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 الشكر والتقدير

الذم أخد بيدم كفتح لي أبكاب  اهلل الرزاق الشكورأكؿ مف أتقدـ لو بأسمى آيات الشكر ىك 

الحمد هلل رب العالميف ف صدؽ اهلل العظيـ,{كلئف شكرتـ ألزيدنكـ}العمـ كالمعرفة, قاؿ تعالى 

محمد بف عبداهلل  نبيو الكريـكالصبلة كالسبلـ عمى حمدّا يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو, 

 , كبعد..أجمعيفكعمى آؿ بيتو كصحبو 

عمى ما  الدكتور المكي معتوق سعوديسعدني أف أتكجو بالشكر كالتقدير إلى األستاذ الفاضؿ 

أحاطني بو مف رعاية عممية خالصة, كما قدمو لي مف تشجيع كدعـ, ككاف مثاال لمتكاضع مف 

رشاداتو, فكاف لجديتو الصادقة, كمعاممتو الطيبة األثر الكبير في إنجازم ليذا خبلؿ تكجيي اتو كا 

 العمؿ, فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

فرع مصراتو عمى  -كما يسعدني أف أتقدـ بأسمى معاني الشكر كالتقدير إلى األكاديمية الميبية 

الصرح العممي متمثمة في رئيس ما أسقتني مف عمـ خبلؿ فترة دراستي, كجميع العامميف بيذا 

األكاديمية كأعضاء ىيئة التدريس األفاضؿ كالعامميف بالمكتبة لما يبذلكنو مف جيد في سبيؿ 

 االرتقاء بالمستكل األكاديمي ليذه المؤسسة.

ذه كما أتقدـ بجػػػػػػػػزيؿ الشكػػػػػر كاالحتراـ لعضكم لجنػػػػػة المناقشة عمى قبكليمػػػػا منػػػػػػػاقشة ى

الرسػالة, كجيدىما في قراءتيا, كعمى ما قدماه لي مف مبلحظات كآراء قيمة كتكجييات صادقة 

 تيدؼ إلى إكماؿ الجيد المتكاضع في ىذه الرسالة كاالرتقاء بمستكاىا.

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر إلى األستاذ عمي الزكاكم الذم ساعدني في القياـ بالتحميؿ  

مبلئي عمى ما قدمػػػػػػكه لي مف دعـ كتشجيع خبلؿ مرحمة إعداد اإلحصائي, كأصدقائي كز 

 كعبد العاطي مراد.                      ةالدراسة, كأخص بالذكر كبلن مف عمي أبك جبلل

 الباحث 



 مستخمص الدراسة

إلى استقصاء أسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ الدراسة ىذه ىدفت 

كذلؾ مف خبلؿ مجتمع الدراسة كالمتمثؿ في مجالس إدارة  اشتراكات الضماف االجتماعي,في 

 الشركات الخاصة, كالمراجعيف الخارجييف, كمفتشي الضماف االجتماعي.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استمارة االستبياف كأداة لجمع البيانات كتـ تكزيعيا عمى عينة 

% مف 93المستردة ما نسبتو  ت( مفردة, حيث بمغت نسبة االستثمارا120الدراسة البالغ عددىا )

إجمالي العينة, كتـ تحميػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػذه البيانات باستخداـ األساليب كاالختبارات اإلحصائية 

المناسبة, كمف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي كاختبػار فرضيػات الدراسة, تـ التكصؿ إلي نتائج أف مف 

سباب كالعكامؿ لممارسة الشركات الكطنية الخاصة التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات أىـ األ

 :الضماف اإلجتماعي ما يمي

 . ّعالة في الشركات الكطنية الخاصةغياب أنظمة الرقابة الداخمية الف .أ 

 .شتراؾ الضمانية في تكزيع عبء االالتشريعات الضمانية المجحف  .ب 

ية اعتبارية( مف أنظمة شركات الكطنية الخاصة )كجضعؼ المنافع التي تتحصؿ عمييا ال  .ج 

 جتماعي.الضماف اال

 .باألرباح ان عندما يككف األمر متعمقرغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا  .د 

ضعؼ الكعي كالمعرفة لدل المدراء المالييف بالشركات الكطنية الخاصة بقكانيف كأنظمة الضماف  .ق 

 االجتماعي.

 عمى النتائج المتحصؿ عمييا فقد تـ اقتراح جممة مف التكصيات أىميا:  كبناءن 

 1980( لسنة 13) اف اإلجتماعي رقـػػػػػػػالضم ػػػػػانكفقالمػػػػكاد بر في بعض ػإعادة النظ -1

 في آلية تكزيع عبء االشتراكات الضمانية. ةن بلتو, كخاصػػػػػػػكتعدي



أىمية دفع االشتراكات الضمانية الفعمية, كخاصةن لفئة زيادة تفعيؿ دكر التكعية الضمانية حكؿ  -2

 الشركات الكطنية الخاصة, لما لو مف دكر إيجابي في آلية صرؼ المنافع الضمانية لمستحقييا.

القكائـ المالية المراجعة, رأيو ضركرة أف يتضمف تقرير المراجع الخارجي مدل عدالة كصدؽ  -3

 اكات الضمانية المستحقة .لبلشتر  حكؿ استيفاء الجية محؿ المراجعة

ضركرة استمرار الدراسات البحثية كالتي تيدؼ إلي استقصاء أسباب التبلعب كالتضميؿ في  -4

, كذلؾ مف خبلؿ أطراؼ أخرل مف كالصادرة عف الشركات الكطنية الخاصة القكائـ المالية

 .)كمصمحة الضرائب أك سكؽ الماؿ الميبي مثبلن( مستخدمي القكائـ المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study is aiming to determine the reasons of fraud and deception to 

the Social Security contribution payment, by the national private 

corporations, throughout the study's community, which is consisting in 

the Administration Boards of the private corporations, the foreign 

auditors and the inspectors of the Social Security. 

In order to achieve the study's purposes, a data base has been projected 

and distributed to the subjects of study, which are 120 subject, the rate 

of returned investments was %93 of the total subjects, these data, 

collected by a proper statistical testing methods, have been analyzed 

using the statistical analyzing system and study's supposition test, the 

result you can realize that, the following, are the most important 

reasons of fraud and deception to the Social Security contribution 

payment, by the national private corporations: 

1- Absence of active internal control systems, at the national private 

corporations. 

2- Incorrect laws and regulations of the Social Security, imposing unjustly 

distribution of taxes. 

3- Shortage of benefits, that national private corporations (as an 

authentic bodies), can achieve from the Social Security's bodies. 

4-  Administrational intending to reduce costs, especially when the 

matter is the profits. 

5- Knowledge shortage of the financial directors and managers at the 

national private corporations, about the Social Security laws and 

regulations. 

 



Under such a results, the researcher is advising: 

1- Revising some articles of the Social Security law N. 13/1980, and 

concerning modifications, especially regarding the modality of taxes 

distribution. 

2- Enhancing the propagandistic campaign, especially for the national 

private corporations, about the importance and necessity of Social 

Security contribution payment, which have a positive role in 

facilitating the system of payout salaries for pensioners. 

3- The report issued by the foreign auditor, who has the role of audition 

and control of truthfulness of the accounting lists at the corporation, 

should include his idea about the fulfillment of the same corporation, 

of rateable contribution payments. 

4- The studies and researches must go ahead, aiming to determine the 

falsification reasons of some financial lists at the national private 

corporations, by third parties who is using the financial lists (such as 

tax authorities, or the Libyan Financial Market) . 
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 المقدمة:  1.1

في العالـ, نظاـ االجتماعي  في ليبيا كغيره مف أنظمة الضمافاالجتماعي  يعتبر نظاـ الضماف

جيات العمؿ المختمفػة كالمضمكنيف المشتركيف التابعيف ممكؿ يعتمد أساسا عمى تسجيؿ بيانات 

رقـ االجتماعي  الضمانية المستحقة, كذلؾ طبقا ألحكاـ قانكف الضمافاالشتراكات  كتحصيؿ ,ليا

 كالئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذا لو.  1980( لسنة 13)

نكنية تجاه المضمكنيف المشتركيف المستحقيف كحتى تتمكف أنظمة الضماف بالكفاء بالتزاماتيا القا

تقكـ أجيزة مختصة لمتفتيش الضماني بصندكؽ الضماف  ,مف المنافع الضمانية النقدية كالعينية

تقكـ بالتفتيش عمى جيات العمؿ المختمفة لمتأكد مف تسجيميا, كانتظاميا في  ي, كالتاالجتماعي

طبلع عمى ميزانيات جية كذلؾ مف خبلؿ االالكعاء الضماني, المقررة حسب االشتراكات  دفع

بك )أ العمؿ كسجبلتيا لمطابقة بياناتيا بالكاقع المسدد حسب التشريعات الصادرة بالخصكص

داد ػػػة عف إعػػػػالمسؤكلالجيػػػػة ىي  الشركػػػاتار اإلدارة في ػػ, كباعتب(47, ص2011قارة, 

فأنيا كطبقان لنظرية الككالة سكؼ تعمؿ عمى إظيار القكائـ المالية بما يخدـ , البيانات المالية

بعض العامميف فييا, كالكتشاؼ ما في البيانات لليا أك  نافعممصالحيا الذاتية, بيدؼ تحقيؽ 

مف أخطاء أك تبلعب كتضميؿ, فأنو يتـ فحص ىذه البيانات  إدارة الشركاتالمالية المعدة مف 

ة مراجع خارجي. فالمراجعكف الخارجّيكف يشيدكف أك يصادقكف لمستخدمي كمراجعتيا بكاسط

 . (2, ص2008)بافقير,  رضت بشكؿ عادؿالتقارير المالية أنيا ع  

غير العالـ تعاني مف بعض الممارسات في العديد مف دكؿ االجتماعي  أف أنظمة الضماف

لتقارير الخاصة بتسديد االشتراكات ا مف تقديـقانكنية مف جيات العمؿ المختمفة كذلؾ بالتيرب ال

التيرب  حيث أنو كمما ارتفع حجـك جتماعي. المستحقة ألنظمة الضماف االالفعمية ك مانية الض

ضعاؼ دكر أنظمة الضماف في اإلسياـ في صرؼ المنافع إ ىالضماني كمما أدل ذلؾ إل



, عمكمات الدكلية)الصبيحي, شبكة المالضمانية لمستحقييا مف الفئات التي حددىا القانكف 

األمر الذم يتطمب العمؿ عمى التعرؼ  ,كبالتالي اإلخبلؿ بمفيكـ العدالة في الحقكؽ (,2013

حتساب اعممية عمى أسباب تقديـ بيانات غير حقيقية مف الشركات الكطنية الخاصة في 

ككذلؾ مفتشيف مخكليف بالتفتيش عمى  ,جتماعي, بالرغـ مف كجكد مراجعيفشتراكات الضماف االا

 إلزامية التسجيؿ لممضمكنيف ككذلؾ تحصيؿ المستحقات الضمانية التي يفرضيا القانكف.

 الدراسات السابقة:  2.1

 في ليبيا عمى طريقة التمكيؿ باالشتراكات, كيتحمؿ عبء ىذهاالجتماعي  تمد نظاـ الضمافيعّ 

العمؿ, كالخزانة العامة, بنسب محدكدة محسكبة عمى كؿ مف المشتركيف, كجيات االشتراكات 

مشكمة الدراسة باعتبارىا سمسمة مف العبلقات بيف  ىكعاء الضماني الشيرم, كبالنظر إلأساس ال

ابقة المرتبطة الدراسات الس قسـفإف الباحث  ,تعارض بيف ىذه األطراؼكالاألطراؼ المختمفة, 

 -كىي كالتالي: ,تغطي المحاكر األساسية لمدراسة بحيثثبلثة مجمكعات  ىبمكضكع الدراسة إل

 : الدراسات السابقة المرتبطة بمسؤولية إدارة الشركةأوال

فعبلن مقصكدان مف قبؿ شخص  أف الغش يعني " ى( إل240أشار المعيار الدكلي لممراجعة رقـ )

عادلة أك غير داـ الخداع مف أجؿ الحصكؿ عمى مصمحة غير ػػػاإلدارة, ... باستخ مفأك أكثر 

قانكنية, كذلؾ ينتج عنو تحريؼ في التقارير المالية ". كبالتالي فإف ما تتخذه اإلدارة مف قرارات 

كالتي تؤثر سمبان أك إيجابان قد يعتبره البعض نكعان مف التبلعب بالمعمكمات المحاسبية, كقد يؤدم 

ماف لمتأثير عمى المراكز تخفيض مصركفاتيا مف خبلؿ تخفيض اشتراكات الض ىسمكؾ اإلدارة إل

دارة الشركات مف إالتي تيتـ بالدكر الذم تقـك بو  المالية, كبالتالي سيعتمد الباحث عمى الدراسات

 تضميؿ في التقارير المالية عف قصد أك مف دكف قصد.

 



 (coso  ,1999كوسولجنة المنظمات الراعية دراسة ) - 1

المتحدة األمريكية بعنكاف "التقارير المالية المزكرة ". ىي دراسة ميدانية أجريت في الكاليات 

-1987تحميؿ التقارير المالية المزكرة لعدة شركات أمريكية خبلؿ الفترة  ىكىدفت ىذه الدراسة إل

, ككذلؾ إخضاع الشركات الداخمة في الدراسة لمبحث كفحص خصائص اإلدارة فييا, 1997

متكرطة في إعداد التقارير المزكرة ىي شركات صغيرة أف معظـ الشركات ال ىكتكصمت الدراسة إل

% مف الحاالت يككف مدير الشركة أك المدير المالي أك كبلىما متكرطيف 83الحجـ نسبيان, كأف 

عداد مثؿ ىذه التقارير المالية أما بالنسبة بالدافع أك الحافز إلفي إعداد مثؿ ىذه التقارير. 

اني مف خسائر متراكمة, كأف مديرم الشركات يمتمككف ما المزكرة تتمثؿ في أف ىذه الشركات تع

  مما يحفزىـ عمى التبلعب. أك أكثر % مف أسيـ الشركة33 نسبتو

 (2002دراسة )البارودي,  – 2

كأثرىا عمى جكدة  ,أساليب التأثير عمى النتائج كالمراكز الماليةأىتمت ىذه الدراسة بتحميؿ 

اختبار مدل جكدة القكائـ المالية في ظؿ كجكد أساليب  كاستيدفتالمعمكمات بالقكائـ المالية, 

حيث أجريت  ,محاسبية قد تمجأ اإلدارة إلييا لمتأثير عمى النتائج كالمراكز المالية بما يخدـ أىدافيا

ا ليست عمى ػػة أنكعيػػػػػالية بكافػػػػأف القكائـ الم ىة إلػػػػكقد تكصمت الدراسىذه الدراسة بمصر, 

اسبة ػػػػػػػػػػػػػػاليب المحػػػػداـ أسػػػػػػاع رقعة استخػتسرا الػػػػػػػػػة مف حيث الكفاءة كالفاعمية, كنظػػػػة كافيػػػػػػدرج

 كأكصت الدراسةاالبتكارية, كشيكعيا مما يجعؿ ىذه القكائـ كالتقارير يشكبيا الكثير مف الشؾ. 

 ينة لمتأثير عمى المراكز المالية.بضركرة التعرؼ عمى دكافع اإلدارة في انتياج أساليب مع

 (2009دراسة )النزلي,  – 3

تناكلت ىذه الدراسة نطاؽ مسؤكلية اإلدارة عف التحريؼ كالتبلعب كالصعكبات التي يكاجييا 

تحديد  ىالمراجعكف في اكتشاؼ التحريفات المادية في البيانات المالية, كقد ىدفت الدراسة إل



الحسابات عف التحريفات كالتبلعب في القكائـ المالية المنشكرة  مسؤكلية مجمس اإلدارة, كمراجعي

أف مجالس اإلدارة في  إليكخمصت الدراسة  ,الصادرة عف الشركات المساىمة العامة األردنية

الشركات المساىمة األردنية مسؤكلة عف تكفير الظركؼ كالشركط البلزمة لمنع التحريؼ 

ة, كأف مجالس اإلدارات في الشركات المساىمة العامة كالتبلعب في القكائـ المالية المنشكر 

األردنية ممتزميف فعبلن بتطبيؽ السياسات كاإلجراءات الكفيمة لمنع التحريؼ كالتبلعب في القكائـ 

 المالية المنشكرة لتمؾ الشركات.   

 (2009العوفي, , المصاصمةدراسة ) - 4

ف التجارة المضممة كالخاطئة مف خبلؿ تناكلت ىذه الدراسة مسؤكلية أعضاء مجمس اإلدارة ع

دراسة مقارنة بيف القكانيف المعمكؿ بيا في األردف كالقكانيف المعمكؿ بيا في السعكدية, كخمصت 

أف مسؤكلية أعضاء مجمس اإلدارة في الشركات المساىمة العامة تكمف في  ىىذه الدراسة إل

كذلؾ  ,ة عف إخفاء مركز الشركة الماليمسؤكليتيـ المتعمقة بعدة مسائؿ منيا المسؤكلية الناشئ

 مف خبلؿ تنظيـ ميزانية الشركة كحسابات األرباح كالخسائر بصكرة مخالفة لمكاقع. 

  المتعمقة بمسؤولية إدارة الشركة: تقييم نتائج الدراسات السابقة

الجكانب المتعمقة  فيختبلؼ نتائجيا ككذلؾ أىدافيا مع الدراسة الحالية اتتفؽ ىذه الدراسات عمى 

كمدل إمكانية  ,ككنيا المسؤكلة عف إعداد التقارير كالمعمكمات المالية ,بمسؤكلية إدارة الشركات

ة المنشكرة مف أجؿ الحصكؿ عمى منفعة غير ػػػػػر الماليػػػػات كالتقاريػػػػالتبلعب في تمؾ المعمكم

حديد أسباب التبلعب كالتضميؿ في تبلـ تيتـ أنيا حيث  مفكتختمؼ مع الدراسة الحالية , عادلة

 . الشركات دارةإمف قبؿ االجتماعي  التقارير المالية الخاصة بسداد اشتراكات الضماف

 

 



 ثانيا: الدراسات السابقة المرتبطة بمسؤولية المراجع الخارجي

قسميف ىما المسؤكلية  ىقسـ معظـ أدبيات المحاسبة كالمراجعة مسؤكلية المراجع الخارجي إلت

كتشاؼ اعف مسؤكلية المراجع الخارجي في  القانكنية كالمينية, حيث أجريت العديد مف الدراسات

 عمى مكثكقيةكالتي تنعكس  ,قانكنية لئلدارةالالغش كالتبلعب, كمسؤكليتو تجاه األعماؿ غير 

ف التحديد الكاضح لممسؤكلية المراجع الخارجي م ف األمكر الميمة التي تساعد البيانات المالية, كا 

شتراكات الضماف المستحقة, كمدل مسؤكليتو في احد مف تيرب الشركات كالتبلعب في في ال

 :خارجيمراجع الالضبط ىذه الممارسات, كمف ضمف الدراسات التي تناكلت مكضكع مسؤكلية 

 ( 2006دحدوح, دراسة ) -1

في المممكة األردنية الياشمية تناكلت ىذه الدراسة مشكمة عدـ كضكح مسؤكلية المراجع الخارجي 

حصر العكامؿ المؤثرة في  ىبخصكص اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ, حيث ىدفت الدراسة إل

كاستعراض اإلصدارات المينية التي تتعمؽ بمسؤكلية  ,اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية

أف ىناؾ  ىحيث تكصمت الدراسة إل ,المراجع الخارجي عف اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية

 ,عكامؿ متعددة مرتبطة بالمراجع الخارجي تساعده في اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية

ستقبلؿ المراجع, حجـ االختبارات(, ااتو كمسؤكلياتو, ـ المراجع لكاجبكأىميا )كفاءة المراجع, في

في اكتشاؼ التضميؿ في التقارير المالية مف العكامؿ المرتبطة الخارجي كتتأثر إمكانية المراجع 

باإلصدارات المينية كأىميا )فّعالية معايير المراجعة, فّعالية السمكؾ الميني, كجكد إرشادات 

 التضميؿ(. لمساعدة المراجع في تقييـ حدكث

 (2009الغول, دراسة ) –2

ع راء كبل مف المراجعيف كالمحاميف الميبييف عمى مدل مسؤكلية المراجآتناكلت ىذه الدراسة 

 ىىذه الدراسة إل تختبلسات بالقكائـ المالية, حيث ىدفالخارجي عف كجكد األخطاء أك اال



لطرؼ الثالث مف كجية نظر التعرؼ عمى مدل المسؤكلية القانكنية لممراجع الخارجي تجاه ا

أم  ىالمراجعيف كالمحاميف الميبييف لحمايتو مف التعرض لمدعاكم القضائية, ككذلؾ دراسة إل

مدل يرل المراجعكف كالمحامكف الميبيكف أف المراجع الخارجي يتحمؿ المسؤكلية تجاه الطرؼ 

كجكد تبايف في اآلراء  ىالثالث, كبالتالي المساىمة في تكضيح ىذه المسألة, كتكصمت الدراسة إل

بيف الفئتيف حيث يكجد تأييد لدل المحامكف لتحمؿ المراجع المسؤكلية تجاه الطرؼ الثالث في 

حالة تعثر المنشأة في ظؿ التزامو بمعايير المراجعة كالمستكل الميني المطمكب, غير أف 

أف المراجعيف غير ظ ػػػػالمراجعيف غير مؤيديف لتحمؿ المسؤكلية في ىذه الحالة, حيث نبلح

عدـ  ىالة اإلىماؿ العادم, بعكس المحامييف كيرجع ذلؾ إلػػؿ المسؤكلية في حػػػػف لتحمػػػػػمؤيدي

إلماـ جزء مف المراجعيف بالجكانب المختمفة لمسؤكليتيـ تجاه الطرؼ الثالث, ككذلؾ قصكر 

 القكانيف المنظمة لممينة بيذا الجانب.

 (2009دراسة )شعيب,  –3

استعراض كتحميؿ التشريعات القانكنية كالنشرات كالمعايير  ىه الدراسة كبشكؿ أساسي إلىذ تىدف

الصادرة عف المنظمات المينية المعنية بتنظيـ مينة المراجعة, كتتناكؿ مسؤكلية المراجع الخارجي 

ؿ بياف حدكد المسؤكلية القانكنية لممراجع عف األعما ىإل تعف األعماؿ غير القانكنية, كما ىدف

أنو ال يكجد  ىتكصمت الدراسة إلك  .غير القانكنية لئلدارة مف حيث اكتشافيا كاإلفصاح عنيا

تيـ تجاه إكتشاؼ األعماؿ المسؤكلي البيئة الميبيةيف في يمف قبؿ المراجعيف الخارج إدراؾ كاؼ  

كأىمية أثرىا عمى بنكد القكائـ المالية, كأف ىناؾ إدراؾ مف قبؿ المراجعيف  ,غير القانكنية لئلدارة

ألكجو القصكر في مستكيات األداء الميني كالعممي تجاه مراجعة  البيئة الميبيةالخارجيف في 

بشأف تحديد  ,األعماؿ غير القانكنية لئلدارة كالحاجة لتطكيرىا, ككذلؾ غياب النصكص التشريعية



راجع الخارجي عند إبداء رأيو في القكائـ المالية كالمعمكمات األساسية الكاجب مسؤكلية الم

 تضمينيا في تقاريره التي تعبر عف ىذا الرأم.

