقابةالقد    
توجيهات وسلوكيات اإلدارة العليا، وغياب القوانني اليت تنظم العمل الرقايب لكافة الوحدات اإلدارية 

 ابلشركة، إضافة إذل عدم توفر اخلربة والكفاءة لذى ادلراقبني . 
)اثنيا(, وتنظيم العملية الرقابية  )أوالً(استقبلل اجلهات الرقابية  ومن أبرز ىذه ادلعوقات   

 .)اثلثا( توفر الكفاءة ادلهنية ادلتخصصة ذات الكفاءة
 أوالً : استقالل اجلهات الرقابية

قصد ابالستقبلل " حرية اجلهاز يف معاجلة كافة ادلسائل والنواحي الرقابية، بدون توجيو ي   
ملزم أو تدخل خارجي، دبا حيول دون تعرضو للضغوط، حىت يتمكن من شلارسة دوره الرقايب حبياد 

 .1موضوعية "و 
أن عدم توفر االستقبللية البلزمة للعمل الرقايب تعترب من ابرز ادلعوقات اليت ربول دون     

"وجيمع الفقو الرقايب على ضرورة توفري احلماية القانونية  قيام آليات الرقابة بدورىا الرقايب ادلنشود،
عن الضغوط للتأكد من أهنم يؤدون  عن طريق إبعادىم ،لؤلجهزة العليا للرقابة واحملاسبة ودلوظفيها

اعماذلم دبوضوعية دون  ةوأن ابستطاعتهم التبليغ عن نتائج رقابتهم وآرائهم وخبلص ،اعماذلم دبوضوعية
وحسنا فعل ادلشرع اللييب عندما نص على ، 2خوف من ادلضاعفات سياسية كانت أو غري سياسية "

عية ىذه اآلليات للسلطة التنفيدية تضعفها، وذبعها تبعية آليات الرقابة للسلطة التشريعية، إذ أن تب
 .متحيزة دلصلحتها وابلتارل تفقدىا االستقبللية ادلرجوة، وتنأى هبا عن شلارسة الدور ادلنوط هبا

 اثنيا: تنظيم العملية الرقابية 
 اأن التداخل يف االختصاص بني آليات الرقابة حيول بينها وبني قيامها ابختصاصاهت   

قانون اعادة تنظيم ديوان احملاسبة رقم  (20م) ابلكفاءة والفاعلية ادلطلوبة، وكمثال على ذلك ما جاء يف
على أنو " لرئيس الديوان اذا ماثبت لو أن ىناك تصرفات احلقت ضرراً  م وتعديبلتو،2013لسنة  19

صارف، وجيوز وضعها ابدلال العام، أن يوقف التصرف يف حساابت اجلهة اليت حلقها الضرر لدى ادل
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إال أن ىذا االختصاص قد منحو ادلشرع سابقًا وبشكل صريح دلصرف ، ربت الفحص وادلراجعة ..."
م ادلادة 2005لسنة  2م ليبيا ادلركزي، وذلك وفق ما نص عليو قانون مكافحة غسيل األموال رق

ة احلساابت اليت يشتبو يف حملافظ مصرف ليبيا ادلركزي ذبميد أرصد /أوال( منو واليت تنص على أن "7)
 .عبلقتها جبردية غسيل األموال...

م 2012لسنة  63 م ادلعدل للقانون رقم2014لسنة  11وأخريًا صدر قانون رقم     
( 4)بشأن إنشاء اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد ليتناول نفس ادلعضلة أن صح التعبري، وذلك يف نص م

 .موال يشتبو يف اهنا متحصلو من جردية فساد ...أأيمر بتجميد أي لرئيس اذليئة أن  منو الذي جاء فيها
ختصاص وبناًء عليو يتبني وجود ثبلث جهات اتبعة للسلطة التشريعية، منح فيها ادلشرع اإل

رصدة األموال ادلشيبو يف عبلقتها جبردية غسيل األموال، ولديوان ااألصيل دلصرف ليبيا ادلركزي لتجميد 
 -الشركة العامة كمثال – تصرف يف حساابت اجلهات اليت احلقت ضررًا ابدلال العاماحملاسبة إيقاف ال

 كما منحو ايضاً ذليئة مكافحة الفساد بتجميد األموال اليت يشتبو يف إهنا متحصلة من جردية فساد.   
 