 (2009المحجوب, دراسة ) –4

ر العناية المينية لممراجع في البيئة الميبية, ػػػػػػػػػػػػػػػػأىتمت ىذه الدراسة بمعرفة مدل تكافر عناص 

قراراتيـ  التخاذعمى تقرير المراجع الخارجي ع األطراؼ الخارجية كالداخمية ػػػػاد جميػػػػػػكذلؾ إلعتم

معرفة مدل كجكد قصكر في معايير بذؿ العناية  ىىذه الدراسة إل تالمختمفة, كبالتالي ىدف

المينية الكاجب بذلو مف قبؿ المراجع أثناء تأدية عممو, كاستنباط عناصر كأركاف فرعية لمعناية 

اـ مستخدمي ػػع أمػػػػػػػػػػػػػة المراجػػػػدد مسؤكليػػػػػػػػػػػا أف تحػػػػػػػػػػػػػػادية مف شأنيػػػػػػػػػػػػػكاعد إرشػػػػػػػػػػػلمينية كقا

كجكد تأكيد مف المنظمات المينية, كالييئات العممية,  ىتكصمت الدراسة إلك التقارير المالية, 

كالكتّاب بعدـ كضكح العناية المينية في مجاالت مينة المراجعة, ككذلؾ يكجد قصكر كاضح 

قبؿ المراجعيف بالقكانيف المعمكؿ بيا في البيئة الميبية لحدكد العناية المينية المطمكب بذليا مف 

 .الخارجييف

 المتعمقة بمسؤولية المراجع الخارجي:السابقة  تقييم نتائج الدراسات

ىتمت ببعض الجكانب ايا مع الدراسة الحالية في ككنيا تتفؽ ىذه الدراسات عمى اختبلؼ نتائج

عف اكتشاؼ التضميؿ كالتبلعب في التقارير المالية سكاء  خارجيمراجع الالالمرتبطة بمسؤكلية 

اسات مع الدراسة الحالية في بعض أىدافيا, حيث كانت القانكنية أك المينية, كتختمؼ ىذه الدر 

الكتشاؼ الغش كالتضميؿ  خارجيمراجع الالمدل مسؤكلية إلى  تشيرنجد أف الدراسات السابقة لـ 

 الضمانية لصندكؽ الضماف االجتماعي.االشتراكات  في التقارير المالية المتعمقة بتسديد

 

 



 االجتماعيثالثا:  الدراسات السابقة المرتبطة بالضمان 

عمى أف االشتراؾ الضماني إجبارم فيما  1980لسنة  13رقـ االجتماعي  نص قانكف الضماف

يف الذيف تنطبؽ عمييـ أحكاـ ىذا القانكف, ػات المضمكنيف المشتركػػراد فئػػػػػػػيتعمؽ بجميع أف

عمؿ كبالتالي يتطمب مف المفتش الضماني األجتياد كتسخير خبرتو في التفتيش عمى جيات ال

المختمفة لمتأكد مف سبلمة الكعاء الضماني كعدـ كجكد أم اختراقات تساعد عمى التيرب 

اء ػػػػػػػاف اإلجتماعي, ليتمكف مف الكفػػػالضم صندكؽالضماني مما يساىـ في زيادة إيرادات 

 ات التي عميو, كذلؾ الحد مف ظاىرة التيرب الضماني.ػػػػػػػػػبااللتزام

 (1990الدسوقي, دراسة ) - 1

تناكلت ىذه الدراسة مدل كفاية اشتراكات نظاـ التأمينات االجتماعية في المممكة العربية 

السعكدية كالذم يمكف تحقيقو عف طريؽ التقريب بيف متغيريف ىما اإليرادات كالمصركفات, حيث 

عرض طرؽ تمكيؿ نظـ الضماف بصفة عامة, كطريقة التمكيؿ  ىىدفت ىذه الدراسة إل

ت بصفة خاصة, كمدل كفايتيا في الكفاء بالتزاماتيا التأمينية كالعكامؿ المؤثرة في باالشتراكا

كجكد عبلقة قكية بيف اشتراكات كتعكيضات  ,االشتراكات ككاف مف أىـ نتائج الدراسة تحديد

التأمينات االجتماعية كبيف الدخؿ القكمي السنكم كعدد السكاف كعدد المشتركيف بالنظاـ كمتكسط 

 .األجكر

 (2006الكاسح, دراسة ) -2

 في البيئة الميبية, تناكلت ىذه الدراسة األكضاع الثقافية كاالقتصادية لمعامميف لحساب أنفسيـ

تتمخص مشكمة الدراسة في عزكؼ العامميف لحساب ك الضمانية, االشتراكات  كأثرىا عمى تسديد

قياس أثر األكضاع  ىإلأنفسيـ عف التسجيؿ في الضماف اإلجتماعي, عميو ىدفت ىذه الدراسة 

كجكد عبلقة ذات  ىإلالدراسة خمصت ك الضمانية, االشتراكات  الثقافية كاالقتصادية عمى تسديد



الضمانية, ككجكد عبلقة ذات االشتراكات  داللة إحصائية بيف الدخؿ الشيرم كااللتزاـ بتسديد

 ية التي يقكـ بتسديدداللة إحصائية بيف رضا العامميف لحساب أنفسيـ كمستكل المنافع الضمان

 عنيا.االشتراكات 

 (2007المفترش, دراسة ) -3

تناكلت ىذه الدراسة دكر المنافع الضمانية في تحفيز العامميف لحساب أنفسيـ لبلشتراؾ في 

تحديد أسباب عزكؼ العامميف  ى, كقد ىدفت ىذه الدراسة إلفي ليبيااالجتماعي  الضماف صندكؽ

 ,لحساب أنفسيـ عف االشتراؾ في نظاـ الضماف االجتماعي, ككذلؾ اآلثار المترتبة عمى ذلؾ

ا بعدـ كفاية المنافع الضمانية نتائج حيث بمغت نسبة أفراد العينة الذيف أفادك إلى كخمصت الدراسة 

 ػػػبلعيـ عمى قكانيف الضػماف(, كما بمغت نسبة أفراد العينة الذيف أكدكا بعدـ اط67.4%)

%(, ككذلؾ بمغت نسبة أفراد العينة الذيف أفادكا بصعكبة الحصكؿ  71.4كلكائحو )االجتماعي 

 %(.62عمى المنافع الضمانية )

 (2011أبو قارة, دراسة ) -4

تناكلت ىذه الدراسة معرفة مدل تأثير مصادر التمكيؿ المتمثمة في )جيات العمؿ الكطنية, 

كالعامميف لحساب أنفسيـ, كجيات العمؿ غير الكطنية, كعكائد االستثمار( في منافع نظاـ 

التعرؼ عمى أثر اشتراكات جية العمؿ الكطنية  ىالدراسة إل كىدفتالميبي, االجتماعي  الضماف

ككذلؾ أثر اشتراكات العامميف لحساب أنفسيـ كجيات العمؿ غير الكطنية  ,في المنافع الضمانية

أف الزيادة في إشتراكات جيات العمؿ الكطنية تؤدم  ىإلكتكصمت الدراسة  ,لمنافع الضمانيةفي ا

ف الزيادة في إشتراكات العامميف لحساب أنفسيـ ال تؤدم إل ىإل  ىزيادة المنػػػػػػافع الضمانية, كا 

 تغير ممحكظ في المنافع الضمانية.

 



 المرتبطة بأنظمة الضمان اإلجتماعي: تقييم نتائج الدراسات السابقة 

تتفؽ ىذه الدراسات عمى إختبلؼ نتائجيا مع الدراسة الحالية في ككنيا أىتمت ببعض الجكانب 

دراسة أسباب العزكؼ عف التسجيؿ في الضماف  حيث استيدفت ,المتعمقة بالضماف االجتماعي

 الضمانية, كالعكامؿ المؤثرة فيكأثرىا عمى المنافع االشتراكات  كمدل كفاية تمؾ ,االجتماعي

الضمانية, كتختمؼ ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية في أىدافيا, حيث نجد أف االشتراكات 

االشتراكات  الخاصة مف تسديد الكطنية الدراسات السابقة لـ تيتـ بدراسة أسباب تيرب الشركات

ضماني باعتباره أحد األدكات التي الضمانية, ككذلؾ لـ تيتـ بدراسة الجيد الذم يبذلو المفتش ال

 .تساعد في الحد مف التيرب الضماني

 مشكمة الدراسة: 3.1

إف نشاط أم جية عمؿ يحكمو مجمكعة مف القكانيف كالمكائح التي يجب االلتزاـ بيا, لدل فإف 

مف الكاجب عمى إدارة ىذه الجية التأكد مف أنيا متماشية مع األنظمة كالقكانيف, كأنيا مسؤكلة 

متأكد لك  (,4, ص2009)شعيب,  عف التبلعب كالتضميؿ الذم يمكف أف يحدث في القكائـ المالية

يتـ مراجعتيا كتمثيميا لمكاقع البيانات الكاردة في القكائـ المالية المعدة مف جية العمؿ  دقةمف 

ؽ (, كما يتـ مراجعة ىذه البيانات عف طري260, ص2004)لطفي,  بكاسطة مراجع خارجي

الضمانية المفركضة عمى جيات العمؿ المختمفة االشتراكات  متأكد مف قيمةلالمفتش الضماني 

تساىـ االشتراكات  تعديبلتو, ككف ىذهك  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  كفقان لقانكف الضماف

كبشكؿ كبير في عممية تمكيؿ أنظمة الضماف اإلجتماعي, مف أجؿ تقديـ خدماتو بشكؿ مباشر 

في اشتراكات جيات العمؿ  الزيادةكما أف  .كف المشترؾ في ىذا النظاـ بكؿ كفاءة كفاعميةلممضم

الضمانية لو االشتراكات  ف التيرب مف تسديدا  زيادة في المنافع الضمانية, ك  ىالكطنية تؤدم إل



)أبكقارة, أثار سمبية عمى حصيمة المنافع الضمانية التي يقدميا نظاـ الضماف االجتماعي

2011).   

في العديد مف دكؿ العالـ تعاني مف مشاكؿ كبيرة عمى االجتماعي  ف أنظمة الضمافأكحيث 

)زيداف في تمؾ الدكؿالمنافع التي تقدميا لشرائح متعددة مستكل تكفير التمكيؿ الكافي لتغطية 

ـك بيا بعض ػػػالتي تق ظاىرة التيرب الضماني كمف ىذه المشاكؿ(, 2, ص2012كيعقكبي, 

مف خبلؿ التيرب مف تقديـ االجتماعي  لتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضمافبامؿ, جيات الع

البيانات الصحيحة عف الكعاء الضماني الفعمي إلجمالي األجكر كالمرتبات, كالتي عمى إثرىا يتـ 

سكاء كاف  ,الضمانية المستحقة, كما تتعدد صكر كأشكاؿ التيرب الضمانياالشتراكات  تحديد

غير المباشر مف خبلؿ عدـ قياـ جية التيرب المباشر بتخفيض الركاتب بشكؿ عاـ, أك التيرب 

 (. 33, ص2008المستحقة عمييا بتاريخ استحقاقيا )البشير, االشتراكات  العمؿ بتسديد

أسباب التبلعب كالتضميؿ في  استقصاء ىمشكمة الدراسة في الحاجة إل كمما سبؽ تتمثؿ

ضماني( التي تقكـ بيا الشركات الكطنية الخاصة, ال)التيرب االجتماعي  الضماف اشتراكات

بإدارة الشركة, كأسباب تتعمؽ  ةأسباب متعمقعدة تساؤالت اختصرىا في  ىكالتي دفعت الباحث إل

كالتي يراىا الباحث  ,ب تتعمؽ بمفتشي الضماف االجتماعيبمسؤكلية المراجع الخارجي, كأسبا

أسباب ممارسة الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ فيما  الستقصاءية المحاكر األساس

في محاكلة نو يمكف صياغة مشكمة الدراسة إعمى ما سبؽ ف االشتراكات الضمانية, كبناءن  يخص

 :تياآلاإلجابة عف التساؤؿ 

 جتماعي؟اال الضمان شتراكاتا في والتضميل لمتالعب الخاصة الوطنية الشركات ممارسات أسباب ما

 

 



 :نموذج الدراسة 4.1

مػف خبلؿ استعػراض الدراسات السابقة المتعمقػة بأسباب ممارسة الشركات الكطنية الخاصة  

تػػـ تحديػد المتغيرات المستقمة التي تؤثػر االجتماعي  لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضمػاف

محاكلة لك  ,اشتراكات الضماف اإلجتماعي(في المتغيػر التابع لمدراسػة )التبلعب كالتضميؿ في 

 (:1-1تمؾ العبلقة عمى النحك المكضح في الشكؿ رقـ )  تّصكرشرح العبلقة بينيا, يمكف 

                                                  

 

   

 

 

 

 مف إعداد الباحث ( 1-1الشكؿ رقـ ) 

 :أىداف الدراسة  5.1

معرفة أسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة  ىىذه الدراسػة بصفة أساسية إل تىدف

لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف اعي ػػػػػػػػاالجتم افػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمسجمة بصندكؽ الضم

عدـ تقديـ البيانات الفعمية فيما يخص التقارير كالمعامبلت المتعمقة صكرة االجتماعي, كذلؾ في 

معيا. كلتحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيس  مستحقة عنيا كعف العامميفالضمانية الاالشتراكات  بتسديد

 تي:مف األىداؼ الفرعية تتمثؿ في اآل تحقيؽ مجمكعة ىالدراسة إل تسع

 
 

التبلعب كالتضميؿ 

في اشتراكات 

 الضماف اإلجتماعي

 

 أسباب مرتبطة بإدارة الشركة -

أسباب مرتبطة بمسؤكلية المراجػع  -

 الخارجي

 بالمفتش الضماني أسباب مرتبطة -
 

 المتغير التابع  المتغيرات المستقمة



االشتراكات  الدكافع المختمفة لممارسة الشركات المساىمة الخاصة لمتيرب مف تسديد استقصاء .أ 

 الضمانية.

قانكنية الغير مممارسات لراجع الخارجي الم معرفة األسباب كالعكامؿ التي تساعد في اكتشاؼ  .ب 

ل مسؤكليتو في ضبط ىذه كالمتمثمة في التبلعب في اشتراكات الضماف المستحقة كمد

 .الممارسات

ك ظاىرة التيرب الضمػػػاني سكاء كاف التيرب الكمي أ نتشارإكامؿ التي تساعد في ػػػػدراسة الع .ج 

الجزئي, كالمتمثمة في )القصكر بالتشريعات كالقكانيف المينية, قمة الكعي الضماني, عدـ كجكد 

 تنسيؽ كتعاكف بيف المؤسسات الحككمية(.

 :أىمية الدراسة  6.1

حصر أسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ  فيتبرز أىمية الدراسة 

الميبي, كمحاكلة تقديـ بعض الحمكؿ لمعالجة كتبلفي ىذه األسباب التي قد  الضمانيعمى النظاـ 

ثار عمى حصيمة صرؼ المنافع الضمانية آفي ليبيا كما لو مف االجتماعي  تكاجو نظاـ الضماف

لمستحقييا لتغطية األعباء المعيشية, ككذلؾ االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في معرفة نقاط القكة 

الضمانية, كما تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات األكلى االشتراكات  مية تحصيؿكالضعؼ في عم

الشركات الكطنية  اتكالتي تيتـ بحصر أسباب ممارس -احثحسب عمـ الب-في البيئة المحمية 

 الضمانية المستحقة.االشتراكات  الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ عند تسديد

 :فرضيات الدراسة  7.1

 ة كىي:لدراسة عمى كضع ثبلث فرضيات رئيسه اأعتمد الباحث في ىذ

( في α= 0.05تكجد أسباب كدكافع ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) :الفرضية األولى

 عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي مف قبؿ الشركات الكطنية الخاصة.



( تؤثر α= 0.05تكجد أسباب كعكامؿ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) :الفرضية الثانية

 في اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب كالتضميؿ في إشتراكات الضماف االجتماعي.

( تؤثر α= 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) اتتكجد أسباب كعكامؿ ذ :الفرضية الثالثة

 ب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي.في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلع

 :منيجية الدراسة  8.1

 تـ تقسيـ ىذه الدراسة كما يمي:

 :ريالجانب النظ

 المرتبطةبعض الدراسات السابقة لتطمب مف الباحث عرض لبناء اإلطار النظرم لمدراسة 

كالدكريات مكضكع الدراسة, كما تناكلو األدب المحاسبي في ىذا الشأف مف خبلؿ الكتب ب

تقارير المرتبطة بمكضكع القكانيف كالمكائح كال ىباإلضافة إل ,كالمنشكرات العممية ذات العبلقة

الصادرة عف الجيات ذات االختصاص, كذلؾ لكصؼ العبلقة بيف المتغيرات, حيث قسـ الدراسة 

ف متغير تابع كىك التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضما ىالباحث متغيرات الدراسة إل

ثبلث محاكر أساسية )أسباب مرتبطة  ىمستقمة كالتي قسميا الباحث إلمتغيرات ك االجتماعي, 

باإلدارة, أسباب مرتبطة بمػػػػسؤكلية المراجع الخارجي, أسباب مرتبطة بمفتشي صندكؽ الضماف 

 االجتماعي(

 الجانب الميداني:

سات التبلعب كالتضميؿ مف تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ لكصؼ ظاىرة أسباب ممار 

الضمانية المستحقة ألنظمة الضماف االشتراكات  قبؿ الشركات الكطنية الخاصة عند دفع

عدـ كفاية ىذه البيانات الثانكية  ىاالجتماعي, حيث يكجد نقص باإلطار النظرم يشير إل



بالكاقع  كضركرة الحصكؿ عمى بيانات أساسية عف الكاقع التطبيقي كذلؾ لربط اإلطار النظرم

 العممي.

 الجانب التحميمي:

كالمتمثمة في  ييا عف طريؽ كسيمة جمع البياناتفي ىذا الجانب تـ تحميؿ البيانات المتحصؿ عم

انات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجة البيػػػػػػػػ( كمعSPSS) كذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية ,صحيفة االستبياف

جراء االختبارات المجمعة  .اإلحصائية المناسبة لمكصكؿ إلى نتائج معينة, كا 

 :الدراسات االستطالعية  9.1

باعتبار الباحث أحد مكظفي قسـ التفتيش بكحدة تحصيؿ اإليرادات بصندكؽ الضماف 

اإلجتماعي, كمف خبلؿ الفترة العممية بالصندكؽ الحظ الباحث كجكد تيرب كبير لبعض 

كذلؾ مف خبلؿ  ,ء الحقيقي عف المرتبات لمكظفيياالشركات الكطنية الخاصة في تقديـ الكعا

القيمة المتدنية لؤلجكر أك عدد المكظفيف الذيف يتـ السداد عنيـ, كمف ىنا كجد الباحث أثار 

الضمانية, كالتي االشتراكات  لممارسة الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ عند تسديد

 ىكحصر األسباب التي تؤدم بيذه الشركات إل بر مشكمة تستكجب البحث كمحاكلة استكشاؼتتع

 إستخداـ تمؾ الممارسات.

 :مجتمع وعينة الدراسة 10.1

 الضماف بصندكؽيتككف مجتمع الدراسة مف الشركات الكطنية الخاصة المساىمة كالمسجمة 

بالطريقة ختيار العينة اسيتـ ك , (1)( شركة336ا )ػػػػػغ عددىػػػػفرع مصراتو كالتي يبماالجتماعي 

آلراء المفتشيف مراد دراستو, ككذلؾ إجراء دراسة العشكائية البسيطة, كذلؾ لكبر حجـ المجتمع ال

ددىـ ػػػػالغ عػػػػػػػػػػػػة كالبػػػػػػة الدراسػػػػػكؿ مشكمػػػػفرع مصراتو حاالجتماعي  افػػػػالضم صندكؽالعامميف ب
                                                           

1
صندوق الضمان اإلجتماعي, منظومة التسجيل الضماني بفرع مصراته, الشركات الوطنية الخاصة والمسجلة حتى تاريخ  - 

13/31/1131. 



لممينة  ليفاجعيف الخارجييف المزاك دراسة عينة مف أراء المر  ى( مفتش, باإلضافة إل16)

 ( مراجع خارجي.44كالمسجميف بنقابة المحاسبيف كالمراجعيف بمصراتو كالذم يبمغ عددىـ )

 : حدود الدراسة  11.1

تتمثؿ حدكد ىذه الدراسة عمى نكع البيانات التي سكؼ تعتمد عمييا الدراسة التطبيقية كىي 

البيانات المتعمقة بأسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات 

أسباب متعمقة باإلدارة كأخرل بمسؤكلية كبل مف المراجع الخارجي كىي الضماف االجتماعي, 

 الضماف االجتماعي, كمدل الجيد الذم يبذالنو إلكتشاؼ ممارسات التبلعب عمى كمفتشي

 الضمانية, كذلؾ مف خبلؿ دراسة الشركات الكطنية الخاصة المسجمة بنظاـ الضمافاالشتراكات 

, كبالتالي سكؼ لف يتـ دراسة أبعاد قضية 31/12/2013لغاية فرع مصراتو االجتماعي 

يب التبلعب أك تقكيـ آلية إكتشاؼ التبلعب أك مجاالت الغش التبلعب كالتضميؿ مثؿ أسال

  ط.الدراسة فقتحقيؽ أغراض ىذه كالتبلعب أك غيرىا مف األبعاد إال في حدكد ما يخدـ 

 :أدوات جمع البيانات  12.1

مف المدراء المالييف في الشركػات  الدراسة تـ تصميـ إستمارة اإلستبياف كتكزيعيػػػػػػػا عمى عينة

 الدراسة. ضياتالباحث عمى إختبار فر  تنية الخاصة, كذلؾ لتجميع البيانات التي ساعدالكط

ف كمفتشي الضماف يخارجيف اليمف المراجع عينةتـ تكزيع إستمارة اإلستبياف ىذه أيضا عمى كما 

 .اإلجتماعي

 : التّصور العام لمدراسة  13.1

فصكؿ, تناكؿ  ةثبلثإلى  تـ تقسيـ الدراسة دراسةفي أطار محاكلة الباحث لتحقيؽ أىداؼ ال

 .طاء فكرة مكجزة عف مكضكع الدراسةإع ىىدؼ إلؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة ك الفص



المبحث األكؿ بالتبلعب  أىتـحيث  ,اإلطار النظرم لمدراسة : لعرضالفصؿ الثانيكخصص 

متعريؼ للمبحث الثاني ا كخصص, االجتماعي الضماف ػػػػػػػػػاتاشتراككالتضميؿ في تحديد 

 . االجتماعي بالتبلعب كالتضميؿ في التقارير المالية كأثره عمى الضماف

مجانب العممي لمدراسة مف خبلؿ تحميؿ البيانات التي تـ الحصكؿ ل الفصؿ الثالثكخصص 

ذات داللة تكضح  معينةنتائج  ىعمييا عف طريؽ كسيمة جمع البيانات )االستبياف( لمكصكؿ إل

 ممارسات التبلعب كالتضميؿ عند تسديدإلى  األسباب التي دعت الشركات المساىمة الخاصة

 .كمف ثـ اقتراح جممة مف التكصيات الضمانية عنيا كعف مكظفييااالشتراكات 
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 :مقدمة  1.2

ة بناء المجتمع الميني, ػػػػػفي عممي ىػػػػػامةزة ػػػػػػركياعي ػػػػػػاالجتم افػػػػػػػػػالضماألشتراؾ في يعتبر 

اسيان لمحياة العممية ألفراد المجتمع, كعماؿ في القطاع العاـ أك القطاع الخاص, ػػكعنصرا أس

كعمى إعتبػػار أنو يعطي لمعامؿ العديد مػػف الػمزايا كاإليجابيات كتعكيض النفقات المصركفة عمى 

االشتراكات  كىذا مقابؿ دفع ,متكقعةالغير ادث المينية كغيرىا مف األخطار المرض كالحك 

ف االجتماعي في العديد مف , غير أف أنظمة الضما(المشترؾ)ية مف طرؼ المضمكف الضمان

بكؿ  امف أجؿ تقديـ خدماتي في تكفير التمكيؿ الكافي لممؤسسةعاني مف مشاكؿ كبيرة تالدكؿ 

أحدل تمؾ المشاكؿ ىي التبلعب كالتضميؿ في البيانات المالية الصادرة  كتعتبركفاءة كفاعمية, 

االشتراكات تعتبر  فيما يخص تحديد اشتراكات الضماف االجتماعي, ككف ىذه عف جيات العمؿ

لتمكيؿ نظاـ الضماف االجتماعي. كباعتبار أف القكائـ المالية الصادرة عف  المصدر الرئيس

جيات العمؿ المختمفة المصدر األساسي لممعمكمات بالنسبة لممستثمريف كالمقرضيف كغيرىـ مف 

القكائـ كمنيا أنظمة الضماف االجتماعي, كفي الكقت ذاتو تتصاعد كتيرة  الفئات المستخدمة ليذه

ات لتحقيؽ ػػػػػالس اإلدارة بتمؾ الجيػػػػالتحريؼ كالتبلعب في البيانات المالية, كذلؾ سعيان مف مج

جانب إشراؼ المكمفيف بالرقابة  ىيـ أف تشدد اإلدارة كبشكؿ قكم إلمكاسب ذاتية, لذا مف الم

(, كذلؾ لما يترتب عف كقكع 19, ص2009كع التحريؼ كالتبلعب )النزلي, عمى منع كق

مف أثار اجتماعية كاقتصادية خطيرة بصفة االجتماعي  التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف

 بصفة خاصة. أىدافو المرجكةاالجتماعي  عامة, كلما يترتب عمييا مف عدـ تحقيؽ نظاـ الضماف

متعريؼ بنظاـ الضماف لالمبحث األكؿ  خصصمبحثيف, إلى  فصؿىذا الكبالتالي تـ تقسيـ 

التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف لدراسة  فخصصأما المبحث الثاني  ,االجتماعي

  االجتماعي.



 :التعريف بنظام الضمان االجتماعي 2.2

في دكؿ العالـ بعدة تطكرات كتغيرات, كذلؾ باختبلؼ االجتماعي  لقد مرت أنظمة الضماف

التي مرت بيا ىذه الدكؿ, ككذلؾ ازدياد حاجة اإلنساف لمحماية كالضماف, سكاء كاف المراحؿ 

ذلؾ مف المخاطر التي يتعرض ليا أثناء أداء عممو, أك المخاطر المتصمة بيا بصفة غير 

مف أىـ األنظمة لما تقدمو االجتماعي  (, كتعتبر أنظمة الضماف3ص :2011)سماتي, مباشرة 

مف خدمات  بشكؿ مباشر لمعنصر البشرم المشترؾ في ىذا النظاـ, كيتمثؿ ذلؾ في المعػاشات 

ككف أف النظاـ الضماني يعتبر أحد أىـ العكامؿ  ,الضمػانية كالمساعدات االجتماعية األخرل

ألفراد يعتبر مف أف رفاه ا حيث ,االقتصادية التي تؤثر بشكؿ مباشر في عمميات اإلنتاج

ة لتطكر الدكؿ اقتصاديان كاجتماعيان, لذلؾ فإف مف أىـ أىداؼ الخطط التنمكية المؤشرات الرئيس

 كالسياسات االقتصادية تكمف في تحسيف الرفاه االجتماعي, كبذلؾ برزت فكرة الضماف

 . (38ص :2002)سماتي,  حيز الكجكداالجتماعي إلى 

 التعريفات اإلجرائية  1.2.2

ة يفات اإلجرائية لممصطمحات الرئيستحقيؽ أىداؼ الدراسة يكرد الباحث تكضيحان لبعض التعر ل

 كىي عمى النحك التالي: ,المستخدمة في التعريؼ بنظاـ الضماف اإلجتماعي

 1980( لسنة 13قانون الضمان االجتماعي رقم )أ. 

الصادر عف مؤتمر الشعب العاـ االجتماعي  بشأف الضماف 1980( لسنة 13قانكف رقـ )الىك 

 . كالقكانيف المعدلة لو كىذه القكانيف ىي:14/04/1980"سابقا",  بتاريخ 

 ( لسنة 8القانكف رقـ )بشأف التقاعد االختيارم.1985 , 

 ( لسنة 14القانكف رقـ )بشأف تحديد سف انتياء الخدمة أك العمؿ.1986 , 

 ( لسنة 1القانكف رقـ )بشأف تكزيع عبء االشتراؾ الضماني.1991 , 



 ( لسنة 12القانكف رقـ )بشأف تقرير المزايا لمف يفقدكف حياتيـ أثناء تأدية الكاجب.1991 , 

 ( لسنة 16القانكف رقـ )الخاص بإلغاء بغرامة التأخير.2013 , 

 المضمونب. 

( بأنيـ 31المادة )المضمكنيف كفؽ  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  عرؼ قانكف الضماف

كالذيف يستحقكف المنافع الضمانية النقدية كالعينية مقابؿ  ,"المنتفعكف بأنظمة الضماف االجتماعي

 االشتراكات, كما عرفت الئحة التسجيؿ كاألشتراكات كالتفتيش, الصادرة تنفيذان لقانكف الضماف

المجنة الشعبية )سابقا( رقـ  الصادرة بمكجب  قرارك كتعديبلتو,  1980 ( لسنة13رقـ )االجتماعي 

كؿ مف ينتفع بأحكاـ قانكف  ( المضمكف بأنو "1, كفؽ المادة رقـ )1991( لسنة 1079)

سكاء كاف مف المشتركيف أك كاف مف غير  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  الضماف

ت المشتركيف", كيقصد بغير المشتركيف في ىذا السياؽ بالمضمكنيف الذيف يستحقكف المعاشا

األساسية, كالمضمكنيف الذيف يتمقكف خدمات الرعاية االجتماعية, كرجاؿ القكات المسمحة بشرط 

المقيمكف بميبيا ككذلؾ أف يككف ليـ نظاـ  ضماني قائـ بذاتو يتضمنو قانكف تقاعد العسكرييف, 

 مف غير الميبييف كذلؾ في الحدكد التي تتبنيا المكائح مع مراعاة االتفاقيات الدكلية.

 األشتراك الضمانيجـ. 

الضمانية بأنيا االشتراكات  1980لسنة االجتماعي  ( مف قانكف الضماف32عرفت المادة )

 ,"النسبة المئكية التي يتـ استقطاعيا مف إجمالي الدخؿ مف جميع الجيات العامة كالخاصة

 حكاـ قانكف الضمافإنتاجية كخدمية", أما الئحة التسجيػؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذان أل

المبمغ الذم تفرضو ىذه  فقد عرفت األشتراؾ الضماني بأنو " 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي 

كيككف جزءا مف إيرادات  ,البلئحة عف كؿ مشترؾ مف المشتركيف في مقابؿ المنافع الضمانية

مبمغ مف الماؿ  األشتراؾ الضماني بأنو "أحد الباحثيف , كما عّرؼ "صندكؽ الضماف االجتماعي



يمتـز المكمؼ قانكنان بدفعو دكريان, كفي مكاعيد معينة, مساىمة منو في تمكيؿ نظاـ الضماف 

في تحديد الطبيعة القانكنية القانكني (. كقد اختمؼ الفقو 2, ص2004 )إلياس, اإلجتماعي"

ار لؤلشتراؾ, حيث يرل البعض أف األشتراؾ )أجر(, كآخر يرل أنو )ضريبة(, كيمكف إعتب

العامؿ جزء مف أجره ماداـ يقتطع مف دخمو, بينما يعتبر أشتراؾ جية العمؿ ضريبة  اشتراؾ

 خاصة مفركضة عمييا بمكجب القانكف, كيتـ تحميميا عمى تكاليؼ اإلنتاج.

 المرتب أو األجر الفعميد. 

لثانية ( الفقرة ا32كفقا لممادة )المرتب  1980( لسنة 13رقـ  )االجتماعي  عرؼ قانكف الضماف

بأنو "المرتب أك األجر الفعمي الذم تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك العماؿ, كتسكل 

عمى أساسو المعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية", كيدخؿ في األجر الفعمي كفقا لبلئحة 

قاضاه ما يت 1980( لسنة 13التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذا ألحكاـ القانكف رقـ )

المضمكف )المشترؾ( مف مرتب أساسي أك أجر أساسي مضافان إليو ما يستحقو مف عبلكات 

كبدالت كمزايا مالية أخرل كذلؾ بشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة 

كمنتظمة, كال يشمؿ األجر الفعمي أية مبالغ تصرؼ لمكاجية مصركؼ فعمي مثؿ عبلكة السفر 

ت اإلنتقاؿ. كتعتبر ىػذه المكػكنات أىػـ العناصػر التي يحتسب عمى أساسيا كالمبيت كمصركفا

االشتراؾ الضماني, مع مراعاة أحكاـ المحكمة العميا كتعميمات العمؿ التي تصدر في ىذا 

 الشأف.

 العامله. 

عمى أنو  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  قانكف الضماف( مف 52لممادة ) ان العامؿ كفقع رؼ 

نقدان أك  لأك شفكم( مقابؿ أجر أك مرتب يؤد يعمؿ لدل الغير بمقتضى عقد عمؿ )مكتكب"مف 



ال يطبؽ بشأنيا نظاـ  ,عينان, سكاء كاف ذلؾ في أعماؿ غير إنتاجية أك في أعماؿ إنتاجية

 .الشركاء, كسكاء كاف العامؿ مكاطنا أك أجنبيان"

 جية العمل أو الخدمةو. 

الجيات التي  ( جية العمؿ بأنيا "1كات كالتفتيش كفؽ المادة رقـ )عرفت الئحة التسجيؿ كاالشترا

يعمؿ لدييا أك يستخدـ بيا مكظفكف أك عماؿ, كيشمؿ ذلؾ الكحدات اإلدارية العامة كالجيات 

ف أك شركات كما يشمؿ أصحاب األعماؿ سكاء كانكا أفرادان طبيعيي ,العامة عمى اختبلؼ أنكاعيا

 ."مكاطنيف أك أجانب( ف)أشخاصان اعتباري

 المنافع الضمانية النقديةز. 

المعاشات كعبلكة " االجتماعي تتمثؿ المنافع الضمانية النقدية كفقان لبلئحة معاشات الضماف

( 13رقـ )االجتماعي  العائمة كالمنافع قصيرة األمد كالمنح المقطكعة التي يكفميا قانكف الضماف

لو لممضمكنيف المشتركيف في حاالت الشيخكخة كالعجز , كالمكائح الصادرة تنفيذا 1980لسنة 

صابة العمؿ كمرض المينة كالحمؿ كالكالدة, كذلؾ إلعانتيـ عمى تحمؿ األعباء  كالمرض كا 

 ."العائمية كمقابمة  حاالت الككارث الطبيعية كالطكارئ كالكفاة

 :أة نظام الضمان االجتماعي وتطورهنش 2.2.2

 االجتماعيمفيوم نظام الضمان  1.2.2.2

بالظيكر في نياية القرف التاسع عشر في ألمانيا في عيد االجتماعي  بدأت فكرة أنظمة الضماف

مستشارىا )أتك فكف بسمارؾ(, الذم أصدر ثبلثة قكانيف معركفة كمشيكرة كىي قانكف تأميف 

, كقانكف تأميف الشيخكخة سنة 1884, كقانكف تأميف إصابات العمؿ سنة 1883المرض سنة 

(, كبدأت ىذه األنظمة باالنتشار في البمداف األكركبية, فقد أدت 6ص :2007)قاسـ,  1889

اضطرار الدكؿ المشاركة فييا لتقديـ الحماية االجتماعية لمجنكد إلى  الحرب العالمية األكلى



(, كمع 56-55ص  ,2013ثركا بيذه الحرب )الزعبي, العائديف مف الجبية كلمكاطنييـ الذيف تأ

 فقد أدركتآخر لمحماية االجتماعية,  ان أخذ اتجاى ان جديد ان حرب العالمية الثانية بدأ تطكر بداية ال

بريطانيا كنتيجة لمشاركتيا في ىذه الحرب أنيا تحتاج إلقناع المكاطنيف لممشاركة في تمكيؿ 

حتى تستطيع الصمكد في الحرب, كشكمت الحككمة البريطانية في االجتماعي  أنظمة الضماف

الـ األقتصاد كاإلجتماع المتأثر بأفكار ػػػاـ ىنرم بيفريدج عػػػػػػػػػػكرد كيميمػػػػػػػلجنة برئاسة ال 1941سنة 

الذم ينبغي أف يككف في االجتماعي  ركزفمت كبآراء كنز, لكضع تقرير عف نظاـ الضماف

كضعت المجنة تقريرا ع رؼ ىذا التقرير باسـ رئيس المجنة  1942بريطانيا, كفي عاـ 

(Beveridgeحيث كانت لو إنعكاسات كبيرة عمى تطكر فكرة الضماف ,)  في االجتماعي

 .(14ص :2011)سماتي,  بريطانيا كفي أغمب دكؿ العالـ كفي المكاثيؽ الدكلية الحقان 

أما بالنسبة لمػػدكؿ النامية, فػقد تأخرت في تبني أنظمة الضماف االجتماعي, حيث ظيرت في 

الحككمي )العسكرم كالمدني( التي أعطت الكثير مف المنافع لعدد قميؿ مف  البداية أنظمة التقاعد

المستفيديف, كلكف مع التطكرات البلحقة لمتمدف كالتنمية االقتصادية, كتزايد الضغط الدكلي عمى 

االجتماعي  لتخفيؼ الضغط عمى أنظمة الضمافاالجتماعي  الدكؿ النامية لتبني أنظمة الضماف

ىناؾ  ظيرتفي الدكؿ الصناعية نتيجة تزايد أعداد العماؿ المياجريف ليذه الدكؿ, إال أنو 

ىذه الدكؿ أنظمة  تبنت, كمػا ىذه الدكؿفي االجتماعي  صعكبات في تطبيؽ أنظمة الضماف

اعتبرت دخارية, كبذلؾ االضماف الأنظمة  كافتقدت إلىضماف اجتماعي تقميدم محددة المنافع, 

رغـ امتبلكيا أرصدة كافية لتغطية التزاماتيا المالية  ,كفي مرحمة النمك ,أنظمة فتية ةىذه األنظم

 (.62, ص2013عمى المدل القريب كالمتكسط )الزعبي, 

ف القكانيف كالمكائح كالعرؼ كالتقاليد ممجمكعة  االجتماعي بمفيكمو العاـ الضمافنظاـ كيعتبر 

 قتصادية لممضمكنيف, حيث ع رؼ نظاـ الضمافكاال ,التي تنظـ أكجو الرعاية االجتماعية



النظاـ الذم تضعو الدكلة, مراعية مكازنتػػيا, كظػػركؼ أحػػكاؿ الشعب  بأنو "االجتماعي 

 "كمنع أسبابيا ,كالحاجة ,كالفقر ,االقتصادية كاالجتماعية مف أجؿ حمايتو مف األمراض

كاإلجراءات كالقكانيف كالمكائح كؿ النظـ  (, كما يمكف تعريفو بأنو "41, ص2002)حميدات, 

رعاية مف ال راعي لو مف األطفاؿ كالمعاقيف  كىدفيااالجتماعي  الصادرة في مجاؿ الضماف

ككذلؾ يشتمؿ تدابير األمف الصناعي كالعناية بإصابات  ,كرعاية األحداث ,كالعجزة كالشيكخ

عادة تأىيميـ كفؽ ما جاء في قانكف الضما . كبمقتضى "ف االجتماعيالعمؿ أك أمراض المينة كا 

ىذا النظاـ يستحؽ األفراد مدفكعات نقدية كخدمات عينية في حاالت خاصة كبشركط معينة 

أخػػػرل مػف حيػث إلى  كذلؾ مقابؿ اشتراكات أك دكف مقابؿ, كما تختمؼ ىذه القكانيف مف دكلة

 مضمكنييا.إلى  أكجػػو الرعاية التي تقدميا

 نشأة نظام الضمان االجتماعي في ليبيا 2.2.2.2

حتى منتصؼ الخمسينيات مف القرف االجتماعي  رؼ نظامان كاضحان لمضماففي ليبيا لـ يكف ي ع

في البيئة االجتماعي  دـ الحاجة لتبي نظاـ الضمافػػعإلى  عػػػػػػػػكف ذلؾ راجػػػػػػالماضي, كقد يك

حػد كبيػر عف النشاط الميني إلى  ف عاشكا بعيداأف الميبييإلى  الميبية, كيرجع السبب في ذلؾ

م, فكاف المجتمع الميبي مجتمعان زراعيان رعكيان ك كالصناعي, كساد النشاط الزراعي المكسمي كالرع

فكػاف مجتمعا قبميان في االجتماعي  مف الناحية االقتصادية, كساد النظاـ القبػمي كالعشائرم البنػاء

في المجتمع الميبي االجتماعي  ثقافة البدكية. كبذلؾ كاف الضماف فيوبنائو االجتماعي, كسادت 

يأخذ شكؿ التضامف األسرل كالعائمي كالقبمي, ككانت األسرة كالقبيمة تشكبلف كحدات قكية في 

حماية الفرد, فالشخص عندما يتعرض لممخاطر تقدـ لو المساعدة عف طريؽ تضامف أفراد األسرة 

االجتماعي مف  المساعدة االجتماعية أك الضمافإلى  الفرد يحتػاجكالعائمة كالقبيمة, كلـ يكف 



منتصؼ إلى  في المجتمع الميبياالجتماعي  مة, كبيذا استمرت أنظمة الضمافظخارج ىذه الم

  .(253, ص2009أسرل كعائمي )خميفة, القرف العشريف في شكؿ تضامف 

العشريف, كاكتشاؼ النفط كاستثمار غير أف نشأة الدكلة الكطنية في بداية خمسينيات القرف 

ع ػػػػػامة في تاريخ المجتمػػػػػػػػإحداث تغيرات ىإلى  عكائده في بداية الستينيات مف القرف أدت

انية كنمط االقتصاد السائد فيو, فتعددت دائرة االحتياجات كتنكعت المخاطر, ػػػػػػػػػكتركيبتو السك

 يان ضمان ان تماعية, كمف ثـ جاءت الحاجة لتبني نظامكبالتالي تعددت المساعي لدرء األخطار االج

الصادر عف كزير المالية ( 3ة الميبية بمكجب القرار رقـ )أصدرت الحككم , كقدشامبلن  ان اجتماعي

كالذم االجتماعي  بشأف الضماف 1957( لسنة 53رقـ )االجتماعي  قانكف التأميف 1957سنة 

نكف فئتي العامميف باألجر اليكمي كالشيرم, فألـز , حيث استيدؼ ىذا القا1959بدأ تطبيقو عاـ 

أقتصر ك (, 61 -60, ص ص 1974التأميف اإلجبارم لصالح طبقة العماؿ فقط )المرصفاكم, 

مف أحكامو كؿ المكاطنيف, مع استثناء العماؿ  يستفيدكلـ  ,الفئتيف اتيفىذا القانكف عمى ىتطبيؽ 

 كذلؾ كتشجيع ليذه الحرفة.  ان فيو اختياريالميبييف في مجاؿ الزراعة فقد كاف االشتراؾ 

, حيث جاء لينظـ فئة 1974( بشأف التقاعد العسكرم الصادر في سنة 43كصدر قانكف رقـ )

كالمتمثمة االجتماعي  أخرل مف المكاطنيف العامميف في المؤسسات التي ال يشمميا قانكف التأميف

 صدر في سنةـ الحماية االجتماعية في العسكرييف في الجيش الميبي, كاستكماال لبناء  نظ

بالكامؿ االجتماعي  كالذم كحد جية الضماف(, 13رقـ )االجتماعي  قانكف الضماف 1980

( مف قانكف 3كفقا لممادة )االجتماعي  ككسع مدل الحماية التي يقدميا, فقد حمت أنظمة الضماف

كالتقاعد كالقكانيف عي االجتما محؿ أنظمة التأميف 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  الضماف

شامبل االجتماعي  المعدلة ليما كجميع المكائح كالقرارات السارية بمقتضاىما, فأصبح الضماف

( 13لجميع األفراد العامميف عمى اختبلؼ األنشطة التي يمارسكنيا, حيث سمح القانكف رقـ )



الفئات إلى  بإدخاؿ فئات العامميف لحساب أنفسيـاالجتماعي  بشأف الضماف 1980لسنة 

( 53رقـ )االجتماعي  كالتي كاف ال يشمميا كبلًّ مف قانكف التأميفاالجتماعي  المشمكلة بالضماف

االجتماعي  , كبذلؾ أضحى نظاـ الضماف1974( لسنة 43كالتقاعد العسكرم رقـ ) 1957لسنة 

قيميف )خميفة, كؿ المكاطنيف كالمإلى  متد نطاؽ الحماية التي يقدميا القانكفأشامبل لؤلفراد, ك 

نظاـ المعاشات, كضمف القانكف رقـ إلى  (, كتغير النظاـ مف نظاـ المكافآت256, ص2009

( المعاش األساسي لمف ال عائؿ ليـ باعتبار المعاش األساسي يمثؿ الحد األدنى الكطني 13)

 لمدخؿ. 

تعديبلت ال رغـالتطبيؽ  ـ سارم1980( لسنة 13االجتماعي رقـ ) كتعتبر أحكاـ قانكف الضماف

بشأف التقاعد االختيارم,  1985( الصادر في 8لبعض أحكامو كالمتمثمة في القانكف رقـ )

أك العمؿ, كالقانكف رقـ بشأف تحديد سف انتياء الخدمة  1986( الصادر في 14كالقانكف رقـ )

بشأف تكزيع عبء االشتراؾ الضماني كفؽ المادة الثالثة مف ىذا القانكف,  1991ة ( لسن1)

بشأف تقرير المزايا لمف يفقدكف حياتيـ أثناء تأذية  1991( الصادر في 12كالقانكف رقـ )

كالخاص بإلغاء المادة  2013( الصادر عف المؤتمر الكطني العاـ في 16الكاجب, كالقانكف رقـ )

 .كالخاصة بغرامة التأخير 1980سنة ( ل13( مف القانكف رقـ )46)

بإصدار الئحة  1991( لسنة 1079العامة "سابقا" قرار رقـ ) كذلؾ فقد أصدرت المجنة الشعبية

رقـ االجتماعي  التسجيؿ كاألشتراكات كالتفتيش كالتي يتـ العمؿ بيا تنفيذا ألحكاـ قانكف الضماف

 كتعديبلتو حتى تاريخ ىذه الدراسة. 1980( لسنة 13)

 :تمويل أنظمة الضمان االجتماعي مصادر 3.2.2

حيث يحدد مدل قدرة تمؾ األنظمة  ,بأىمية خاصةأنظمة الضماف االجتماعي  تمكيؿيحظى 

عمى الكفاء بالتزاماتيا الحالية كالمستقبمية تجاه المستحقيف كالمستفيديف مف ىذا النظاـ, كيقصد 



تدبير المكارد المالية البلزمة لمكاجية التزامات النظاـ  "االجتماعي  بالتمكيؿ في مجاؿ الضماف

, (35, ص2008)شاىيف, في مجاؿ تأدية المزايا سكاء كانت النقدية أك المزايا العينية"الضماني 

كالصادرة عف مؤتمر العمؿ الدكلي عمى أف  1952( لسنة 102كما أشارت األتفاقية الدكلية رقـ )

يتـ عف طريؽ اشتراكات المضمكنيف أك عف طريؽ الضرائب, االجتماعي  تمكيؿ أنظمة الضماف

أية مصاعب أك إرىاؽ في دفع مف األشخاص محدكدم المكارد  استثناءاالعتبار  مع األخذ في

, كما تضع ىذه األتفاقية فػي األعتبار الكضع (310, ص1998)عبدالممؾ,  اشتراكات الضماف

االقتصادم لمدكلة العضك كلفئات األشخاص الخاضعيف لمحماية, حيث أف طريقة التمكيؿ 

كذلؾ بمساىمة كؿ مف أصحاب العمؿ كالعماؿ كالدكلة  ,ر انتشاراباالشتراكات ىي الطريقة األكث

االشتراكات  أك مف دكف مساىمة الدكلة, كيمكف القكؿ إف حاالت التفاكت في حصص ,معا

 خر.االجتماعي تختمؼ مف بمد آل كالضرائب كالمكارد األخرل البلزمة لتمكيؿ أنظمة الضماف

كغيره مف أنظمة الضماف في العالـ يعتمد الجتماعي ا كفي البيئة الميبية, يعتبر نظاـ الضماف

التي تستقطع مف  ,الضمانيةاالشتراكات  أساسان عمى تمكيؿ مصادره كتدفقاتو النقدية مف خبلؿ

عكائد استثمار ىذه المبالغ, حيث يعتمد ىذا النظاـ عمى التسجيؿ إلى  المضمكنيف, باإلضافة

كالتي تعتبر مف أىـ مصادر تمكيمو )خميفة,  ,قةالضمانية المستحاالشتراكات  الضماني كسداد

 (.210, ص2009

 لتدفؽ األمكاؿ في نظاـ الضماف االجتماعي, كىذه االشتراكات الضمانية المصدر الرئيس كتمثؿ

مختمؼ االجتماعي  المقطكعة تمثؿ أغمب األمكاؿ التي يغطى بيا نظاـ الضمافاالشتراكات 

جميع جيات  1980( لسنة 13كليذا الغرض ألـز القانكف رقـ )المنافع الضمانية كاالستثمارات, 

العمؿ بالتسجيؿ كاالنخراط في ىذا النظاـ, ككذلؾ تسجيؿ جميع العامميف فييا, كبالتالي أصبح 

نصت عميو كفقا لما  ,االشتراؾ الضماني إجبارم لؤلفراد الذيف ينطبؽ عمييـ أحكاـ ىذا القانكف



ذه الفئات كاألفراد ىـ المكظفكف بالكزارات كالييئات كالمؤسسات ( مف القانكف, كى9المادة رقـ )

 كسائر الجيات العامة كالخاصة كالشركات األجنبية كالعاممكف لحساب أنفسيـ.

 كما ألزمت الئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذا ألحكاـ قانكف الضماف

( "عمى كؿ جية مف جيات الخدمة أك 55ـ ), ككفقان لممادة رق1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي 

العمؿ سكاء كانت عامة أك خاصة أف تقتطع مف مرتبات كأجكر المكظفيف كالعامميف بيا قبؿ 

الحصة التي تمتـز بيا إلى  , باإلضافةعبء األشتراؾ% مف إجمالي 25صرفيا حصة قدرىا 

االجتماعي  ع الضماففر إلى % مف االشتراؾ المستحؽ, كعمييا أف تؤدل شيريان 70كقدرىا 

عبء األشتراؾ % مف إجمالي 5بنسبة  أما مساىمة الدكلة فتككف .تيا"المختص الذم يقع بدائر 

الضماف نظاـ كيككف سدادىا مف الخزانة العامة, كذلؾ بعد حصرىا مف قبؿ  الضماني

 اإلجتماعي. 