 اثلثا : توفر الكفاءة املهنية املتخصصة 
 واخلربة من العناصر ادلهمة على عمل آليات الرقابةيعترب ادلؤىل العلمي ادلناسب، والكفاءة    
تلقي قواعد الرقابة الدولية على كاىل األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة مسؤولية  لذلك " بشكل عام،

 . 1التأكد من أن الرقابة يتوالىا موظفون ديلكون مجيعاً ادلعرفة وادلهارة الضروية إلدارة العمل الرقايب "
الوطنية  م إبنشاء اذليئة2014لسنة  11م ( من قانون رق13نص م)تخلصوص ويف ىذا ا    

يشًتط يف رئيس اذليئة ووكيلها وأعضاء رللسها وموظفيها أن يكونوا من  دلكافحة الفساد على أنو
وىذا ماذىب .، الليبني احلاصلني على مؤىل عال أو جامعي يف القانون أو احملاسبة أو االقتصاد....

( منو، وكذلك انتهج 28يف شأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة يف م) م2013لسنة  19 قماليو قانون ر 
( منو، وحسنًا فعل 7م إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية، يف م)2013لسنة  20 نفس النهج قانون رقم

 .ادلشرع بذلك
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 اخلامتة
من خبلل دراسة موضوع الرقابة على الشركة العامة سواء كانت رقابة داخلية أو رقابة 

 -خارجية، مت التوصل إذل النتائج األتية:
أن ادلراجعة الداخلية تعترب حجر االساس يف عملية الرقابة سواء أكانت رقابة داخلية أو  .1

 رقابة خارجية .
إال أهنا مجيعها أداة فحص وتدقيق وكشف أنو مهما تعددت وتنوعت آليات الرقابة  .2

وإصبلح تسعى دلتابعة تنفيذ اخلطط ادلوضوعة، إضافة إذل اهنا ضمانة قانونية لئلدارة وذوي ادلصاحل 
 األخرى ادلرتبطة ابلشركة.

. عدم سبتع آليات الرقابة الداخلية ابالستقبلل ادلنشود لقيامها بعملها بفاعلية وحياد، كون 3
بع إدارة الشركة وظيفيًا كمراجع احلساابت الداخلي، أو لكون السلطة العليا ابلشركة ىذه اآلليات تت

 زبتص بتعيينها وعزذلا وربديد مكافآهتا كهيئة ادلراقبة وادلراجع اخلارجي.   
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 -لذلك فأننا نقًتح التوصيات األتية :   
التجاري لتحديد جهات جيب توضيح مفهوم الرقابة على وجو الدقة من خبلل تدخل ادلشرع   .4

التحديد وذلك للقضاء على ظاىرة تداخل  الرقابة، ورلال اختصاص كل منها على وجو
ان تناط ، و االختصاص واالزدواجية يف رلال العمل الرقايب وضمان التكامل االجيايب الفعال 

سرعة وسهولة العملية الرقابية جبهة واحدة تكون سلتصة هبا، على أن تتسم إجراءاهتا ابدلرونة وال
 .  التطبيق

ن مع مراعاة أن ىذه ادلعايري و ضرورة وضع معايري للعمل الرقايب ككل، يقوم بوضعها متخصص  .4
 قابلة للتنفيذ على غرار معايري ادلراجعة.