در تمكيؿ مصا 1980( سنة 13رقـ ) ( مف القانكف51()32()8()7كما حددت أحكاـ المكاد)

 في ليبيا كاألتي:االجتماعي  أنظمة الضماف

 األشتراكات الضمانية التي يساىـ بيا المضمكف كجية العمؿ كالخزانة العامة, حيث تحدد .أ 

 ,الضمانية بالنسبة لمفئات الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف عمى أساس المرتب الفعمياالشتراكات 

, كعمى أساس الدخؿ المفترض بالنسبة لممنتجيف بالنسبة لممكظفيف كالعماؿ ,أك األجر الفعمي

متمثمة في مساىمة االشتراكات عمى ثبلثة أطراؼ  هأنفسيـ, كما يكزع عبء ىذكالعامميف لحساب 

 المضمكف المشترؾ كما تتحممو جية العمؿ ككذلؾ ما تساىـ بو الخزانة العامة لمدكلة.

ة كسد العجز, حيث تتكلى الخزانة ما يخصص مف الميزانية العامة لتغطية المصركفات العام .ب 

مع مراعاة حكـ المادة االجتماعي  العامة تغطية المصركفات اإلدارية كالعمكمية لنظاـ الضماف

( مف ىذا القانكف, حيث تغطي أم عجز قد يطرأ عمى ميزانية الضماف اإلجتماعي, كأف 8رقـ )



ستحؽ ي ذماألساسي ال تخصص الدكلة مكارد ثابتة تكفؿ التمكيؿ الذاتي الكامؿ لممعاش

 ألصحاب الحؽ في ىذا المعاش.

االجتماعي  العائد مف استثمارات أمكاؿ نظاـ الضماف اإلجتماعي, حيث يحؽ ألنظمة الضماف .ج 

مف استثمار أمكاليا سكاء التي يتـ تحصيميا مف الفئات المشتركة بيا أك التي تؤكؿ إلييا, كذلؾ 

مييا مسؤكلية حماية ىذه األمكاؿ كتنميتيا كاستثمارىا, ( مف القانكف, كتقع ع51كفقا لممادة رقـ )

لضرائب الدخؿ كالدمغة كالجمارؾ كالجياد كغيرىا مف االجتماعي  كما ال يخضع الضماف

الضرائب كالرسـك عف دخمو كنشاطو كأعمالو كأمبلكو كعمميات االستثمار التي يتكالىا, أك أم 

 أرباح كفكائد ناتجة عف إستثماراتو. 

 ( مف نفس القانكف تككف ممكا ألنظمة الضماف7أخرل: مع مراعاة أحكاـ المادة رقـ ) إيرادات .د 

كتككف أمكاؿ تقاعد االجتماعي  جميع األمكاؿ كاالحتياطيات ألنظمة التقاعد كالتأميفاالجتماعي 

أم إيرادات إلى  العسكرييف حسابا مستقبل مف حسابات نظاـ الضماف اإلجتماعي, باإلضافة

مف الكصايا أك اليبات أك التبرعات أك األكقاؼ أك االجتماعي  أنظمة الضمافلى إ أخرل تؤكؿ

  غيرىا.

 :الخاضعة لقانون الضمان اإلجتماعيالفئات  4.2.2

جاء اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالذم يقر أف كؿ شخص باعتباره عضكا في المجتمع لو 

(, 10/12/1948اإلنساف, الصادر في )اإلعبلف العالمي لحقكؽاالجتماعي  الحؽ في الضماف

 ,كما تكالت العديد مف االتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية التي تنص عمى ضركرة الضماف االجتماعي

أف لمجيكد المستمرة كما (. 8, ص2011)مكتب العمؿ الدكلي,  كأنو حؽ مف حقكؽ اإلنساف

تعميـ نظـ الضماف االجتماعي, في األكبر ثر األالتي تبذليا منظمة العمؿ الدكلية منذ تأسيسيا 

ىا كتكحيد أسسو كتقدـ أساليبو في مختمؼ المجتمعات, كمف أبرز ىذه الجيكد تمؾ التي يتكال



حماية اإلنساف كتحقيؽ أمنو االجتماعي, إلى  مكتب العمؿ الدكلي كالذم ييدؼ بشكؿ أساسي

االجتماعي  لدنيا لمضمافكلعؿ أىميا كأكبرىا أثران كضع مشركع اتفاقية المستكيات أك الحدكد ا

مضماف االجتماعي, حيث لالتي تمتـز بيا الدكؿ المكقعة عميو عند إصدارىا لمقكانيف المنظمة 

 1952لسنة  102رقـ لية في دكرتو الخامسة كالثبلثكف أقرىا المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدك 

د اشترطت األتفاقية , فق27/04/1955, كدخمت حيز التنفيذ في 04/06/1952الصادرة بتاريخ 

أف يككف الحد األدنى لؤلشخاص الذم يجب أف تشمميـ الحماية في أحد الصيغ اآلتية )الجيار, 

 (:248, ص 2009

أف يككف الحد األدنى عبارة عف نصؼ األفراد الذيف يعممكف بأجر في الدكلة )نصؼ مف يعممكف  .أ 

 مقابؿ أجر(.

العامميف بشكؿ عاـ في الدكلة )خمس القكل  أف يككف الحد األدنى عبارة عف خمس عدد السكاف .ب 

 العاممة في الدكلة(.

جميع سكاف الببلد الذيف ال يتجاكز دخكليـ حدان معينان )جميع إلى  أف يتحدد الحد األدنى بالنظر .ج 

 مف يعممكف عند حد معيف مف األجر(.

المستكيات أك ة حكؿ دقت عمى األتفاقية الدكلياكككف ليبيا عضك بمنظمة العمؿ الدكلية, فقد ص

, كبمقتضى 07/04/1975( الصادر بتاريخ 37بالقانكف رقـ )االجتماعي  لمضماف ياالحدكد الدن

ذلؾ نجد أف الفئات أك األشخاص المقصكديف بالحماية االجتماعية كالكاجب تسجيميـ كفؽ قانكف 

ىذا  ( مف31المادة رقـ ) كتعديبلتو, كما حددتيا1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  الضماف

مف الئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش  (8()6()5()4()3تو المكاد رقـ )ككما حدد, القانكف

فئات المضمكنيف  1980( لسنة 13) حكاـ قانكف الضماف االجتماعي رقـالصادرة تنفيذا أل

 المشتركيف الكاجب تسجيميـ أربع فئات, كىذه الفئات ىي :



كالتي يككف  ,يف يساىمكف بعمميـ في كحدة أك منشأة إنتاجيةالمنتجكف: المنتجكف ىـ العاممكف الذ -1

دخؿ الشريؾ فييا يتحدد بنصيب مف األرباح الصافية بعد خصـ تكاليؼ المكاد كعناصر اإلنتاج 

 األخرل.

ف ىـ مكظفك الكزارات كالمؤسسات اإلدارية كالبمديات ك ف: المكظفكف العمكميك المكظفكف العمكمي -2

العامة القائمة بذاتيا, كرجاؿ القضاء كالنيابة العامة كالسمؾ السياسي كالقنصمي كالييئات كاألجيزة 

 كرجاؿ الشرطة كحرس الجمارؾ.

العاممكف لحساب أنفسيـ: العاممكف لحساب أنفسيـ ىـ أصحاب الميف الحرة أك الحرؼ الحرة  -3

كال تربطيـ بالغير صمة استخداـ, كأصحاب األعماؿ الزراعية  ,الذيف ال يعممكف لدل الغير

 كالصناعية كالعاممكف ألنفسيـ في الرعي كتربية الحيكانات.

العاممكف بمقتضى عقكد عمؿ: كيقصد بيـ الذيف يعممكف لدل الغير بمقتضى عقد عمؿ مكتكب  -4

ؿ مكاطنا أك أجنبيا كأيان أك شفكم مقابؿ أجر أك مرتب, يؤدل نقدان أك عينان ... سكاء كاف العام

 كانت جية العمؿ سكاء كانت جية عامة أك خاصة. 

, كالتـز 102كلقد تجاكز نظاـ الضماف الميبي الحدكد الدنيا المقررة في األتفاقية الدكلية رقـ 

النظاـ الضماني مبدأ الشمكؿ في شأف تحديد المستفيديف مف أنظمتو, حيث نص عمى أف تسرم 

شتغميف داخؿ الدكلة سكاء في القطاع العاـ أك الخاص, كبعقد مكتكب أك أحكامو عمى كؿ الم

 ( في قانكف الضماف52شفكم, كبأجر يؤدل نقدان أك عينان كما ىك مبيف كفؽ المادة رقـ )

, كستركز ىذه الدراسة عمى الفئات المستفيدة مف نظاـ 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي 

ضمف جية عمؿ خاصة كالمتمثمة في الشركات الكطنية الضماف االجتماعي, كالذيف يندرجكف 

الخاصة كالتي تندرج تحتيا فئة العاممكف بعقكد عمؿ مقابؿ أجر أك مرتب يؤدل نقدان كبمقتضى 



ممارسة تمؾ الشركات إلى  تؤدماألسباب التي  استقصاءعمؿ مكتكب, كالتي مف خبلليا يمكف 

  ضماف االجتماعي.لمتبلعب كالتضميؿ في تحديد كتسديد اشتراكات ال

بالنسبة لفئة تطور توزيع عبء االشتراك الضماني ومدى عدالتو في البيئة الميبية  5.2.2

 :العاممون بعقود عمل

ف يشتراؾ الضماني لفئة العاممبء االلقاء الضكء عمى تطكر تكزيع عإىذه الدراسة عمى  اقتصرت

أسباب ممارسة الشركات الكطنية  باستقصاءبمقتضى عقكد عمؿ, ككف ىذه الدراسة تيتـ 

الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ في إشتراكات الضماف اإلجتماعي, كبالتالي فإف جميع المكظفيف 

ف بعقكد عمؿ, كالذيف يعممكف بمقتضى عقد عمؿ يىذه الشركات ىـ مف فئة العاممكالعامميف في 

ة أحدل الفئات الخاضعة مكتكب, مقابؿ أجر أك مرتب يؤدل نقدان أك عينان, كتعتبر ىذه الفئ

  .1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  لقانكف الضماف

 تطور توزيع عبء االشتراك الضماني  1.5.2.2

مع تطكر فكرة تكسيع قاعدة  ةن ضماف االجتماعي بعدة تطكرات خاصمرت استقطاعات اشتراؾ ال

الشامؿ, حيث االجتماعي  الضمافاالجتماعي إلى  الحماية االجتماعية التي انطمػػقت مػف التػأميف

الضمانية التي يقـك االشتراكات  تطكر معيا التكازف التقميدم لتكزيع األعباء, كذلؾ فقد مرت

 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  باستقطاعيا كفقان لقانكف الضمافاالجتماعي  الضماف

الضمانية المفركضة عمى فئة العاممكف بعقكد االشتراكات  عدة تغيرات في نسبةإلى  كتعديبلتو

 كالتالي:ىي عمؿ  كذلؾ حسب كبل مف المضمكف كجية العمؿ كالخزانة العامة, كىذه التغيرات 

ككاف تكزيع عبء  31/12/1985إلى  01/06/1981مف كىي امتدت اعتباران : الفترة األكلى

 األشتراؾ الضماني في ىذه الفترة كما يمي:

 %( مف األجر الفعمي.3.500بو المضمكف المشترؾ )قيمة ما يساىـ  -1



 %( مف األجر الفعمي.4.900قيمة ما تساىـ بو جية العمؿ          ) -2
 %( مف األجر الفعمي.5.600قيمة ما تساىـ بو الخزانة العامة      ) -3

كتعديبلتو,  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  كتعتبر ىذه الفترة بداية العمؿ بقانكف الضماف

تحت  1967, كقانكف التقاعد لسنة 1957( لسنة 53رقـ )االجتماعي  لذم أدمج قانكف التأميفكا

نسبة ىذه االستقطاعات سارية   بقية( مف ىذا القانكف, ك 3مسمى كاحد كفؽ نص المادة رقـ )

بشأف المعاش  1985( لسنة 16بمكجب صدكر القانكف رقـ ) 31/12/1985حتى تاريخ 

 األساسي.

, ككانت نسب تكزيع 31/05/1991إلى  01/01/1986إعتبارا مفكىي امتدت  ية:الفترة الثان

 عبء األشتراؾ الضماني مّكزعة كالتالي:

 %( مف األجر الفعمي.3.750قيمة ما يساىـ بو المضمكف  ) -1
 %( مف األجر الفعمي.5.250قيمة ما تساىـ بو جية العمؿ ) -2
 الفعمي.%( مف األجر 6.000قيمة ما تساىـ بو الخزانة     ) -3

إلى  % 1, كالذم أضاؼ ما نسبتو 1985( لسنة 16كجاءت ىذه الفترة بعد صدكر القانكف رقـ )

 .31/05/1991اشتراؾ المعاش األساسي, كظمت ىذه النسب عمى حاليا حتى تاريخ 

, كىذه االستقطاعات مّكزعة حتى اآلف 01/06/1991إعتباران مف  كىي امتدت: أما الفترة الثالثة

 كالتالي:

 %( مف األجر الفعمي.3.750قيمة ما يساىـ بو المضمكف    ) -1
 %( مف األجر الفعمي.10.500قيمة ما تساىـ بو جية العمؿ ) -2
 %( مف األجر الفعمي.0.750قيمة ما تتحممو الخزانة         ) -3

بشأف  1980( لسنة 13بعد مركر عشرة سنكات مف تاريخ العمؿ بالقانكف رقـ ) التعديؿ اىذ كجاء

, كالذم 1991( لسنة 1االجتماعي, كتـ تغير نسبة االستقطاعات بمكجب القانكف رقـ ) الضماف



كانحصرت مساىمة الخزانة  ,أعاد تكزيع عبء االشتراؾ بيف المضمكف كجية العمؿ كالخزانة

(, كالتي منيا فئة العاممكف بعقكد عمؿ 261, ص2009% لبعض الفئات فقط )الجيار, 5بنسبة 

االشتراكات  "سابقان" ضركرة زيادة قيمةاالجتماعي  عبية العامة لمضمافحيث رأت المجنة الش

 المفركضة عمى المضمكنيف كجيات العمؿ, كذلؾ مقابؿ المنافع النقدية التي يتـ صرفيا.

 مدى عدالة توزيع االشتراكات الضمانية 2.5.2.2

عدة التزامات دكلية مف  1953منظمة العمؿ الدكلية سنة إلى  لما ترتب عمى انضماـ ليبيا كفقان 

 1952لسنة  102منيا االتفاقية الدكلية رقـ  منيا المصادقة عمى بعض اتفاقيات العمؿ الدكلية,

أف تتجنب االجتماعي  عمى أنظمة الضماف حيث ترتببشأف كضع مبادئ الحماية االجتماعية, 

عتبار الكضع ألإرىاؽ األشخاص ذكم الدخكؿ المنخفضة في عممية التمكيؿ, كأف تأخذ بعيف ا

فاقية حيث صدقت ليبيا عمى ىذه األت(, 177, ص1974قتصادم لممضمكنيف )المرصفاكم, األ

(, كبمقتضى ذلؾ التزمت الدكلة 2009)الجيار,  07/04/1975الصادر في 37بالقانكف رقـ 

انكف مع أحكاـ ما كرد في ىذه األتفاقيات, كبناء عميو ككفقا لق تتفؽتشريعاتيا  ككفالميبية بأف ت

فأنو يعاد النظر في تقييـ المنافع  ,كتعديبلتواالجتماعي  بشأف الضماف 1980( لسنة 13رقـ )

االشتراكات  تمؾكاالشتراكات التي تحصؿ, ككذلؾ آلية تكزيع االجتماعي  التي يقدميا الضماف

( 32بقرار مف رئيس الكزراء بناء عمى عرض كزير الشؤكف االجتماعية, فقد حددت المادة رقـ )

( "يجكز ببلئحة تصدر بناء 7في الفقرة ) 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  مف قانكف الضماف

 عمى دراسات فنية ضمانية كاكتكارية تعد في ضكء تقارير المركز المالي لنظاـ الضماف

كتعديؿ  كطريقة تحديدىا,ات ػػػػػاالشتراك اديرػػػػػػػػديؿ مقػػػػػػػكمدل المنافع التي يقدميا تعاالجتماعي 

طريقة تكزيع أعباء األشتراكات, كنسب المساىمة فييا, كالجيات التي تتحمؿ عبء االشتراؾ 

 المتعمؽ بكؿ منفعة مف المنافع الضمانية".



 ,كبإعتبار أف اشتراؾ صاحب العمؿ يمثؿ الجزء األساسي في تمكيؿ نظـ الضماف االجتماعي 

ة مباشرة أك غير مباشرة ألخطار الميف مما كأف العديد مف المخاطر االجتماعية أنما ىي نتيج

يؤكد مسؤكلية صاحب العمؿ عف تدبير كسائؿ معالجتيا, كبالتالي ال يمكف بأم حاؿ مف 

األحكاؿ تساكم صاحب العمؿ كالعامؿ معان في تحمؿ األعباء كااللتزامات المالية الناتجة جراء 

بشأف بعض  1991( لسنة 1) (. حيث كبصدكر القانكف رقـ165, ص2010اهلل,  ذلؾ )العبد

تغير عبء األشتراؾ لكؿ مف جية العمؿ كالخزانة العامة, االجتماعي  األحكاـ الخاصة بالضماف

%( مف عبء األشتراؾ, في حيف تتحمؿ الخزانة العامة 70بحيث أصبحت جية العمؿ تتحمؿ )

تراكات االش ( يبيف تكزيع أعباء1-2)رقـ %( مف عبء األشتراؾ فقط, كالشكؿ 5نسبة )

 الضمانية كمقاديرىا.

الضمانية كمقادير االشتراؾاالشتراكات  ( يكضح تكزيع عبء1-2شكؿ )  

 

 

 

 

 

 

 .20/04/1991( الصادر في 1( مف القانكف رقـ )3المصدر : إعداد الباحث, مف كاقع المادة رقـ )

 

 

الضماني األشتراكعبء   

% من األجر الفعلي )الخاضع(31  

ما يساهم به المضمون 

 المشترك

% من عبء 11

 االشتراك

 ما تتحمله جهة العمل

 % من عبء االشتراك01

 ما تتحمله الخزانة العامة

 % من عبء االشتراك1

15011 % 

 من األجر الفعلي

315111% 

 من األجر الفعلي

15011% 

 من األجر الفعلي



عبء األشتراؾ الذم تتحممو جية العمؿ مف  زيادة( يتبيف لنا أنو ثـ 1-2الشكؿ )إلى  بالنظر

%( مف الكعاء 10.500نسبة )إلى  %( مف الكعاء الضماني خبلؿ الفترة الثانية5.250نسبة )

الفعمي الخاضع لبلستقطاعات, كبالتالي فأنو في حالة زيادة تحمؿ جية العمؿ ىذه األعباء 

 ىي في الحقيقة ستضاؼاالشتراكات  ىذهزيادة في تكمفة السمع كالخدمات, ككف إلى  ذلؾ سيؤدم

إلى  مصاريؼ اإلنتاج, كبالتالي يمكف أف نعتبره مف األسباب التي قد تؤدم بجيات العمؿإلى 

 التيرب مف تقديـ البيانات الصحيحة عف الكعاء الضماني الخاضع الشتراكات الضماف

ذا ما سيتـ دراستو مف كذلؾ في حالة كجكد منافسة بيف جيات العمؿ المختمفة, كىاالجتماعي 

 لصندكؽاألسباب الحقيقية لمتبلعب كالتضميؿ في التقارير المالية المقدمة  استقصاءخبلؿ 

 الضماف االجتماعي, كىؿ عبء االشتراؾ الضماني لو دكر في ذلؾ أـ ال؟.

 شتراك الضماني  توزيع نسب وفروع األ 3.5.2.2

 فركع كنسب 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  ( مف قانكف الضماف32حددت المادة رقـ )

الضمانية المفركضة عمى الفئات التي ينطبؽ عمييا ىذا القانكف مقابؿ المنافع النقدية االشتراكات 

الضمانية بنسبة مئكية مف الكعاء الخاضع االشتراكات  التي سكؼ يتحصمكف عمييا, كتكزع فركع

ي أك األجر الفعمي( كذلؾ قبؿ خصـ أية إلحتساب العبء الضماني )أم مف المرتب الفعم

استقطاعات أخرل عمى المضمكف المشترؾ, كما نصت عمى ذلؾ الئحة التسجيؿ كاالشتراكات 

 (, كىذه النسب كالفركع ىي:29كالتفتيش كفقا لممادة رقـ )

يفرض اشتراؾ المعاش عمى جميع فئات المضمكنيف المشتركيف مقابؿ التمتع اشتراؾ المعاش:  -1

الشيخكخة كالعجز بسبب إصابة العمؿ كالعجز لغير إصابة العمؿ كمعاشات الكرثة  بمعاشات

%( مف إجمالي المرتب الفعمي أك 10.500كالمنح المقطكعة, كحددت قيمة ىذا األشتراؾ بنسبة )

 األجر الفعمي. 



اشتراؾ الرعاية الصحية: يفرض اشتراؾ الرعاية الصحية بالنسبة لجميع المضمكنيف المشتركيف  -2

 قسميف:إلى  في نظاـ الضماف االجتماعي, كتنقسـ اشتراكات الرعاية الصحية

كنسبتو االجتماعي  اشتراؾ يغطي الرعاية الصحية النكعية التي يتكالىا صندكؽ الضماف -أ
 %( مف إجمالي المرتب أك األجر الفعمي.1)
 الصحة كالضمافاشتراؾ مقابؿ خدمات الرعاية الصحية األساسية التي تقدميا كزارة  -ب

 %( مف إجمالي المرتب أك األجر الفعمي.2.500كنسبتيا )االجتماعي 
يفرض اشتراؾ المعاش األساسي عمى جميع المضمكنيف المشتركيف عاش األساسي: اشتراؾ الم -3

%( مف 1, حيث حددت نسبتو )1985( لسنة 16بمكجب أحكاـ قانكف المعاش األساسي رقـ )

 عمي. إجمالي المرتب أك األجر الف

%( مف 15كبذلؾ يككف إجمالي نسبة االشتراؾ الضماني الكمي عمى جيات العمؿ الكطنية )

المرتب أك األجر الفعمي لممكظفيف كالعاممكف بعقكد عمؿ, كىذه النسب النافذة حاليان كفؽ أخر 

 تعديؿ.

 :الخاضع لالشتراك الضماني وعناصرهالوعاء  6.2.2

آخر, العديد إلى  جر الذم يتقاضاه العامؿ, كتغيره مف شيرإشكالية عدـ ثبات مقدار األ كلدت 

(. 6, ص2004)إلياس, االجتماعي  مف الصعكبات العممية عمى أدارة التفتيش بأنظمة الضماف

االجتماعي  ألف ىذه التغيرات تقضي أف تقكـ إدارة التفتيش بالتحقؽ مف أف استقطاعات الضماف

مؿ قد تـ إحتسابيا بشكؿ دقيؽ عمى أساس األجر المدفكعة عف المضمكف المشترؾ كجية الع

كلكي يتـ احتساب االشتراؾ الضماني  ,قاضاه المضمكف المشترؾ عف كؿ شيرالفعمي الذم يت

 حدده قانكف الضماف حسب مايجب تحديد عناصر الكعاء الخاضع لبلشتراؾ الضماني 

ة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة ػػػػو, كالئحػػػػػكتعديبلت 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي 

العممية الناشئة عما تقدـ تعمد  الصعكباتتنفيذا ألحكامو, كقيده بشركط معينة, كلمتخمص مف 



بإصدار نصكص كمكاد تبيف عناصر الكعاء الضماني االجتماعي  المّشرع في قانكف الضماف

 لمشركات الكطنية, كيمكف تمخيص ىذه العناصر فيما يمي:

 اعتماد تعريف خاص لممرتب أو األجر الفعمي  1.6.2.2

" بأنو المرتب  14/07/1986لصادر بتاريخ ( ا55حيث عرؼ قانكف الخدمة المدنية رقـ )

المرتب األساسي لممكظؼ أم أكؿ مربكط الدرجة التي يشغميا مضافان إليو العبلكات كالبدالت 

", كمف ناحية أخرل فقد عرؼ قانكف السنكية كالتشجيعية كعبلكات الترقية التي استحقت لو

( بأنو "المرتب أك 6( فقرة )52المرتب في المادة ) 1980( لسنة 13رقـ  )االجتماعي  الضماف

األجر الفعمي الذم تحسب عمى أساسو اشتراكات المكظفيف أك العماؿ, كتسكل عمى أساسو 

)المشترؾ( مف مرتب  ما يتقاضاه المضمكف ". كيشمؿالمعاشات كغيرىا مف المنافع الضمانية

أساسي أك أجر أساسي مضافان إليو ما يستحقو مف عبلكات كبدالت كمزايا مالية أخرل كذلؾ 

  .كمنتظمةبشرط أف تككف ىذه اإلضافات ذات صفة مستقرة ثابتة 

كيدخؿ في األجر الفعمي كفقا لبلئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذا ألحكاـ 

ما يحصؿ عميو العامؿ بعقد عمؿ مقابؿ السكف ( 35كفقان لممادة ) 1980( لسنة 13القانكف رقـ )

كاألعباء العائمية كالعبلكات كالبدالت كالمزايا المالية ذات الصفة الثابتة كالمستقرة كال يشمؿ األجر 

الفعمي أية مبالغ تصرؼ لمكاجية مصركؼ فعمي مثؿ عبلكة السفر كالمبيت كمصركفات 

يدخؿ بدؿ العمؿ اإلضافي في األجر الفعمي متى كانت لو صفة االستقرار كالثبات  االنتقاؿ, كما

كاالنتظاـ لمدة ستة أشير في السنة الميبلدية الكاحدة عمى األقؿ, كما تدخؿ قيمة المزايا العينية 

الفعمي الخاضع لبلشتراؾ  كالسكف كالطعاـ التي تقدـ لمعامؿ بمقتضى عقد عمؿ ضمف األجر

تعتبر ىػذه المكػكنات أىػـ العناصػر التي يحتسب عمى أساسيا االشتراؾ الضماني, ك  .الضماني

 مع مراعاة أحكاـ المحكمة العميا كتعميمات العمؿ التي تصدر في ىذا الشأف.



 استمرار استحقاق األشتراك الضماني 2.6.2.2

( مف الئحة التسجيؿ 46()45()44كفقا لممكاد ) شتراؾ الضماني مستحقان كامبلن يظؿ األ

, 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  كاالشتراكات كالتفتيش الصادرة تنفيذا ألحكاـ قانكف الضماف

إذا " أنو مف نفس البلئحة كالتي تقضي عمى  (43كال يحكؿ دكف استحقاقو إال ما حددتو المادة )

بسبب المرض أك إصابة العمؿ أك الكالدة فيعفى مف  فقد المشترؾ كامؿ أجره أك دخمو لمدة معينة

 عمى أف تعتبر ىذه المدة كما لك كانت مسددة عنيا ,أداء حصتو مف االشتراؾ عف المدة المذككرة

كذلؾ إذا كاف فقد األجر أك الدخؿ ك بالكامؿ, كذلؾ فيما عدا اشتراؾ المساعدات, االشتراكات 

 ر الذم فقده".جزئيان فيعفى مف أداء األشتراؾ عف القد

 تحديد االشتراك في حالة عدم تقديم البيانات 3.6.2.2

( مف الئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الكعاء الضماني في حالة تخمؼ 49حددت المادة )

جية العمؿ أك الخدمة عف تقديـ البيانات البلزمة لتحديد الكعاء الخاضع الحتساب قيمة االشتراؾ 

المختص تحديد االشتراؾ عمى أساس أخر بيانات االجتماعي  فرع الضماف فيتكلى ,الكاجب أداؤه

 سبؽ تقديميا إليو, أك في ضكء ما قد يتكفر لديو مف معمكمات أخرل.

 تحديد ميعاد استحقاق أداء االشتراكات 4.6.2.2

ء ( مف الئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش فأنو "عمى كؿ مف يمتـز بأدا58كفقان لممادة رقـ )

أداء االشتراؾ الضماني المتعمؽ بكؿ شير إلى  االشتراؾ الضماني كمو أك حصة منو أف يبادر

مف السنة الميبلدم في اليكـ األكؿ مف الشير التالي لو مباشرة كفكر استحقاقو, أك عمى األكثر 

ال استحؽ عميو غرامة ال تأخير في ميعاد ال يجاكز بأم حاؿ اليكـ العاشر مف الشير التالي لو, كا 

فضبلن عف الجزاءات القانكنية األخرل", مع األخذ في االعتبار أنو "ال يترتب عمى التخمؼ عف 

الضمانية مف جانب الممـز بأدائيا )جية العمؿ(, أك التأخير في ذلؾ ضياع حؽ االشتراكات  أداء



حة التسجيؿ ( مف الئ64المشترؾ أك المستحقيف عنو في المنافع الضمانية" كذلؾ كفقا لمادة رقـ )

في مكاعيدىا الشيرية الثابتة االشتراكات  كاالشتراكات كالتفتيش, كبالتالي فإف عممية تحصيؿ

خبلؿ العشر األياـ األكلى مف الشير التالي ذات شكؿ فعاؿ كمناسب عند أغمب جيات العمؿ 

إلى  في القطاع العاـ, أما في القطاع الخاص فأف األمر قد يكاجو بعض الصعكبات, كيحتاج

 (. 261, ص2009)الجيار, االشتراكات  انتياج طرؽ أخرل مناسبة لطبيعة تحصيؿ

اع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقطإلى  دل الفئات التي تنتميػػػػػاب أنفسيـ كىي إحػػػػػػػفئة العامميف لحسإلى  رػفالنظ

( مف 58ة رقـ )نبلحظ أف المشرع الميبي سمح ليذه الفئة بالسداد مقدمان كذلؾ كفقا لماد ,الخاص

مقدمان االشتراكات  أنو "ال يجكز قبكؿ , حيث نصت عمىالئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش

باستثناء اشتراكات العاممكف لحساب أنفسيـ", أما باقي الفئات سكاء كانت جية العمؿ كطنية 

ال استحقت  في مكاعيدىا الشيرية,االشتراكات  )عامة/خاصة( أك غير كطنية فأنيا ممزمة بسداد كا 

رقـ االجتماعي  ( مف قانكف الضماف46المادة رقـ ) لما نصت عميوعمييا غرامة التأخير كفقان 

في المكاعيد المحدد بأداء االشتراكات المفركضة عميو بأنو "إذا تأخر الممـز  1980( لسنة 13)

كؿ سنة أك جزء % مف المبالغ التي تأخر أداؤىا كذلؾ عف 5فتستحؽ عميو غرامة تأخير مقدارىا 

كالخاص  2013( لسنة 16مف السنة". عممان بأف غرامة التأخير قد ثـ إلغائيا كفؽ القانكف رقـ )

بشأف الضماف االجتماعي, كالذم جاء فيو  1980( لسنة 13بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ )

 .1980( لسنة 13( مف القانكف رقـ )46إلغاء المادة رقـ )

ر التخمؼ عف أداء االشتراؾ الضماني في مكاعيد استحقاقو تيرب غير كبالتالي يمكف أف نعتب

مباشر خاصةن إذا كانت ىذه المخالفة صريحة كمقصكدة كتتضمف سكء نية, كذلؾ ككنو مخالؼ 

 لمقكانيف كالمكائح الصادرة في ىذا الشأف.

 



 طريقة أداء االشتراكات الضمانية 5.6.2.2

جيات العمؿ بفئاتيا المختمفة, كىي الممزمة قانكنان بسداد شتراؾ الضماني عف طريؽ يتـ سداد األ

الفقرة )أ( طريقة  1980( لسنة 13( مف القانكف رقـ )59شتراكات, كقد حددت المادة رقـ )األ

االجتماعي  الضمانية بأف يككف عف طريؽ األداء المباشر لحساب الضمافاالشتراكات  أداء

 كذلؾ بأحد الكسائؿ اآلتية:

 بالفرع المختص أك المكاتب التابعة لو.االجتماعي  خزينة الضمافإلى  الدفع نقدان  - أ

 بأحد المصارؼ العاممة بميبيا.االجتماعي  اإليداع لحساب الضماف - ب

( مف الئحة التسجيؿ 62كالتي حددتيا المادة رقـ ) ,أرفاؽ إستمارات الصرؼإلى  باإلضافة

أف تتضمف  ت العمؿ كالخدمة أيان كانتمى جياكالتي تنص ع ,كاالشتراكات كالتفتيش الفقرة )أ(

 إستمارات صرؼ المرتبات كاألجكر كالدخكؿ البيانات اآلتية:

 سـ المشترؾ بالكامؿ.أ -1

 رقمو الضماني. -2

 ممشترؾ.ل عدد أياـ العمؿ خبلؿ الشير بالنسبة -3

 المرتب أك األجر المدفكع لو عف الشير. -4

 العمؿ مف ىذا األشتراؾ.  قيمة األشتراؾ الضماني المستحؽ عف كؿ مف المشترؾ كجية -5

فقد نصت أنو "عمى جيات العمؿ أف تحتفظ  ,( مف البلئحة62أما الفقرة )ب( مف المادة رقـ )

بصكرة مف كؿ استمارة مف استمارات الصرؼ المذككرة لمدة ثبلث سنكات عمى األقؿ", كما 

( مف نفس البلئحة "عمى كؿ جية عمؿ أك خدمة ممزمة بالتسجيؿ أف 26نصت المادة رقـ )

ؾ مف المعامبلت تخصص فييا مسؤكال أك مسؤكليف عف شؤكف تسجيؿ المشتركيف كعف غير ذل

مناسبة لجميع الفئات الممزمة بالدفع سكاء االشتراكات  ة أداءػػػػالضمانية". كيمكف أف نعتبر طريق



ككف االجتماعي  كانت عامة أك خاصة, إال أنو يفضؿ الدفع عف طريؽ اإليداع لحساب الضماف

عا ما, كبالتالي الضمانية المستحقة عمييا كبيرة نك االشتراكات  بعض جيات العمؿ تككف قيمة

 الكثير مف الكقت كالجيد. االشتراكات  سكؼ تستغرؽ عممية تحصيؿ ىذه

 :ظاىرة التيرب الضماني 7.2.2

حدل المشاكؿ الخطيرة التي تكاجو نظاـ الضماف االجتماعي, إتعتبر ظاىرة التيرب الضماني 

مييا مف عدـ تحقيؽ كذلؾ لما يترتب عمييا مف أثار اجتماعية كاقتصادية خطيرة, كلما يترتب ع

االشتراكات  حيث تمثؿ (,2, ص2003ىدافو المرجكة )الصياد, ألاالجتماعي  نظاـ الضماف

االشتراكات  الضمانية المصدر الرئيس لتدفؽ األمكاؿ في أنظمة الضماف االجتماعي, كىذه

مختمؼ المنافع االجتماعي  الضماف صندكؽالمقطكعة تمثؿ أغمب األمكاؿ التي يغطى بيا 

ضمانية كاإلستثمارات. كسيتـ التعرؼ عمى أبعاد ىذه الظاىرة مف خبلؿ التعريؼ بمفيكـ التيرب ال

الضماني, كالتعرؼ عمى صكر التيرب الضماني سكاء كاف التيرب كمي )مباشر( أك جزئي 

 جتماعية.قتصادية كاأل)غير مباشر(, كذلؾ لما يترتب عميو  مف اآلثار األ

 الضمانيمفيوم التيرب  1.7.2.2

عدـ قياـ صاحب العمؿ بالكفاء بالتزاماتو بدفع األشتراؾ في نظاـ  "يقصد بالتيرب الضماني

عف جميع العامميف لديو, أك دفع األشتراؾ عف بعضيـ دكف البعض اآلخر, االجتماعي  الضماف

جار, )النعف مدد عمؿ كأجكر تقؿ عف المدد كاألجكر الفعمية لمعامميف لديو"االشتراكات  أك أداء

الئحة التسجيؿ كاالشتراكات ( مف 65لممادة ), كيقصد بالتيرب الضماني كفقان (11, ص2011

كؿ مف أعطى معمكمات غير  بأنو " 1980( لسنة 13كالتفتيش الصادرة عف القانكف رقـ )

صحيحة فيما يتعمؽ بالتسجيؿ أك األشتراكات, أك أمتنع عف إعطاء المعمكمات كالبيانات 

دية أك عينية, ػػػانيو نقػػػػػره عمى أم منفعة ضمػػػػػو أك لغيػػػػؿ لنفسػػػػػبقصد أف يحصالصحيحة, كذلؾ 



اء عمدية ػػػػػػعف أخط ان اجمػاني نػػػػرب الضمػػكف التيػػػا يكػان مػػػػػأك عمى زيادة في ىذه المنفعة", كغالب

اؿ لمتخمص مف دفع ػػػػائؿ الغش كاالحتيػػػػػػػػاتر, باستخداـ كسػػػػػػػػػػػالدفإلى  ؿػػػػػفي التسجيؿ كالترحي

اشتراكات الضماف االجتماعي, كتككف ىذه المخالفة صريحة كمقصكدة كتتضمف سكء نية, كذلؾ 

إما بإخفاء عماؿ أك تخفيض ركاتبيـ, أك باستخداـ نكعيف مف الدفاتر في الشركات أحداىما 

السيك أك  ي, كبإعتبار أف الغش ىك "حقيقي كاآلخر غير حقيقي لعرضو عمى الضماف االجتماع

التزكير العّمد الذم يرتكب مف قبؿ أحد أفراد اإلدارة بقصد التضميؿ أك اإلخفاء أك االختبلس أك 

يمكف تعريؼ التيرب (, بالتالي 65, ص2012التأثير عمى القكائـ المالية" )نظمي كالعزب, 

ات المتعمقة باشتراكات الضماف د في البيانات كالمعمكمعممتالتزكير ال" الضماني بأنو 

اإلجتماعي, كالذم يقكـ بو صاحب العمؿ باستخداـ كسائؿ الغش كاألحتياؿ, بقصد التخمص مف 

. كما يمكف أف نعتبر "مانية المفركضة عميو كفؽ القانكفتنفيذ كؿ أك بعض االلتزامات الض

 شر ككف ىذهالتخمؼ عف أداء األشتراؾ الضماني في مكاعيد استحقاقو تيرب غير مبا

مختمؼ االجتماعي  الضماف صندكؽالمقطكعة تمثؿ أغمب األمكاؿ التي يغطى بيا االشتراكات 

يعتبر مخالؼ لمقكانيف االشتراكات  المنافع الضمانية كاإلستثمارات, كأف التخمؼ عف دفع ىذه

 كالمكائح الصادرة في ىذا الشأف.

 أنواع التيرب الضماني 2.7.2.2

تعددت أنكاعو  حيث ,في العالـ مف ظاىرة التيرب الضمانياالجتماعي  تعاني أنظمة الضماف

سكاء كاف تيرب كمي )مباشر( أك تيرب جزئي )غير مباشر(, كيتمثؿ التيرب الكمي في "عدـ 

عف جميع االجتماعي  قياـ صاحب العمؿ بالكفاء بالتزاماتو بإجراء االشتراؾ في نظاـ الضماف

كف أثر ىذا التيرب )مباشر( عمى أنظمة الضماف ػػػػ(, كيك56ص ,1970)عبداهلل,  العامميف لديو"

, كما لو االشتراكات الضمانية المصدر الرئيس االجتماعي, كذلؾ مف حيث آلية التمكيؿ باعتبار



مف أثار أخرل عمى كؿ مف المضمكف كجية العمؿ, كمف ناحية أخرل, يقصد بالتيرب الجزئي 

عف االجتماعي  اماتو بدفع األشتراؾ في نظاـ الضماف"عدـ قياـ صاحب العمؿ بالكفاء بالتز 

عف مدد عمؿ كأجكر تقؿ عف المدد كاألجكر الفعمية االشتراكات  بعض العامميف لديو أك أداء

كخفية, كيككف  أكثر إمعانان  ان (, كيأخذ ىذا التيرب صكر 22, ص2003)الصياد,  لمعامميف لديو"

كالمضمكف كجية العمؿ. إما إذا االجتماعي  ضمافتأثير ىذا التيرب أقؿ عمى كبلن مف نظاـ ال

كبالتالي االجتماعي  كاف تيرب صاحب العمؿ أك جية العمؿ عف االشتراؾ في نظاـ الضماف

فعندئذ يسمى صاحب العمؿ أك جية العمؿ غير  كشامبلن  عدـ إشراؾ جميع العماؿ لديو كامبلن 

 (. 5, ص2011)النجار, االجتماعي  مشترؾ بالضماف

المتضرر األكثر في كبل الحالتيف مف تيرب جيات االجتماعي  أف نظاـ الضماف ,القكؿكيمكف 

العمؿ سكاء كاف تيرب كمي أك جزئي, حيث نجد أف المشرع الميبي قد أعفى المضمكف المشترؾ 

االشتراكات  تحمؿ أم عقكبات أك ضياع أم منفعة ضمانية في حالة تيرب جية العمؿ عف سداد

الفعمية, كذلؾ كفقا لما جاء في المادة رقـ االشتراكات  ا الشتراكات تقؿ عفالضمانية أك أدائي

( لسنة 13( مف الئحة التسجيؿ كاألشتراكات كالتفتيش الصادرة تطبيقان ألحكاـ القانكف رقـ )64)

نجد أف المتضرر االجتماعي  أما في حالة عدـ أشتراؾ جية العمؿ في نظاـ الضماف ,1980

يحقؽ العديد االجتماعي  مكف كجية العمؿ, كذلؾ ككف أف نظاـ الضمافىنا ىك كبل مف المض

مف المزايا لممشتركيف فيو, مف خبلؿ تعكيضيـ عف بعض المخاطر التي قد تكاجييـ في حياتيـ, 

 . 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  لما جاء في قانكف الضماف كذلؾ كفقان 

 صور وأشكال التيرب الضماني 3.7.2.2

في التيرب الكمي )المباشر( كالتيرب الجزئي )غير  متمثمةن دد صكر كأشكاؿ التيرب الضماني تتع

 المباشر(, كالتي يمكف حصرىا في النقاط التالي:



عدـ إفصاح جية العمؿ عف الكعاء الحقيقي لؤلجكر كالمرتبات لمكظفييا, كذلؾ عف طريؽ  -1

خالؼ بذلؾ األجكر الحقيقية لمعامميف, كيككف إشراؾ العاممػيف بيػذه الجيػة عمى الحد األدنى بما ي

ذلؾ مف خبلؿ إبراـ عقكد مع العامؿ أك المكظؼ بمبمغ محدد, بينما المرتبات التي تخضع 

لبلستقطاعات الضمانية يتـ تحديدىا أقؿ مف قيمة المرتبات كاألجكر الشيرية المثبتة بتمؾ العقكد, 

 كىذا لغرض دفع مستحقات ضمانية أقؿ مما يجب.

ياـ جية العمؿ بعدـ شمكؿ فترات التجربة لبعض العامميف لدييا, أك اإلببلغ عف انتياء خدمات ق -2

الضمانية عف مدد أقؿ مف االشتراكات  بعض العامميف بالرغـ مف كجكدىـ, كبالتالي يككف تسديد

 المدة الفعمية التي أشتغميا المضمكف في جية عممو.

تي تقدميا جية العمؿ مف سكف كطعاـ ضمف الكعاء عدـ إشراؾ بعض عناصر األجر كالمزايا ال -3

 (.5, ص2011)النجار, االجتماعي  الخاضع لبلستقطاعات الضماف

 اعدـ إشراؾ العامميف لدييإلى  عدـ اشتراؾ جية العمؿ كميا في الضماف االجتماعي, مما يؤدم -4

  (.58ص, 1970)عبداهلل, االجتماعي  أيضا, كيككف بيذا غير مشترؾ في نظاـ الضماف

المستحقة عمييا في تاريخ استػحقاقػيا, كذلؾ لػغرض االشتراكات  عدـ قياـ جية العمؿ بتسديد -5

تحقيػؽ نتػائج نافعػة ليا أك لبػعض العػػامميف فييػا, كبالتالي عدـ االنتظاـ في سداد اشتراكات 

 (.22, ص2003)الصياد,  الضمانية

بفرعو االجتماعي  إدارة الضمافإلى  إقراران مف صكر التيرب الضماني تقديـ بعض جيات العمؿ  -6

الضمانية المقررة, بينما تقدـ االشتراكات  المختص بتكقؼ النشاط مف أجؿ التخمص مف دفع

ف النشاط في حالة استمرارية مصمحة الضرائب ألجؿ الحصكؿ عمى قرض إلى  األكراؽ كاممة كا 

 (.50, ص2013أك تغطية اعتمادات مستنديو )البيرة, 



ىذه األشكاؿ مف التيرب مخالفة لمقكانيف الضمانية المطبقة في مختمؼ البمداف, حيث نجد  كتعتبر

تنحصر في استخداـ جية العمؿ الخداع أك التحريؼ في أف ىذه األشكاؿ باختبلؼ تنكعيا 

دؼ التخمص ػػ, بيالضمانيةاالشتراكات  المستندات كالسجبلت المحاسبية, كالتقارير المتعمقة بسداد

 ؿ االلتزامات التي حددتيا قكانيف الضماف اإلجتماعي, كالمتمثمة في االلتزاـ بدفعػأك ك مف بعض

 كذلؾ لما لو مف أثار سمبية عمى نظاـ الضماف الضمانية في مكاعيد استحقاقيا,االشتراكات 

 .في عممية  التمكيؿ االشتراكات الضمانية المصدر الرئيس باعتباراالجتماعي 

 الضمان االجتماعيخدمات التالعب والتضميل في التقارير المالية وأثره عمى  3.2

إلى  يرجع السبب فيوك إف أحتماؿ كجكد أخطاء بالمستندات كالسجبلت المحاسبية أمر كارد, 

القكائـ المالية النيائية, كما أف  عرضإلى  المراحؿ المتعددة التي تمر بيا البيانات المالية, كصكالن 

لية كقكع تبلعب كغش في البيانات المحاسبية بإحدل ىذه المراحؿ المتعددة التي تمر بيا احتما

ليس ببعيد, كالكتشاؼ ما بيا مف أخطاء أك غش يتـ فحص ىذه البيانات كمراجعتيا بكاسطة 

مراجع خارجي, بيدؼ إصدار تقرير يبيف فيو رأيو فيما إذا كانت البيانات الكاردة في القكائـ 

ات ػػػ(. كقد تختمؼ الممارس284, ص2010)مكمني,  مثؿ بعدالة المركز المالي أـ الالمالية ت

دكثيا في ػػػػاؿ التي قد يندرج تحت مسمى عمميات التبلعب كالتضميؿ الممكف حػػػػػكاألشك

امة أك الخاصة, كدرجة تعقيدىا, إال أف المقصكد بالتبلعب كالتضميؿ في ىذه ػػػػػات العػػػػػػالشرك

ينحصر في إستخداـ الشركات الخاصة الخداع كالتزكير أك التحريؼ في المستندات  الدراسة

بيدؼ الحصكؿ االجتماعي  كالسجبلت المحاسبية كالتقارير المتعمقة بسداد إشتراكات الضماف

االجتماعي  عمى نظاـ الضماف سمبية راثآكمالو مف  ,عمى منفعة غير مشركعة كغير قانكنية

 في عممية  التمكيؿ.  لضمانية المصدر الرئيساالشتراكات ا بإعتبار

 



 :التعريفات اإلجرائية 1.3.2

ة اإلجرائية لممصطمحات الرئيس تحقيؽ أىداؼ الدراسة يكرد الباحث تكضيحان لبعض التعريفاتل

 كىي عمى النحك التالي: ,المستخدمة في التعريؼ بتبلعب كالتضميؿ

 المحاسبيالخطأ  .أ 

يعني تحريفات غير  أف الخطأ المحاسبي "إلى  (240لممراجعة رقـ )أشار المعيار الدكلي 

مقصكدة في التقارير المالية مثؿ خطأ في جمع البيانات أك في معالجتيا أك في تقدير محاسبي 

غير صحيح ناتج عف السيك أك تفسير مغمكط لمحقائؽ, أك خطأ في تطبيؽ المبادئ المحاسبية 

)االتحاد الدكلي لممحاسبيف,  ك التصنيؼ أك العرض أك اإلفصاح"المتعمقة بالقياس أك االعتراؼ أ

األخطاء الحسابية كالكتابية في السجبلت كالبيانات (, كما تشتمؿ األخطاء 181, ص2001

نتيجة تطبيؽ المبادئ المحاسبية د القكائـ المالية كاألخطاء في المحاسبية التي يتـ فييا إعدا

(, أما إذا اقترف 29, ص2009)الرفاعي,  أعداد القكائـ الماليةالنسياف أك التفسير الخاطئ عند 

 (. 15, ص2012)الحمك,  الخطأ بسكء نية القائميف بو اعتبر نكعان مف الغش أك التزكير

إذا لـ يقترف بسكء غير مقصكد كبالتالي يعتبر الخطأ المحاسبي عند أعداد القكائـ المالية خطأ 

ة, كالذم قد ينتج عف المراحؿ المتعددة التي تمر بيا البيانات نية المحاسب أك أحد مكظفي اإلدار 

ال يمحؽ قد أك الناتج عف الفيـ الخاطئ في تطبيؽ النظـ كالمبادئ المحاسبية, كالذم  ,المحاسبية

 الضرر بالفئات المختمفة مف مستخدمي البيانات المالية.