تطوير ىيئة مكافحة الفساد يف ليبيا  لتكون قادرة على الكشف السعي إذل  من الضروري جداً   .3
عن مرتكبيو وإحالتهم للجهات القضائية ادلختصة،  لو، ومبلحقةعن مواطن الفساد جبميع أشكا

توفري االمكانيات ادلادية وادلعنوية البلزمة و  تطوير التشريعات القانونية اليت تنظم عمل اذليئة طريق
 أتمني اذليئة ابلكوادر ادلتخصصة، والعمل على أتىيلها وتدريبها بشكل فعال.و ها،لعمل

ددييني إذل أجراء البحوث وعقد الندوات خبصوص الرقابة على دعوة الباحثني واألكا .4
الشركة العامة، من اجل دراستها وتطويرىا وتفعيلها على ضلو يكفل اإلستفادة من خدماهتا ، ويبني 

 جياد حلول تشريعية ذلا.ادلشاكل والصعوابت اليت تواجهها، والسعي إل
 املراجع

 أواًل: الكتب
طو عبد الوىاب ، ادلراجعة النظرية وادلمارسة ادلهنية قسم احملاسبة  كلية التجارة  ابراىيم.  (1)

 .م2004، جامعة ادلنصورة ، مصر، الطبعة األوذل، 
. ادريس عبد السبلم اشتيوي ، ادلراجعة معايري وإجراءات، الدار اجلماىريية للنشر ( 2) 

  م .1990والتوزيع ، بنغازي ، ليبيا ، 
 عبد العال دمحم ، الرقابة اإلدارية بني علم اإلدارة والقانون اإلداري ، دراسة . د. حسني( 3)

 م ، غري منشورة.2004تطبيقية مقارنة، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ،
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خالد امني عبد هللا ، علم تدقيق احلساابت ، الناحية النظرية والعملية  الطبعة الثانية ، . ( 4)
 م.2001نشر، عمان ، االردن، دار وائل للطباعة وال

. خلف عبد هللا الوردات ، التدقيق الداخلي بني النظرية والتطبيق وفقا دلعايري التدقيق ( 5)
 م.2006الداخلي الدولية ، الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ،االردن،

مقارنة، د عبد الوىاب عبد القدوس الوشلى، الرقابة العليا على ادلال العام ،  دراسة ( . 6)
 م .2014دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ، 

دمحم السيد سرااي، أصول وقواعد ادلراجعة والتدقيق الشامل ادلكتب اجلامعي احلديث ، ( . 7)
  .م 2007اإلسكندرية مصر،

، مطابع 2دمحم عبد هللا احلراري، الرقابة على أعمال اإلدارة يف القانون اللييب، ط( . 8)
 ميبلدية. 1424بلس ،العدل، طرا

     
 
 
 

 -املقاالت الفقهية :الرسائل العلمية و اثنياً: 
    عبد السبلم عبد هللا سعيد ابو سرعة ، التكامل بني ادلراجعة الداخلية ( . 1)

  وادلراجعة اخلارجية ، رسالة ماجستري يف العلوم التجارية جامعة اجلزائر ،     
    _ 2009كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، قسم علوم ذبارية،     
 ، منشورة.             م 2010   

    كمال جعفر ادلفيت، الرقابة اإلدارية ودور الوحدات الرقابية يف األجهزة ( . 2)
     العامة  وادلصاحل احلكومية ابدلملكة العربية السعودية ، رللة معهد اإلدارة    
 م . 41،1984،العدد    

 اثلثاً: القوانني
 بشأن النشاط التجاري، م 2010لسنة  23م ( . قانون رق1)
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 بشأن تنظيم مهنة احملاسبة وادلراجعة. م 1973لسنة  116 رقم ( . قانون2)
 بشأن النقاابت واالربادات والروابط ادلهنية.م  1998لسنة  23رقم (. قانون 3)
 رائب الدخل.ضبشأن م  2010لسنة  7رقم ( . قانون 4)
 بشأن ديوان احملاسبة .م  2013لسنة  19رقم ( . قانون 5)
 إبنشاء ىيئة الرقابة اإلدارية.م  2013لسنة  20رقم (. قانون 6)
 .إبنشاء اذليئة الوطنية دلكافحة الفساد م  2014لسنة  11ون رقم ( قان7)
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