 الغش  .ب 

فعبلن مقصكدنا مف قبؿ شخص  يعني " أف الغشإلى  (240أشار المعيار الدكلي لممراجعة رقـ )

أك أكثر في اإلدارة, كأكلئؾ المكمفكف بالرقابة, كالمكظفكف أك أطراؼ خارجية, كيتعمؽ ىذا الفعؿ 



بإستخداـ الخداع مف أجؿ الحصكؿ عمى مصمحة غير عادلة أك غير قانكنية, كالذم ينتج عنو 

 .  (181, ص2001, تحريؼ في التقارير المالية" )االتحاد الدكلي لممحاسبيف

كعّرؼ الغش عمى أنو "الخطأ الذم يرتكب عف قصد أك عمد أك تدبير سابؽ مف قبؿ المحاسب 

)الحمك,  أك الييئة اإلدارية لمتضميؿ أك اإلخفاء أك اإلختبلس أك التأثير عمى القكائـ المالية"

أيضا بأنو "التحريؼ كالتشكيو المتعمد لممعمكمات  و أحد الباحثيفعرفكما (, 19, ص2012

المالية مف قبؿ كاحد أك أكثر مف مكظفي اإلدارة أك طرؼ ثالث, كذلؾ بإحداث بيانات غير 

صحيحة أك أغفاؿ بعض األحداث أك العمميات, كالتبلعب في السجبلت كالمستندات أك تزكيرىا, 

ء استعماؿ المكجكدات, أك حذؼ تأثير كتقيد عمميات دكف أف يككف ليا أساس صحيح, أك سك 

مستندم, أك عدـ  دليؿبعض العمميات في السجبلت كالمستندات, أك قيد عمميات بدكف أم 

كالذم يمحؽ الضرر  (.29, ص2009)الرفاعي,  تطبيؽ السياسات المحاسبية بصكرة صحيحة

 بالفئات المختمفة مف مستخدمي البيانات المالية.

 التالعب والتضميل .ج 

تعريفات عامة كفنية كثيرة بخصكص التبلعب كالتضميؿ في معظـ البمداف عمى الرغـ مف ىناؾ 

فعؿ مقصكد مف قبؿ  "إلى  اإلشارة ليما بطرؽ مختمفة, فيشير مصطمح التبلعب كالتضميؿ

شخص كاحد أك عدة أشخاص مف اإلدارة أك المكظفيف أك أطراؼ ثالثة, كالذم ينتج عنو تحريؼ 

(, كالتبلعب في البيانات المالية ىك عبارة عف 25, ص2009)النزلي,  "في البيانات المالية

"حذؼ أك تعديؿ أك أجراء قيكد محاسبية بصكرة عمدية بيدؼ إخفاء عجز أك تبلعب أك إخفاء 

  .(137, ص2009)الرماحي,  حقائؽ تتعمؽ باألكضاع المالية لممشركع أك الشركة"

إساءة العرض المتعمد لمحقائؽ " قارير المالية ىك يمكف القكؿ بأف التبلعب كالتضميؿ في التك 

. كما أف استخداـ مصطمح الغش "المالية لممنشأة مف أجؿ الحصكؿ عمى منفعة غير مشركعة



, كاالحتياؿ ,كالتبلعب ,االختبلسعة يدؿ أيضان عمى عدة معاف منيا في حقؿ المحاسبة كالمراج

ى عدة عناصر مف أجؿ ارتكاب الغش ىي كأف ما ترتكز إليو ىذه المصطمحات أنيا تشتمؿ عم

 سكء النية كالتعمد أك القصد كذلؾ سعيان لمتضميؿ كاإلخفاء عف أنظار المستخدميف لمتقارير المالية

  .(179, ص2006)دحدكح, 

أحد مستخدمي التقارير المالية, كالتي يعتمد عمييا في معرفة االجتماعي  كيعتبر نظاـ الضماف

االشتراكات  بجيات العمؿ المختمفة, كمدل التزاـ إدارة تمؾ الجيات بسدادقيمة الركاتب لممكظفيف 

 الضمانية عنيا كعف مكظفييا. حيث يقصد بالتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف

ككنو غش في البيانات كالمعمكمات ناجـ عف أخطاء عمدية في بالتيرب الضماني, االجتماعي 

بقصد التضميؿ أك اإلخفاء أك االختبلس أك التأثير عمى كذلؾ  اترػػػػػالدفإلى  ؿػػػػالتسجيؿ كالترحي

 كالذم ينتج عنو تحريؼ في التقارير المالية المتعمقة بسداد اشتراكات الضماف ,القكائـ المالية

 .بيدؼ الحصكؿ عمى منفعة غير مشركعة كغير قانكنيةاالجتماعي 

 :أشكالوميل في التقارير المالية و أسباب التالعب والتض 2.3.2

إجراء حذؼ دعك بعض الشركات أك اإلدارة فييا إلى ىناؾ العديد مف األسباب كاألشكاؿ التي ت

تتعمؽ  أك تعديؿ في التقارير المالية الصادرة عنيا, بيدؼ إخفاء عجز أك تبلعب أك إخفاء حقائؽ

التبلعب (, كبالتالي يمكف تقسيـ أسباب 137, ص2009)الرماحي,  "باألكضاع المالية لممشركع

كالتضميؿ في التقارير المالية الصادرة عف جيات العمؿ المختمفة حسب اليدؼ مف عممية 

ركعة ػػػة غير مشػػػػدؼ الحصكؿ عمى أم منفعػػػػاب تبلعب كتضميؿ بيػػػػأسبإلى  التبلعب أك الغش

بشكؿ االجتماعي  التخمص مف دفع اشتراكات الضمافإلى  ؿ عاـ, كأسباب أخرل تيدؼػػبشك

 اص. خ



أسباب التالعب والتضميل في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساىمة بيدف  1.2.3.2

 :الحصول عمى منفعة

التبلعب كالتضميؿ في التقارير إلى  ىناؾ العديد مف األسباب التي تدعك بعض جيات العمؿ

كيككف ذلؾ مشركعة, المالية الصادرة عنيا, كيككف ذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى منفعة غير 

أك أغفاؿ بعض األحداث أك العمميات, كالتبلعب في السجبلت  ,بإحداث بيانات غير صحيحة

)نظمي كالعزب,  منيا األتي نذكرأسباب كثيرة كمتعددة, إلى  كالمستندات أك تزكيرىا, كيرجع ذلؾ

 (:177, ص2012

اتر كالسجبلت الرغبة في إختبلس مكجكدات الشركة, كيككف ذلؾ عف طريؽ التبلعب في الدف -1

بقصد اختبلس أصؿ مف أصكؿ الشركة )النقدية(, كالتي يقكـ بيا المختمس مف خبلؿ عدـ إثبات 

 )نقدية أك بضاعة( كاردة بالدفاتر الشركة  كاختبلسيا.

تغطية إختبلسات سابقة, كيككف ذلؾ عف طريؽ التبلعب في الدفاتر كالسجبلت بقصد تغطية  -2

)النقدية(, كالتي يقكـ بيا المختمس مف خبلؿ أثبات  حالة اختبلس أصؿ مف أصكؿ الشركة

 مدفكعات كىمية بالدفاتر الشركة, مثؿ إضافة أسماء كىمية بكشكفات األجكر كالمرتبات.

خدمة أىداؼ اإلدارة, حيث ىناؾ بعض الحكافز لئلدارة في تقديـ بيانات كتقارير مالية احتيالية  -3

جبلت بقصد التأثير عمى مدل داللة القكائـ المالية مف خبلؿ التبلعب كالتضميؿ في الدفاتر كالس

)دحدكح,  بلؿ فترة معينة لعدة أسباب منيا:عف نتيجة أعماؿ الشركة مف ربح أك خسارة خ

 (179, ص2006

إظيار كضع الشركة بشكؿ أفضؿ مما ىك عميو, لتشجيع المستثمريف عمى شراء أسيميا أك مف   .أ 

 أجؿ الحصكؿ عمى قركض مف البنكؾ.

 كؿ عمى عبلكات كحكافز إضافية لئلدارة بناءنا عمى تحقيؽ أكبر قدر مف األرباح لمشركة.الحص  .ب 



 عدـ كجكد أنظمة رقابية فّعاؿ, أك قصكر اإلدارة في متابعة أنظمة الرقابة لدييا. .ج 

 إظيار أرباح أقؿ بيدؼ التخمص مف بعض االلتزامات المفركضة عمى الشركة مف الضرائب. .د 

إظيار أرباح غير حقيقية أكبر مف ما ىك عميو, مف خبلؿ تأجيؿ دفع إلى  كقد تمجأ اإلدارة

اشتراكات الضماف اإلجتماعي, أك مف خبلؿ التبلعب لتخفيض المصركفات المتعمقة باألجكر 

 كالمرتبات, مف أجؿ الحصكؿ عمى منفعة غير مشركعة, كالمتمثمة في دفع أقؿ قدر مف

 كالمرتبات.الضمانية المفركضة عمى األجكر االشتراكات 

أسباب التالعب والتضميل في التقارير المالية الصادرة عن الشركات الوطنية الخاصة  2.2.3.2

 :بيدف التخمص من دفع إشتراكات الضمان اإلجتماعي

الضمانية يتـ عف طريؽ جيات العمؿ, كىي الممزمة قانكنان بسداد االشتراكات  إف عممية تسديد

العامميف بيا سكاء كانت جية العمؿ خاصة أك عامة, إال أنو قد تمجأ عنيا كعف االشتراكات  ىذه

كميان أك جزئيان, كذلؾ بإستخداـ الخداع كالتزكير االشتراكات  التيرب مف دفع ىذهإلى  ىذه الجية

أك التحريؼ في المستندات كالسجبلت المحاسبية كالتقارير المالية المتعمقة بسداد اشتراكات 

يدؼ التخمص مف بعض االلتزامات المفركضة, كباستخداـ طرؽ احتيالية باالجتماعي  الضماف

عدة إلى  جع ذلؾالخاضع الستقطاعات الضمانية, كير مف خبلؿ التبلعب كالتضميؿ في الكعاء 

, 2009)خميفة, , (58 -56, ص ص 1970)عبداهلل,  أسباب يمكف اختصارىا في األتي

 :(230ص

 خفض تكاليؼ اإلنتاج لمحصكؿ عمى ميزة تنافسية مع جيات العمؿ األخرل الممتزمة بسداد  -1

 الضمانية الفعمية.االشتراكات 

عمى أنيا عبء مالي إضافي تجتيد الييئات كالمنشآت االجتماعي  اشتراكات الضمافإلى  النظر -2

 كالشركات في التخفيؼ منو في القطاعيف العاـ كالخاص.



 مف قبؿ جيات العمؿ.االجتماعي  ـ التشريعات الخاصة بأنظمة الضمافتعقد كصعكبة في -3

قمة خطكرة القبض عمى صاحب العمؿ متيربان )ضعؼ العقكبات( سكاء العقكبات المالية أك  -4

 المعنكية مف تضرر لسمعتو مثبلن.

ضعؼ الكضع المالي لجيات العمؿ سكؼ يدفعيا لمتيرب, ألنيا تعطي األكلكية لدفع الركاتب  -5

 امميف أكالن.لمع

عدـ كجكد المكارد البلزمة كالكافية مف مفتشيف إللزاـ جيات العمؿ المختمفة باالشتراؾ بنظاـ  -6

 حسب ما يشترطو القانكف.االجتماعي  الضماف

تيرب جيات العمؿ مف األشتراؾ في نظاـ الضماف إلى  ضعؼ التكعية الضمانية مما يؤدم -7

 .بالنسبة ليـ االجتماعي كاالقتصادم اـة النظلعدـ تفيميـ ألىميكذلؾ اإلجتماعي, 

عدـ التزاـ الجيات المانحة لمتراخيص في عدـ منح أك تجديد أم ترخيص لمفئات الخاضعة  -8

 الضمانية.االشتراكات  إال بعد إحضار إفادة بسداداالجتماعي  لقانكف الضماف

ت الخاضعة كما أف ىناؾ دراسة أجريت عمى فئة العامميف لحساب أنفسيـ, كىي أحدل الفئا

لقانكف الضماف اإلجتماعي, كخمصت ىذه الدراسة عف عدة أسباب لعزكؼ ىذه الفئة عف تسديد 

)تيرب ضماني( كالمتمثمة في عدـ كفاية المنافع الضمانية, ككذلؾ االجتماعي  إشتراكات الضماف

 صعكبة الحصكؿ عمى المنافعإلى  بعدـ اطبلعيـ عمى قكانيف الضماف اإلجتماعي, باإلضافة

 (. 75, ص2007)المفترش,  الضمانية

 أشكال التالعب والتضميل في التقارير المالية  3.2.3.2

ارير المالية التي تككف عف ػػػػػانات كالتقػػػػػػاؿ التبلعب كالتضميؿ في البيػػػػػػػارسات كأشكػػػػػػتنقسـ مم

كالممكف حدكثيا في المنشأة االقتصادية  قصد, كالتي قد يندرج تحتيا مسمى التيرب الضماني

 مجمكعتيف ىما:إلى  مف حيث اليدؼ مف التبلعب



التبلعب في الدفاتر كالسجبلت بقصد إخفاء عجز أك اختبلس أك سكء استعماؿ أصؿ مف  أوال:

أصكؿ الشركة, كالتي يقكـ بيا المختمس لتغطية كاقعة االختبلس, بحيث تظير بصكرة صحيحة 

أك إضافة  ,مثؿ تخفيضمف خبلؿ أثبات مدفكعات كىمية بالدفاتر لتغطية العجز أك االختبلس 

ت األجكر كالمرتبات, أك عدـ إثبات )نقدية أك بضاعة( كاردة بالسجبلت أسماء كىمية بكشكفا

حالة تخفيض عدد  (, فيمكف أف نعتبر أنو في177, ص2012)نظمي كالعزب,  كاختبلسيا

أك التيرب مف دفع االجتماعي  اشتراكات الضمافدفع يدؼ التيرب مف الالعامميف يككف 

بأسماء أخرل كىمية فإف اليدؼ قد يككف  إختبلس الضرائب, أما في حالة زيادة عدد المكظفيف 

 قيمة ىذه المبالغ.

التبلعب في الدفاتر كالسجبلت بقصد التأثير عمى مدل داللة القكائـ المالية عف نتيجة  ثانيا:

ظيار أداء الشركة  أعماؿ الشركة مف ربح أك خسارة خبلؿ فترة معينة بيدؼ تحقيؽ ربح صكرم كا 

ذلؾ لتضميؿ كخداع مستخدمي التقارير المالية مف مساىميف بشكؿ مختمؼ عف الكاقع, ك 

 كذلؾ مف خبلؿ إظيار أرباح أكثر مف األرباح الحقيقية لمشركة ,كمقرضيف كمستثمريف كغيرىـ

كيندرج تحت ىذا الشكؿ مف التبلعب التيرب مف دفع اشتراكات  ,(138, ص2009)الرماحي, 

تخفيض عادة ات, كيككف اليدؼ منيا أك تأجيؿ دفع ىذه األشتراكاالجتماعي  الضماف

 المصركفات خبلؿ السنة كالتي ينتج عنيا زيادة في األرباح. 

كات الضمان االجتماعي الفئات الرئيسية التي تتحمل مسؤولية اكتشاف التالعب في اشترا 3.3.2

 :والحد منيا

بالنسبة  لقد زادت أىمية القكائـ المالية الصادرة عف الشركات كمصدر أساسي لممعمكمات

كمنيا أنظمة الضماف الفئات المستخدمة ليذه القكائـ  لممستثمريف كالمقرضيف كغيرىـ مف

, كتتصاعد في الكقت ذاتو كتيرة التحريؼ كالتبلعب في البيانات المالية, كذلؾ سعيان اعياالجتم



إشراؼ جانب إلى  مف اإلدارة لتحقيؽ مكاسب ذاتية, لذا مف الميـ أف تشدد اإلدارة كبشكؿ قكم

أف مف كاجب و (,19, ص2009)النزلي,  المكمفيف بالرقابة عمى منع كقكع التحريؼ كالتبلعب

كالتأكد مف أنيا متماشية مع األنظمة  ,أدارة المنشأة أف تككف مسؤكلة عف عمميات المنشأة

رتب كالقكانيف غير أنيا قد تقكـ بمخالفة ىذه القكانيف كالنظـ سكاء بقصد أك مف غير قصد, مما يت

)مجاىد,  عميو حدكث بعض اآلثار الضارة لممجتمع أك األطراؼ األخرل المتعاممة مع المنشأة

 (. 83, ص1983

التيرب  قصد, كالتي قد يندرج تحتيا مسمىكما تختمؼ الممارسات كاألشكاؿ التي تككف عف 

كحيث أف المراجع ىك الرقيب عف أعماؿ  ,الممكف حدكثو في المنشأة كدرجات تعقيدىا الضماني

فأنو كفقا لممعيار الدكلي اإلدارة كالراعي لحقكؽ المساىميف كغيرىـ مف ذكم المصالح بالمنشأة, 

يجب عمى بأنو  1997( الصادر عف اإلتحاد الدكلي لممحاسبيف سنة 250لممراجعة رقـ )

مة قد يشكؿ تأثيرا سمبيا عمى البيانات المراجع أف يدرؾ بأف عدـ التزاـ المنشأة بالقكانيف كاألنظ

 (. 260, ص2004)لطفي,  المالية

كمف ىنا كفي أطار ما سبؽ سيتـ التعرؼ عمى الفئات الرئيسية التي تتحمؿ مسؤكلية اكتشاؼ 

 التبلعب في التقارير المالية, كالتي قد يككف اليدؼ منيا التيرب مف دفع اشتراكات الضماف

 (20, ص2009ة التالية: )النزلي, ي", كالمتمثمة في الفئات الرئيسن"التيرب الضمااالجتماعي 

 إدارة الشركة ككنيا المسؤكلة بحكـ القانكف عف إعداد القكائـ المالية المنشكرة. -1

 الخارجيكف ككنيـ المسؤكليف عف فحص كمراجعة تمؾ القكائـ المالية. المراجعكف -2

المسؤكليف عف كضع كتطبيؽ العقكبات عمى " ككنيـ الضماف يمفتشجيات الرقابة كاألشراؼ " -3

 مف يقـك بمخالفة القكانيف كاألنظمة الضمانية.

 



 وال : المسؤولية القانونية لجية العمل أو إدارة الشركة أ

يتككف النشاط االقتصادم ألم دكلة مف األنشطة التي تزاكليا الكحدات الحككمية اإلنتاجية  

مقطاع الخاص, كحرصان مف الدكلة عمى لكالخدمية كمجمكعة الكحدات االقتصادية التابعة 

المحافظة عمى رأس الماؿ القكمي كتنميتو, فقد أخضعت ىذه الكحدات عند مزاكلتيا ألنشطتيا 

إلى  إلنتاجية لمجمكعة مف القكانيف كالمكائح كالنظـ المنظمة ليذا النشاط, كالتي تيدؼالخدمية كا

 كتنميتو لتحقيؽ المزيد مف الدخؿ القكمي إلسعاد المجتمع كزيادة رفاىيتو ,المحافظة عميو

  (.190, ص1976)الجزيرم, 

الخاص, كتخضع مقطاع لكبإعتبار الشركات الخاصة إحدل فئات الكحدات االقتصادية التابعة 

مف كاجب اإلدارة فييا أف تككف مسؤكلة عف عمميات  ولمجمكعة مف القكانيف كالنظـ. لدل فإن

بلؿ تأسيس أنظمة رقابة داخمية ػػػػكالتأكد مف أنيا متماشية مع األنظمة كالقكانيف مف خ ,الشركة

راقبة العماؿ ػػػػيا, ككذلؾ مػػػػػػػؿ كاإلعبلف عنػػػػد لمسمكؾ كالعمػػػػػة, ككضع أسس كقكاعػػػمبلئم

حيث أف المجتمع  ,(2012)نظمي كالعزب,  كالتأكد بأنيـ ممتزمكف بيذه القكاعد ,كالمكظفيف

كالتي  ةينتظر مف أدارة الشركة أك المنشأة كالمحاسبيف فييا مف تقديـ المعمكمات الحقيقية الصادق

 تعّبر بعدالة كأمانة كمكضكعية المركز المالي.

 لقانونية لإلدارة عن التالعب والتضميل في التقارير المالية المسؤولية ا - أ

أف إدارة الشركة إلى  أبدت التشريعات المعمكؿ بيا في دكؿ العالـ سكاء المحمية كاإلقميمية كالدكلية

ىي المسؤكلة عف األخطاء كالغش كالتبلعب المكجكد بالقكائـ المالية, كما أنو مف كاجبيا أف 

كاألخطاء المادية كغير المادية, كما تضمف دقتيا كعدالتيا كصحة القيـ تضمف خمكىا مف الغش 

(, كيعتبر مف األىمية أف تشدد اإلدارة بشكؿ 40, ص2012)الحمك,  التي تحكييا القكائـ المالية



جانب إشراؼ المكمفيف بالرقابة عمى منع التحريؼ كالتبلعب مما يقمؿ فرص حدكتو إلى  قكم

 (. 1, ص2009)النزلي,  كمنع كقكعو

جييا المراجع اكالصعكبات التي يك  ,كنظرا لطبيعة التبلعب كالتضميؿ الذم قد تقـك بو اإلدارة

الخارجي في عممية اكتشافو مف تحريفات مادية في البيانات المالية كالناتجة عف تبلعب كتضميؿ 

التمثيؿ الذم ( العناصر التي يجب تضمينيا لخطاب 240فقد حدد المعيار الدكلي لممراجعة رقـ )

 (:2001)االتحاد الدكلي لممحاسبيف,  تقدمو اإلدارة لممراجع الخارجي بما يمي

أف تعترؼ اإلدارة بمسؤكليتيا عف تصميـ كتنفيذ الرقابة الداخمية لمنع كاكتشاؼ التحريؼ  -1

 كالتبلعب.

ة قد تككف أف اإلدارة قد أفصحت لممراجع الخارجي عف نتائج تقيميا لممخاطر بأف البيانات المالي -2

 .حرفت مادينا نتيجة لمتحريؼ كالتبلعب

أف اإلدارة قد أفصحت لممراجع الخارجي عف معرفتيا بالتحريؼ كالتبلعب أك التحريؼ كالتبلعب  -3

 المشككؾ فيو الذم يؤثر عمى الشركة.

أفصحت اإلدارة لممراجع الخارجي عف أية ادعاءات بكجكد تبلعب كتضميؿ أك تبلعب كتضميؿ  -4

يؤثر عمى البيانات المالية لممنشأة كالتي أبمغ عنيا مكظفكف سابقكف أك محممكف أك مشككؾ فيو 

 منظمكف أك آخركف.

ستعمؿ إدارة الشركة عمى إظيار القكائـ المالية بما يخدـ مصالحيا  ,لنظرية الككالة كذلؾ كطبقان 

أك المنشأة ىي  الذاتية التي قد تتعارض مع مصمحة األطراؼ األخرل, كبإعتبار أف إدارة الشركة

ة لمتكاصؿ بيف إدارة لمالية,التي تعتبر األداة الرئيسالجية المسؤكلة قانكنان عف إعداد القكائـ ا

المنشأة كمستخدمي المعمكمات المحاسبية, كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ إدارة الشركة كاستمرار 

ميؿ حدكث الخطأ كنظـ الرقابة الداخمية التي تضمف تق ,استخداميا لمنظـ المحاسبية المبلئمة



كالغش كالتبلعب. لدل المطمكب مف النظاـ المحاسبي أف يقكـ بالتسجيؿ كالتبكيب الخاص 

, ص ص 1997)الحبيطي,  مستخدميياإلى  بعمميات الشركة إلستخبلص نتائجيا كتكصيميا

179-181.) 

ىؿ مف يقكـ بالتسجيؿ في الدفاتر ىي اإلدارة ؟ كىؿ تستطيع  منيا ىناالتي تبرز كالتساؤالت 

 ,الجكاب بالطبع الك اإلدارة إخفاء أية عممية تبلعب كتضميؿ بعيدان عف أعيف المدير المالي؟ 

ىك مف يقكـ بكافة األمكر المالية كالمحاسبية, كأف مف المياـ األساسية المدير المالي  فيعتبر

كضبط أنظمة الرقابة الداخمية كتقميؿ  ,ات المالية كالمحاسبيةػػػػالعممي ةدقلممدير المالي التأكد مف 

الكاجبات األخرل كبما يتفؽ مع المعايير المحاسبية الدكلية إلى  إضافة ,الخطر كتعظيـ الربحية

كيكقع مع رئيس مجمس اإلدارة  ,كالقكانيف السائدة, ككذلؾ فإف المدير المالي مسؤكؿ قانكنان 

العمميات المالية كالمحاسبية في الشركة, كبالتالي فإف المدير المالي  دقةعمى  كالمدير العاـ

 مسؤكؿ مسؤكلية تامة بالتكافؿ كالتضامف أذا قاـ بممارسة أية عممية تبلعب كغش في الحسابات

كر ػػػػػػالي القياـ بكافة األمػػػػػػػ(. كبالرغـ مف أف مسؤكلية المدير الم16, ص2007)الحانكتي, 

لية كالمحاسبية لشركة كالتأكد منيا, إال أف ذلؾ ال يعفي مسؤكلية أدارة الشركة باعتبارىا الما

المسؤكلة عف تطبيؽ النظـ المحاسبية المبلئمة كنظـ الرقابة الداخمية التي تضمف العرض العادؿ 

 لمقكائـ المالية.

 مسؤولية اإلدارة عن التالعب والتضميل في التقارير المالية لالشتراكات الضمان االجتماعي  - ب

فأف جية العمؿ )الشركة(  ,كتعديبلتو 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  لقانكف الضماف كفقان 

عف جميع االجتماعي  االشتراؾ في نظاـ الضماف سدادىي المسؤكلة عف الكفاء بااللتزاـ ب

نو فإ( 45مرتبات العامميف, ككفقان لممادة )كتقديـ الكعاء الضماني الفعمي ألجكر ك  ,لدييا العامميف

 ,يعاقب بالحبس مدة ال تجاكز سنة كبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ديناران كال تجاكز خمسمائة دينار "



أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف أعطى معمكمات غير صحيحة فيما يتعمؽ بالتسجيؿ أك 

راكات, أك أمتنع عف إعطاء المعمكمات كالبيانات الصحيحة, كذلؾ بقصد أف يحصؿ لنفسو االشت

أك لغيره عمى أم منفعة ضمانيو نقدية أك عينية, أك عمى زيادة في ىذه المنفعة, أك بقصد أف 

ـز ػػػا يمتػيتيرب ىك أك غيره مف أم التزاـ يفرضو ىذا القانكف أك المكائح التي تصدر بمقتضاه", كم

 كبتعكيض نظاـ الضماف ,ا بدكف كجو حؽػكف تمقاىػد يكػافع التي قػة جميع المنػػػبرد قيم

كيعاقب بغرامة ال تجاكز خمسيف دينار  ,عف أم أضرار تككف قد ترتبت عمى فعمواالجتماعي 

كؿ مسؤكؿ عف جية عمؿ لـ يقـ باالشتراؾ عف أم مضمكف يعمؿ معو مف الخاضعيف ألحكاـ 

لـ ينص االجتماعي  انو يحمؿ العامميف لديو أم نصيب في اشتراكات الضمافىذا القانكف, أك 

 عميو القانكف أك لكائحو.

يتضح أف المّشرع الميبي أكجب بعض العقكبات عمى كؿ جية عمؿ تمتنع عف  ,كمما سبؽ

ى ة فيما يتعمؽ باالشتراكات الضمانية بقصد الحصكؿ عمػػػػػات كالبيانات الصحيحػػػػػإعطاء المعمكم

أك التخمص مف بعض االلتزامات المفركضة, ككف جية العمؿ ىي المسؤكلة عف  ,أم منفعة

في االجتماعي  إعداد التقارير المالية التي تعد مف أىـ المصادر التي يعتمد عمييا نظاـ الضماف

الضمانية المستحقة, كأنيا مسؤكلة عمى أف تككف متماشية مع األنظمة االشتراكات  معرفة قيمة

 .1980( لسنة 13قكانيف المعمكؿ بيا, كالتي منيا قانكف رقـ )كال

 ة المراجع الخارجي ثانيا: مسؤولي

بزيادة اعتماد كذلؾ  مراحؿمرت مسؤكلية المراجع الخارجي عبر مراحؿ متعددة مف الزمف بعدة 

ارجي الرقيب عف أعماؿ ػراجعة, حيث يعتبر المراجع الخػػة المػػراؼ متعددة عمى البيانات الماليػػأط

اإلدارة, كالراعي لحقكؽ المساىميف كغيرىـ مف ذكم المصالح بالشركة, فيك مسؤكؿ عف التبلعب 

كالتضميؿ الذم ينعكس في البيانات المالية المراجعة, كذلؾ مسؤكؿ في حالة عدـ التزاـ الشركة 



كالتي تعرضو لضغكط متزايدة مف  عمى البيانات المالية, بالقكانيف كاألنظمة مما يشكؿ تأثيرا سمبيان 

قبؿ عدة أطراؼ لتحمؿ المسؤكلية عف اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ الذم يقع في القكائـ المالية 

كذلؾ عند إخبللو بكاجباتو في تنفيذ العمؿ  ,في إطار ما تحدده المسؤكلية القانكنية كالمينية

مراجعة الدكلية إرشادات لممراجعيف لدل فقد أصدرت معايير ال ,المككؿ إليو عمى الكجو المطمكب

( كالخاص بمسؤكلية المراجع الخارجي فيما يتعمؽ 240الخارجيف لممسؤكلياتيـ منيا المعيار رقـ )

( كالخاص بمراعاة القكانيف كاألنظمة, كغيرىا مف 250كالمعيار رقـ ) ,بالتبلعب كالتضميؿ

 (.12, ص2009)عرار,  المعايير التي تنظـ عمؿ المراجع الخارجي

قصيرة نسبيان إذا ما قكرنت في البيئة الميبية تعد الفترة الزمنية لتطكر مينة مراجعة الحسابات ك 

مينة عمى الصعيد الدكلي, حيث بدأ تنظيـ مزاكلة مينة المحاسبة البالفترة الزمنية لتطكر 

أف تنظيـ مينة , بش1973لسنة  116كف رقـ ػػػػػػػػػاص بصدكر القانػػػػػػكالمراجعة عمى الصعيد الخ

المحاسبة كالمراجعة, كالذم ينص عمى إنشاء نقابة المحاسبيف كالمراجعيف الميبييف كالقرارات 

أف ال يزاكؿ المينة إال "( مف نفس القانكف 29-26) تيفرع في المادالمكممة لو, فقد أشترط المشّ 

لبكالكريكس شعبة عمى درجة ا مف كاف أسمو مقيدان في جدكؿ المحاسبيف كالمراجعيف, كحاصبلن 

حيث تكفر  ,(18, ص2009)المحجكب,  "المحاسبة, كبخبرة ال تقؿ عف خمس سنكات

راجع الخارجي, تمكنو مف أداء عممية المراجعة كفقان لمعايير ػػػػالمؤىبلت العممية كالعممية في الم

 .ئـ الماليةالقكاالمراجعة المقبكلة كالمتعارؼ عمييا, التي تمكنو مف أبداء رأيو عف مدل عدالة 

 مفيوم وطبيعة المراجع الخارجي  .أ 

تعرؼ المراجعة بشكؿ العاـ بأنيا فحص أنظمة الرقابة الداخمية كالبيانات كالمستندات كالحسابات 

كالسجبلت الخاصة بالمشركع أك الشركة تحت المراجعة فحصان انتقاديان منظمان كبشكؿ يمكف 

لمالية المراجع مف تقديـ تقريره الذم يضمنو رأيو الفني المحايد المستقؿ حكؿ مدل عدالة القكائـ ا



في نياية فترة زمنية محددة, كمدل بياف تمؾ القكائـ لنتائج أعمالو مف ربح أك خسارة عف لممشركع 

 (, حيث يقكـ المراجع الخارجي بكظيفة محاسبية كقانكنية تيدؼ2, ص2012)الحمك,  تمؾ الفترة

في المنشأة التي معاكنة الجمعية العامة لممساىميف في الرقابة, كاإلشراؼ عمى أعماؿ اإلدارة إلى 

يتـ مراجعة حساباتيا, كفي نياية عممية المراجعة يقـك بإعداد تقريره النيائي الذم يكضح فيو 

  نتائج أعماؿ المراجعة.

كما تعتبر مراجعة الحسابات كظيفة يقكـ بيا أشخاص أك مؤسسات مينية مستقمة ىدفيا مراجعة 

بداء الرأم الميني عف عدالة ,البيانات الختامية تمؾ البيانات, كيطمؽ عمى الشخص الذم يقـك  كا 

(, كبالتالي يمكف تعريؼ المراجع الخارجي 15, ص2009بعممية المراجعة لفظ مراجع )الغكؿ, 

الشخص الذم يمارس المينة كعضك في شركة أك  مفيكـ كطبيعة المراجعة بأنو "إلى  بالنظر

راجعيف بتأىيميـ العممي كالعممي مكاتب مرخصة تقكـ بتقديـ خدمات مينية, كيتميز ىؤالء الم

كاستقبلليتيـ الذىنية كالفعمية, كيقكمكف بالمراجعة المالية بناءان عمى معايير المراجعة الدكلية أك 

(, إذ تنبع أىمية مينة المراجعة مف أىمية القكائـ 25, ص2009)النزلي,  معايير مقبكلة عمكما"

د عميو قطاع كاسع مف المستفيديف في اتخاذ قراراتيـ كالتقارير المالية الخارجية ذاتيا كأساس يعتم

كاجباتو قد بالمختمفة فيما يتعمؽ باالستثمار كالتمكيؿ كتقكيـ األداء, كأف إخبلؿ المراجع الخارجي 

 يمحؽ الضرر ليذه الفئات المختمفة مف مستخدمي البيانات المالية.

 أنواع المسؤولية التي تقع عمى المراجع الخارجي  .ب 

المراجع الخارجي عادةن بمراجعة نظاـ الرقابة الداخمية لممنشأة محؿ المراجعة, ككذلؾ بفحص يقـك 

, 2009)الغكؿ,  القيكد كالسجبلت المحاسبية مراجعة إنتقادية قبؿ إبداء رأيو بعدالة المركز المالي

ؿ (, مما يترتب عف ذلؾ مسؤكلية معينة تقع عميو عند إخبللو بكاجباتو في تنفيذ العم16ص



منو, كتتحدد تمؾ  األطراؼ ذات العبلقةتكقعو تكالذم  ,المككؿ إليو عمى الكجو المطمكب

 قسميف ىما: إلى  المسؤكلية في إطار معظـ أدبيات المحاسبة كالمراجعة

 المسؤولية المينية  -1

مجمكع القكانيف كالقكاعد المنظمة لممينة كالتي تصدرىا لممراجع في ة المينية تتمثؿ المسؤكلي

نظمات المينية, حيث تنظـ ىذه القكانيف كالقكاعد السمكؾ الميني لممراجعيف عند قياميـ بتنفيذ الم

عداد التقارير, كذلؾ ما يتكجب عمييـ القياـ بو تجاه عمبلئيـ كزمبلئيـ, كفي  عممية المراجعة كا 

مة المينية المينية أماـ المنظ ائمةضكف أنفسيـ لممسفإنيـ يعرّ  ,حاؿ مخالفتيـ لبعض ىذه األحكاـ

(, كتتمثؿ ىذه المسؤكلية في المبادئ األخبلقية التي 23, ص2012)بيكض,  التي يتبعكنيا

يجب أف يتمتع بيا المراجع الخارجي كالتي تعمؿ عمى زيادة الثقة بصفة عامة فيما يقكـ بو مف 

 (.5, ص2012)الحمك,  كما يعده مف تقارير ,كما يبذلو مف آراء ,عمؿ

مة التأديبية مف الجيات المشرفة ئفأنو يتعرض لممسا ,الخارجي بكاجباتو المينيةفإذا أخؿ المراجع 

عمى مينة المحاسبة كالمراجعة مثؿ نقابة المحاسبيف كالمراجعيف الميبييف الصادرة في ضكء أحكاـ 

, حيث أشارت امينة المحاسبة كالمراجعة في ليبيبشأف تنظيـ  1973( لسنة 116القانكف رقـ )

ضركرة تقيد المراجع بقانكف كتقاليد المراجعة عند أدائو إلى  1973( مف ىذا القانكف 49المادة )

عمى المراجع أف يتقيد في سمككو الميني كالشخصي بمبادئ الشرؼ كاالستقامة  كأنو " ,لميمتو

كتبيف  ,كأف يقكـ بجميع الكاجبات التي يفرضيا عميو القانكف كآداب كتقاليد المينة ,كالنزاىة

 ة التنفيذية القكاعد األساسية لمسمكؾ الميني ألعضاء النقابة". البلئح

 المسؤولية القانونية -2

تعرؼ المسؤكلية القانكنية بكجو عاـ كما يراىا القانكنيكف "المسؤكلية مف المساءلة كىي خطاب 

 نو مف األقكاؿ أك األفعاؿ ما يستكجب المؤاخذة"ماإلنساف المكمؼ عندما يصدر إلى  مكجو



(, كبالتالي يجب عمى المينييف دائما أداء عمميـ كفؽ مستكل مناسب مف 11, ص1990)عياد, 

تعرؼ المسؤكلية القانكنية بأنيا فالعناية عند تقديـ الخدمات لآلخريف, أما بالنسبة لمينة المراجعة 

ليا كيجب بذ ,مستكل مناسب مف العناية الذم يحددعبارة عف التزاـ ميني بمتطمبات القانكف  "

 (. 26, ص2006)صبحي كالذنيبات,  عند تقديـ المراجع لخدماتو"

بشأف  1997( لسنة 250كما أصدر االتحاد الدكلي لممحاسبيف المعيار الدكلي لممراجعة رقـ )

ر عمى أف المعاي ابمراجعة القكائـ المالية, حيث نص ىذمراعاة القكانيف كالمكائح عند القياـ 

عف األعماؿ غير القانكنية تماثؿ مسؤكليتو عف األخطاء كالغش مسؤكلية المراجع الخارجي 

(, كتشمؿ المسؤكلية القانكنية مسؤكلية المراجع الخارجي 4, ص2009)شعيب,  كالتقرير عنيا

ؿ أك ػػكف تجاه العميػػكتك ,اكـػػػػػػػػػو المحػػانكف المبني عمى ما قررتػػػػػػػػػكىك الق ,بمكجب القانكف العاـ

الثالث, فالمسؤكلية تجاه العميؿ أساسيا العبلقة التعاقدية بيف المراجع الخارجي  تجاه الطرؼ

تشمؿ المسؤكلية تجاه أم فئة قد تعتمد عمى رأم فكالعميؿ, كأما المسؤكلية تجاه الطرؼ الثالث 

المراجع في القكائـ المالية مثؿ المصارؼ كالمقرضيف ك)الضماف االجتماعي(, كتعتبر المسؤكلية 

كنية لممراجع الخارجي عف األعماؿ غير القانكنية أحد ضمانات جكدة المراجعة الخارجية, القان

يجب  ,كحتى يتمكف المراجع أف يفي بمسؤكليتو تجاه التقرير عف عدالة كصدؽ القكائـ المالية

لو تكقع معقكؿ الكتشاؼ حاالت عدـ  بمكرإجراءات عممية المراجعة بحيث يت خطيطعميو ت

(, 23, ص2009)الغكؿ,  كانيف كالمكائح كاألنظمة الممزمة بيا المنشأة محؿ المراجعةااللتزاـ بالق

 في نظاـ الضماف االجتماعي.االشتراكات  كالتي منيا التأكيد عمى صحة االلتزاـ بسداد

كلقد بينت التشريعات الميبية الخاصة بتنظيـ مينة المحاسبة كالمراجعة ما يعتبر مف المخالفات 

مدل مسؤكلية المراجع الخارجي عف ىذه المخالفات إلى  أنيا لـ تشر صراحة إال ,المالية

كاألعماؿ غير القانكنية في اكتشافيا كاإلفصاح عنيا, إال أنو قد جاء ىذا كفؽ القانكف التجارم 



يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير كبغرامة ال تقؿ عف  ( بأنو "397الميبي في مادتو رقـ )

أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف" في حالة أكرد المراجع  ,دينار 20000ال تزيد عمى دينار ك  5000

أك أخفى كؿ أك  ,الخارجي بسكء نية في تقاريره المتعمؽ بالشركة كقائع غير مطابقة لمحقيقة

 (.106, ص2014)اإلعبلف الدستكرم كتعديبلتو,  بعض تمؾ الحقائؽ

 والتضميل في التقارير الماليةمسؤولية المراجع الخارجي عن إكتشاف التالعب  .ج 

إف مسؤكلية المراجع الخارجي عف األخطاء كالمخالفات المادية التي تنعكس في البيانات المالية 

 المتمثمة فيالمراجعة تتداخؿ في كثير مف األحياف مع مسؤكلية الجية التي تعد ىذه البيانات 

مف الميـ عمى المراجع الخارجي  فإنو ل(, لد2, ص2009)الغكؿ,  إدارة الشركة محؿ المراجعة

خطي مف اإلدارة تؤكد فيو أنيا أفصحت عف كافة الحقائؽ المتعمقة بكجكد  إقرارأف يحصؿ عمى 

, 2009)النزلي,  تبلعب ىي عمى عمـ بو كقد يككف لو تأثير عمى المنشأة كأأم تحريؼ 

صحة كعدالة القكائـ  (, كأف أىمية المراجع الخارجي ظيرت لكي يقكـ بالتأكيد المعقكؿ مف30ص

المالية كما تحتكيو مف بيانات كمعمكمات معتمدان في ذلؾ عمى معايير مراجعة متعارؼ عمييا, 

 تقرير المراجع" مف أجؿ إبداء رأيو فيما تحتكيو القكائـ المالية, كذلؾ عف طريؽ كسيمة اتصاؿ"

اجع الخارجي كالمتمثمة أىتـ المشرع الميبي بكسيمة االتصاؿ لممر  حيث(. 1, ص2009)الرفاعي, 

بشأف  2010( لسنة 23في تقرير المراجع الخارجي, فقط اشترط القانكف التجارم الميبي رقـ )

مراجع الخارجي أف ال( عمى 209النشاط التجارم كالمكائح الصادرة بمقتضاه, ككفقا لممادة رقـ )

, كعمى كجو الخصكص األمكر أمكر الشركة المحاسبية كالماليةتقريرا كتابيان يتضمف رأيو في  يقدـ

  التالية:

مدل سبلمة حسابات الشركة, كصحة البيانات المالية الختامية, كمدل تطابؽ ىذه الحسابات مع  -1

 أحكاـ ىذا القانكف كالقكانيف ذات العبلقة كالنظاـ األساسي لمشركة.



ة بمسؾ ػاص تمؾ المتعمقػػػػكبشكؿ خدة, ػػػػػاسبية المعتمػػػػػػايير المحػػػػػػػػػة لممعػػػػػمدل تطبيؽ الشرك -2

 الدفاتر, كعممية جرد مكجكدات كالتزامات الشركة, كطريقة عرض البيانات المالية.

لدل فإف المراجع الخارجي مسؤكؿ عف اكتشاؼ األعمػػػػػػاؿ غير القانكنية لئلدارة, كأنو مسؤكؿ 

ألسػاسية الكاجب تضمينيا في تقريره, عند إبداء رأيو في القكائـ الماليػة المراجعة عمى المعمكمػات ا

كالتي تعّبر عف ىذا الرأم, كرأيو مثبلن في مدل إلتزاـ اإلدارة بسداد إشتراكات الضماف االجتماعي 

كفقان لمقكانيف المعمكؿ بيا, حيث تنعكس مسؤكلية المراجع الخارجي كمدل بدلو العناية المينية 

 مى مكثكقية البيانات المالية المراجعة.الكاجبة في اكتشاؼ األعماؿ الغير قانكنية ع

المحاسبية مبيانات ل توعناية المينية البلزمة عند مراجعلذلؾ يجب عمى المراجع الخارجي بذؿ ال

الكتشاؼ ما قد يحدث مف غش أك احتياؿ, مف خبلؿ االلتزاـ بتطبيؽ االختبارات كاإلجراءات 

(, كلكف 12, ص2009)عرار,  يةسباحالمالبلزمة لكشؼ األخطاء المادية عف مراجعة البيانات 

ع الخارجي التبلعب إذا لـ تتضمنيا العينة التي قاـ بمراجعتيا طبقان لقكاعد ػػقد ال يكتشؼ المراج

أك ألف التبلعب أك الغش أك التزكير كاف مف الدقة بحيث ال يمكف لممراجع الخارجي  ,ددةػػػػمح

ارجي قد بذؿ العناية المعقكلة في إجراء عممية المراجع الخ أفمف  بالرغـاكتشافو  األقؿ خبرة

ال  ففي ىذه الحالةإذا ظير فيما بعد كلـ يكتشفو المراجع الخارجي ف ,مثؿ ىذا التبلعبلالمراجعة 

 (. 2009)الرماحي,  يعتبر مسؤكالن عنو

كما قممت المعايير المينية كالتكصيات الصادرة عف الييئات كالمنظمات المينية مف درجة 

أف إلى  مسؤكلية المراجع الخارجي بشأف اكتشاؼ الغش كالتبلعب كالمخالفات, كذلؾ باإلشارة

اإلدارة ىي المسؤكلة في المقاـ األكؿ عف التبلعب كالغش, كبالتالي فيي المسؤكلة عمى منع تمؾ 

(, حيث أف 130, ص2013)غكالي,  المخالفات مف خبلؿ كسائؿ الرقابة الداخمية الفّعالة

يي المسؤكلة عف منع الغش فإعداد القكائـ المالية يقع عمى عاتؽ اإلدارة, كبالتالي  مسؤكلية



كالتبلعب مف خبلؿ التأكد مف أنيا متماشية مع النظـ كالقكانيف كالمعايير المعمكؿ بيا, إال أف 

ىذا ال يعفي المراجع الخارجي مف أف يضع الخطط المناسبة لعممية المراجعة الذم يبحث فيو 

 تبلعب كالخطأ الذم يككف لو أثر سمبي لبعض مستخدمي القكائـ المالية.عف ال

 ثالثا: مسؤولية المفتش الضماني

عف مؤتمر  1952يكنيك 28الصادرة في  102حسب المعايير الدكلية فقد اقتصرت األتفاقية رقـ 

كاإلدارية العمؿ الدكلي الثالث كالخمسكف عمى كضع مبادئ لمحماية االجتماعية كاألصكؿ المالية 

)خميفة,  كأصكؿ المنازعات, تاركة لمدكؿ المعنّية االىتماـ بشؤكف التفاصيؿ المبلئمة ألكضاعيا

قد كتعديبلتو,  1980( لسنة 13رقـ ) لمقانكف لذلؾ فإف المشرع الميبي كفقان , (310, ص2009

ش عمى أجيزة التفتيش الضماني التي تقكـ بالتفتياالجتماعي  خكؿ بأف يككف بفركع الضماف

 كانتظاميا في دفعاالجتماعي  افػػػا في الضمػػػػأكد مف تسجيميػػؿ المختمفة لمتػػجيات العم

  .لمقررة, كذلؾ حسب الكعاء الضمانيااالشتراكات 

كلجياز التفتيش الحؽ في اإلطبلع عمى ميزانيات جية العمؿ كسجبلتيا لمطابقة بياناتيا بالكاقع 

كما تقكـ ىذه األجيزة بعمميات الحجز اإلدارم عمى  حسب التشريعات الصادرة بالخصكص,

المتخمفيف عمى دفع االشتراكات, ككذلؾ يقكـ الجياز بتحصيؿ غرامات التأخير )الحكات, 

 (.46, ص1997

عدـ قياـ بعض جيات العمؿ في القطاع الخاص أك العاـ  بالكفاء بالتزاماتيـ المنصكص ل نظراك 

ة بشأف إجراء االشتراؾ الضماني عمى العامميف لدييـ يترتب عمييا في قكانيف الضماف االجتماعي

االجتماعي  عميو آثار اجتماعية كاقتصادية تصيب الفرد كصاحب العمؿ كنظاـ الضماف

االجتماعي  (, مما يتطمب مف مفتشي الضماف6, ص2011)النجار,  كاألقتصاد الكطني أيضا



معرفة مدل التزاـ جيات العمؿ المختمفة االجتماعي  بصفتيـ مراقبيف عمى تطبيؽ قانكف الضماف

 بتطبيؽ أحكاـ كمبادئ أنظمة الضماف االجتماعي. 

)شمس الديف,  نظاـ ضماف اجتماعي صغير متنقؿ" يعتبر المفتش الضماني بمثابة "حيث 

(, كما يعتبر المفتش الضماني الكاجية األمامية لنظاـ الضماف االجتماعي, كأف 9, ص2009

و ىك لمصمحة المضمكنيف المشتركيف كتطبيقان لمتشريعات النافدة, كأف العمؿ العمؿ الذم يقكـ ب

كمفتش ضماني يحتاج الكثير مف الجيد كاليقظة كالتصميـ بؿ كالتضحية, حيث يمكننا أف نعتبر 

أف المفتش الضماني ىك راعي لحقكؽ المضمكنيف المشتركيف في ىذا النظاـ, كبالتالي تقع عميو 

معرفتو إلى  الحقكؽ لما يتمتع بو مف خصائص كمكاصفات, باإلضافة مسؤكلية حماية ىذه

 باإلجراءات الكاجب إتباعيا لتحديد الكعاء الضماني. 

 :خصائص المفتش الضماني ومواصفاتو .أ 

أدرؾ المشرع الميبي ثقؿ مسؤكلية المفتش الضماني, كبالتالي فقد ألـز عمى أف يتـ اختيار المفتش 

بناءا عمى جممة مف المعطيات كالمعايير التي يجب تكفرىا في المفتش الضماني كفقا لما جاء 

كات بدليؿ العمؿ بإجراءات التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش الصادر عف إدارة التسجيؿ كاألشترا

 كىي كالتالي: ,بلئحةىذه ال( الفقرة )ج( مف 74المادة رقـ ) كفقان لما جاء فيكالتفتيش 

 أف يككف المفتش مف العناصر ذات الكفاءة كاألمانة كالخبرة في شؤكف الضماف اإلجتماعي. .1

 أف يككف مشيكد لو بالنزاىة كحسف تصريؼ األمكر. .2

 القياـ بأعباء الكظيفة كمفتش ضماني. أف مف شأف التأىيؿ العممي كالعممي ما يمكنو مف .3

كحسف التصرؼ في المكاقؼ الصعبة التي قد  ,أف يككف قادرا عمى مجابية المسؤكليات كتحمميا .4

 تكاجيو بسبب الكظيفة.



كأف  ,كأف يحافظ عمى كرامتو في غير استعبلء ,أف يراعي في تعاممو الكياسة في غير تساىؿ .5

 و.يجمع بيف الحـز كالميف في الكقت نفس

 أف يككف لو القدرة عمى كسب ثقة مف يتعاممكف معو. .6

 ( مف قانكف الضماف47أما بخصكص مكاصفات المفتش الضماني فالمشرع الميبي كفقا لممادة )

أعطى المفتش الضماني صفة الضبط القضائي  ,كتعديبلتو 1980لسنة  (13)رقـ االجتماعي 

صادرة بمقتضاه, خاصة لكائح تسجيؿ المضمكنيف فيما يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح ال

كمراقبة صرؼ المنافع كتقديميا, كالتحقؽ مف سبلمة صرفيا كتقديميا, كليـ االشتراكات  كتحصيؿ

اتخاذ جميع اإلجراءات التي تخكليا ليـ صفة الضبط القضائي بما في ذلؾ دخكؿ أماكف العمؿ 

جراء التحر  يات كالتفتيش كالتحقؽ كجمع االستدالالت, كاإلطبلع عمى الكثائؽ كالمستندات, كا 

حالتيا ,كتحرير محاضر المخالفات  .إلى النيابة العامة كا 

مف االجتماعي  الضمافصندكؽ كذلؾ فإف المفتش الضماني يككف تابعان إلدارة فرع مف فركع 

مف النكاحي الفنية, كأنو  بالصندكؽالنكاحي اإلدارية, كيتبع إدارة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش 

كظيفة أخرل إال بقرار مف رئيس مجمس إدارة إلى  ال يجكز نقؿ أك تكميؼ أم مفتش مف كظيفتو

 الضماف االجتماعي, حيث يمكف أف نعتبر ىذا ما يزيد مف إستقبللية المفتش الضماني.

فحص  اإلجراءات الواجب عمى المفتش الضماني إتباعيا في تحديد الوعاء الضماني عند .ب 

 الخاصة: الميزانيات بالشركات الوطنية

قائمة المركز المالي( بالشركات الكطنية الخاصة يتـ الحسابات الختامية )قائمة الدخؿ ك أف 

تمؾ الشركات, فيناؾ شركات صناعية كشركات خدمية نشاط إعدادىا بطرؽ مختمفة نظران لتنكع 

ف  الذم كشركات تجارية كشركات المقاكالت كبل حسب نكع النشاط تزاكلو تمؾ الشركة, كا 



الكاحد أك  أخرل سكاء مف نفس النشاطإلى  ف شركةػات تختمؼ مػاإلجراءات المالية لتؾ الشرك

  .مف حيث اختبلؼ النشاط

المعرفة كاإللماـ بما تحتكيو القكائـ المالية الصادرة االجتماعي  يتطمب مف مفتشي الضمافحيث 

ة ػػد قيمػػػيا لغرض تحديػػػػػػمن ػػػػػػػاديستفات ػػػػػػػانات كمعمكمػػػػػػف بيػم ةػػػػػات المختمفػػػػػعف تمؾ الجي

المرتبات, كالعبلكات, كالمزايا المصركفة لصالح العامميف بيا, كالذم مف خبللو يتـ تحديد الكعاء 

خضاعو  كتعديبلتو.  1980( لسنة 13النسب المفركضة بمكجب القانكف رقـ )إلى  الضماني, كا 

تحديد إلى  ؾ العديد مف الخطكات التي يجب عمى المفتش الضماني إتباعيا لكي يصؿكىنا

 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  كبما يتماشى كقانكف الضماف ,الكعاء الضماني الصحيح

كالئحة التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش كالقرارات األخرل الصادرة بالخصكص, كمف أىـ ىذه 

 (:38-35, ص2013, الخطكات ما يمي )البيرة

 فحصيا مف قبؿ المراجعالمختمفة لجيات العمؿ التأكد مف  القكائـ الماليةقبؿ إجراءات فحص   -1

 المرفقة بالميزانية. قائمة الدخؿبما في ذلؾ 

يجب التعرؼ عمى نكع نشاط جية العمؿ )الشركة(, كالدكرة المستندية المطبقة داخميا, كنكع   -2

حمؿ األجكر كالمرتبات عمى مراكز التكمفة فيناؾ بعض الشركات ت  السجبلت كالدفاتر الممسككة, 

كمف بعد ذلؾ تقكـ بإجراء قيد السداد,  ,مباشرةن كتسمى المرتبات تحت أسـ أجكر مستحقة

 كالبعض اآلخر مف الشركات يقكـ بإعداد قيد سداد مباشرةن كتثبت األجكر كالمرتبات باإلجمالي. 

يد المرتبات الشيرية بما فييا العبلكات كالمزايا العينية كالنقدية يتطمب مف المفتش الضماني تحد  -3

حيث يتـ احتساب المزايا العينية مف سكف  ,ارية كالمثبتة في اليكمية العامةكالتي ليا صفة االستمر 

( مف الئحة 36كطعاـ إذا ثبت تقديميا مف جية العمؿ لمعامميف بيا كذلؾ طبقان لؤلحكاـ المادة )

 شتراكات كالتفتيش.التسجيؿ كاال



يتطمب مف المفتش التحرم كالبحث إف كاف ىناؾ عمالة عارضة أك مكسمية أك مؤقتة, كفي حالة  -4

كجكدىا يتطمب التأكد مف مدل خضكعيا لبلستقطاعات الضمانية كفي حالة عدـ إخضاعيا 

االشتراكات  كيراعى في ىذه الحالة عدـ احتساب ,الكعاء الضمانيإلى  يتطمب إضافتيا

 الضمانية عمييـ.

 مصركفة باإلضافةالغير ة ك ػػػات كالمكافآت المصركفػػػػػالمرتب اليػػػػػتحديد إجمإلى  كؿػػػػكبعد الكص

اية السنة لجيات العمؿ ػػػة كالتي ال تزاؿ مستحقة حتى نيػػػػػػزايا العينية كالنقديػػػػػالعبلكات كالمإلى 

لضماني الكاجب إخضاعو كالمتمثؿ في حصة يمكف مف خبلؿ ذلؾ تحديد الكعاء ا ,المختمفة

 الستماراتالضمانية المحصمة كفقان االشتراكات  المضمكف كحصة جية العمؿ كمطابقتو مع

 األجكر كالمرتبات, كاحتساب أم فركقات في الكعاء الضماني, كما يترتب عميو مف فركقات في

لقياـ بيذه الخطكات يتطمب (. حيث أف ا5, الفقرة 27الضمانية )دليؿ العمؿ, صاالشتراكات 

جممة مف المعطيات كالمعايير التي يجب تكفرىا في المفتش الضماني كالتأىيؿ العممي كالخبرة 

العممية في شؤكف الضماف اإلجتماعي, كما يحتاج العمؿ كمفتش ضماني الكثير مف الجيد 

ميا جيات العمؿ , كذلؾ مف خبلؿ التأكد مف سبلمة البيانات كالمعمكمات التي تقدلمثابرةكا

المفركضة عمى ىذه الجيات كعمى االشتراكات  المختمفة, كالتي يستفاد منيا في تحديد قيمة

باعتباره سمطة  تراقات تساعد عمى التيرب الضمانيالعامميف بيا, كالتأكد مف عدـ كجكد أم اخ

ركيف في ىذا رقابية عمى تنفيذ أحكاـ قانكف الضماف االجتماعي, كراعي لحقكؽ المضمكنيف المشت

  النظاـ.

  :مسؤولية المفتش الضماني عن اكتشاف التالعب والتضميل في اشتراكات الضمان االجتماعي .ج 

المفتش الضماني باعتباره سمطة رقابية عمى تنفيذ أحكاـ قانكف عاتؽ أف المسؤكلية الممقاة عمى 

انات كالمعمكمات التي تقدميا جيات ػػػػيتطمب منو التأكد مف سبلمة البي ,الضماف االجتماعي



التيرب ىذا كاء كاف ػػػػػس ,ة كاكتشاؼ أم تبلعب كتضميؿ )التيرب الضماني(ػػػػالعمؿ المختمف

جزئي أك كمي, كالتأكد مف عدـ كجكد أم اختراقات تساعد عمى التيرب الضماني. كما أف 

تثير العديد مف  إلى آخر شير إشكالية عدـ ثبات مقدار األجر الذم يتقاضاه العامؿ, كتغيره مف

(, ألف 6, ص2004)إلياس, االجتماعي  الصعكبات العممية عمى أجيزة التفتيش بنظاـ الضماف

االجتماعي  ىذه التغيرات تقضي أف تقكـ ىذه اإلدارة بالتحقؽ مف أف استقطاعات الضماف

ألجر الفعمي المدفكعة عف المضمكف المشترؾ, كجية العمؿ تـ حسابيا بكؿ دقة عمى أساس ا

  الذم يتقاضاه المضمكف المشترؾ كؿ شير.

كأف الدكر الذم يقـك بو المفتش الضماني مف خبلؿ تشبييو بصندكؽ ضماف اجتماعي صغير 

العمؿ الميداني الذم يقكـ بو عمى جيات العمؿ المختمفة, فيك منظكمة مف إلى  متنقؿ راجع

بد منو في مراقبة عبلقات العمؿ كالضماف في القكانيف كاألحكاـ, بؿ ىك العامؿ البشرم الذم ال

)شمس  أم مجتمع مف المجتمعات ميما كانت درجة تقدـ ىذا المجتمع التكنكلكجي كاإلحصائي

استكماؿ العمؿ المكتبي, كذلؾ لكي إلى  حيث ييدؼ العمؿ الميداني(, 9, ص2006الديف, 

تعمؽ ذلؾ ابقة لمكاقع سكاء انات صحيحة كمطيتأكد المفتش مف أف الكثائؽ كالمستندات كالبي

 المستحقة.االشتراكات  بالتسجيؿ أك بتحصيؿ

عمى المفتش الضماني فأكجبو بعدة اختصاصات  اةممقكقد أدرؾ المشرع الميبي ثقؿ المسؤكلية ال

كصبلحيات كاسعة تتناسب كحجـ المسؤكلية الممقاة عميو في شأف التحرم كالتثبت مف مراقبة 

كميا أك حصة منيا اللتزامو القانكني بيذا الشأف كضبط كقائع االشتراكات  تنفيذ كؿ ممـز بأداء

أك التيرب مف ذلؾ أك التأخر في أدائيا عف الميعاد المحدد أك االشتراكات  التخمؼ عف أداء

االشتراكات  تقديـ بيانات غير صحيحة لمتخمص مف تنفيذ كؿ أك بعض االلتزامات المتعمقة بأداء

 ( مف قانكف الضماف47(, كما أف المشرع الميبي كفقا لممادة )75لمادة )الئحة التسجيؿ, ا



كتعديبلتو أعطى المفتش الضماني صفة الضبط القضائي  1980لسنة  (13)رقـ االجتماعي 

لكائح تسجيؿ المضمكنيف  فيما يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كالمكائح الصادرة بمقتضاه, خاصةن 

ليـ كالتحقؽ مف سبلمة صرفيا كتقديميا ة صرؼ المنافع كتقديميا, كمراقباالشتراكات  كتحصيؿ

اتخاذ جميع اإلجراءات التي تخكليا ليـ صفة الضبط القضائي بما في ذلؾ دخكؿ أماكف العمؿ ك 

جراء التحريات كالتفتيش كالتحقؽ كجمع االستدالالت,  كاإلطبلع عمى الكثائؽ كالمستندات, كا 

حال النيابة العامة. كما أنو عمى المفتشيف المحافظة عمى إلى  تياكتحرير محاضر المخالفات كا 

أسرار الكظيفة كال يجكز ليـ إعطاء أم بيانات أك معمكمات مما تجمع لدل أجيزة التفتيش, كفي 

( مف قانكف العقكبات الميبي فضبل 236) حالة إفشاء أسرار الكظيفة تطبؽ عمييـ أحكاـ المادة

 ة.عف التعرض لمجزاءات التأديبي

يمكف أف نستنتج إف قياـ المفتش بالعمؿ المككؿ إليو بالصكرة الصحيحة كفي إطار  ,كمما سبؽ

كما أككؿ لو مف اختصاصات مف الحد مف ظاىرة التيرب الضماني, كأف  ,مسؤكلياتو ككاجباتو

 .كالتي تمكف ىذه األنظمة بالكفاء بالتزاماتيااالجتماعي  يساىـ في زيادة إيرادات أنظمة الضماف

بق عمييا قانون الضمان أثر التالعب والتضميل في التقارير المالية عمى الفئات التي ينط 4.3.2

 :االجتماعي

إف عدـ قياـ بعض أصحاب العمؿ في القطاع الخاص بالكفاء بالتزاماتيـ المنصكص عمييا في 

يترتب عميو آثار قكانيف الضماف االجتماعية بشأف إجراء األشتراؾ الضماني عمى العامميف لدييـ 

كاالقتصاد الكطني االجتماعي  اجتماعية كاقتصادية تصيب الفرد كصاحب العمؿ كنظاـ الضماف

غير مباشرة, كيمكف عف التيرب الضماني أثار مباشرة ك  (, كيترتب6, ص2011)النجار,  أيضا

 حصر ىذه اآلثار في الصكر التالية:



 :حيث اآلثار المترتبة عمى المضمونأواًل : من 

 بنكعيو الكمي كالجزئياالجتماعي  يترتب عف تيرب جيات العمؿ مف تسديد إشتراكات الضماف

عدة آثار تصيب المضمكف بإعتباره صاحب المصمحة األكلى في نظاـ الضماف اإلجتماعي, إلى 

 كمف ىذه اآلثار ما يمي:

الضمانية,  حرماف المضمكف مف مظمة الضماف االجتماعي, كبالتالي عدـ إنتفاعو مف المزايا .1

)الصياد, االجتماعي  كىذا يككف في حالة التيرب الكامؿ كعدـ األشتراؾ في نظاـ الضماف

 (.23, ص2003

انييار مستكل معيشة العامؿ في حالة تعرضو ألحد المخاطر )العجز, الشيخكخة, إصابة  .2

أك شمكلو بفترات عمؿ االجتماعي  العمؿ(, كيحدث ىذا في حالة عدـ شمكلو بأحكاـ الضماف

غير صحيحة, أك شمكلو بأقؿ مف األجر الحقيقي, حيث يحصؿ مف بعد عمى مزايا ضمانية 

 تحسب كفقان لؤلجر الذم أشترؾ عنو. 

فقداف الشعكر باألماف كاالستقرار االقتصادم كاالجتماعي مف قبؿ العامؿ الذم لـ يتـ شمكلو  .3

تعرضو ألم خطر يؤثر عمى استمراره في  بأحكاـ النظاـ, حيث يفقد أم مصدر لمدخؿ عند

 (.169, ص1981)العمي,  العمؿ

إلى  عدـ كجػػكد ممفػات كظيفيػػة متكاممػة, كعػدـ اىتمػػاـ القائميػف عمييػػػا باألرشفة, كبالتالي سيؤدم .4

 (.2, ص2013)العكاضي,  ضياع حؽ المضمكف في االستفادة مف ىذه المدة عند التقاعد

  :ثار المترتبة عمى جية العملثانيًا: من حيث اآل

عدة آثار إلى  بنكعيو الكمي كالجزئياالجتماعي  يترتب عف التيرب مف تسديد اشتراكات الضماف

االشتراكات  تصيب جية العمؿ باعتبارىا الشخص الطبيعي أك االعتبارم, الذم يقكـ بتسديد



إلى عدة  أجكر العامميف فييا,المبالغ التي يقتطعيا مف إلى  باإلضافة ,الضمانية المستحقة عنيا

 :(23, ص2003)الصياد,  أثار, كمف ىذه اآلثار ما يمي

يفقده الشعكر باألماف كاالستقرار االجتماعي  امؿ بأحكاـ الضمافػػػػػػػػػكؿ العػػػػدـ شمػػػػع إف .1

بفقداف انخفاض إنتاجيتو, كذلؾ لشعكره إلى  االقتصادم, ككذلؾ في انتماءه لعممو, كبالتالي يؤدم

 أم مصدر لمدخؿ عند تعرضو ألم خطر يؤثر عمى استمراره في العمؿ.

 إىدار مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة ما بيف أصحاب العمؿ الممتزميف باالشتراؾ في الضماف .2

تحمؿ االجتماعي  التي تدفع لمضمافاالشتراكات  كما بيف المتيربيف مف االشتراؾ ألفاالجتماعي 

 مما يزيدىا عمى الممتزميف كتخفض عمى المتيربيف.عمى تكمفة اإلنتاج 

ككرثتيـ ضد االجتماعي  زيادة عدد الشكاكم المقدمة مف العماؿ الذيف يشمميـ نظاـ الضماف .3

حدث ىذا في حالة كي .ألم سبب مف حاالت التيرب اب العمؿ بشأف إثبات عبلقة العمؿأصح

 الفترة الحقيقية التي قد أشتغميا العامؿ.ككف الفترة المسدد عنيا أقؿ مف تالتيرب الجزئي ك 

كما أف غياب الدكر الذم يقكـ بو المفتش الضماني كالمراجع الخارجي في أداء أعماليـ بصفتيـ 

 أداة رقابية مينية في اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في التقارير المالية الخاصة باشتراكات الضماف

لؾ في حالة اختبلس المكظؼ المختص في لو أثار سمبية عمى جية العمؿ, كذاالجتماعي 

 المرتبات بإضافة أسماء كىمية إلختبلس مبالغ مالية مف الشركة.

  :ثالثًا: من حيث اآلثار المترتبة عمى نظام الضمان االجتماعي

عدة أثار تصيب نظاـ إلى  الضمانية كاالنتظاـ في دفعيااالشتراكات  يؤدم التيرب مف دفع

مباشرة تنفيذ المياـ, كالتي يمكف حصرىا, كىذه  ااره الجية المككؿ إلييباعتباالجتماعي  الضماف

 اآلثار كما يمي:



مشكمة تمكيمية خطيرة عمى أنظمة الضماف االجتماعية التي تمتـز بأداء المزايا كالمنافع إلى  تؤدم .1

تأخر صرؼ إلى  أك التأخر في دفعيااالشتراكات  الضمانية, كبالتالي يؤدم التيرب مف دفع

 المعاشات, كاإلخبلؿ بمفيـك العدالة في الحقكؽ.

اض مكارد الضماف ػػإنخفإلى  ياػػػػػػػأك التأخر في دفعاالشتراكات  عػػػػيؤدم التيرب مف دف .2

 اإلجتماعي, مما يقمؿ مف عائد االستثمار الذم يستخدـ في أداء الحقكؽ الضمانية.

بشأف االجتماعي  األعماؿ كالضماف كثرة المنازعات القضائية بيف المضمكف المشترؾ كأصحاب .3

اختبلؼ قيمة األجكر المسددة عف المضمكف المشترؾ كاألجكر الحقيقية, كغالبان ما تؤدم تمؾ 

 بأعباء مالية لمزايا ضمانية كبيرة دكف أداءاالجتماعي  تحمؿ نظاـ الضمافإلى  المنازعات

االجتماعي  الي لنظاـ الضمافاإلخبلؿ بالمركز المإلى  المقابمة ليا, مما يؤدماالشتراكات 

 (.23, ص2003)الصياد, 

زيادة األعباء عمى أجيزة إلى  تؤدم زيادة المنازعات القضائية المقدمة مف المضمكف المشترؾ  .4

 (. 4, ص2002)محمد,  التفتيش الضماني

 إف التيرب بصكرتو شبو العامة يضعؼ ىيبة القانكف كالييئة التي تقكـ بتنفيذه كاألشراؼ عميو .5

 (.170, ص1981)العمي, 

المتضرر األكثر في معظـ حاالت التيرب التي تقـك بيا بعض االجتماعي  كيعتبر نظاـ الضماف

الضمانية المفركضة تمثؿ االشتراكات  جيات العمؿ سكاء كاف التيرب كمي أك جزئي, بإعتبار أف

بيا المنافع الضمانية المستحقة, كبالتالي فإف  ىساسي في عممية التمكيؿ التي يغطالمصدر األ

لرفع االجتماعي  تيرب بعض جيات العمؿ يمكف أف يشكؿ ضغكطات عمى أنظمة الضماف

 الضمانية عمى الفئات المشتركة في ىذا النظاـ.االشتراكات  نسب

 



 :رابعًا: من حيث اآلثار المترتبة عمى المجتمع

التكفؿ بمتطمبات الحماية االجتماعية ألفراد المجتمع لمدكلة االجتماعي  يتيح نظاـ الضماف

الضمانية كاالنتظاـ في االشتراكات  بتكاليؼ قميمة جدا, كبالتالي يؤدم التيرب مف التسجيؿ كدفع

عدة أثار تصيب الدكلة أك المجتمع, كىذه اآلثار يمكف إلى  دفعيا عف فترات العمؿ الفعمية

 :(4, ص2002)محمد,  ,(23, ص2003حصرىا في األتي)الصياد, 

التأثير السمبي عمى الخطط التنمية االجتماعية كاالقتصادية لمدكلة, بسبب انخفاض فكائد  .1

 صناديؽ المعاشات كالتأمينات االجتماعية.

انخفاض مستكل المعيشة لؤلسرة عند انقطاع الدخؿ عائميا ألم سبب مف األسباب, مما يجعميـ  .2

 مكاجية متطمبات الحياة.في قمؽ كخكؼ دائـ عمى المستقبؿ مف 

تحميؿ الخزانة العامة بأعباء مالية باىظة, كذلؾ في حالة أدائيا الفرؽ بيف المعاش الضماني  .3

 المستحؽ لممضمكف المشترؾ كبيف الحد األدنى لممعاشات, أك في حالة عدـ قدرة نظاـ الضماف

 عمى الكفاء بالتزاماتو.االجتماعي 

إلى  ضميؿ في البيانات كالمعمكمات التي تقدميا جية العمؿباإلضافة فأنو يؤدم التبلعب كالت

كالخاصة بقيمة األجكر كالمرتبات عف المدد الفعمية التي يشتغميا االجتماعي  أنظمة الضماف

إنخفاض قيمة إلى  غير صحيحةالمكظفيف كالعماؿ بيذه الجية, كذلؾ بتقديـ بيانات كمعمكمات 

انييار القكل الشرائية إلى  يؤدم ىك مماك  ,امؿ أك أسرتوالركاتب التقاعدية التي يتقاضاىا الع

كساد اقتصادم, كبالتالي يؤثر عمى جيات العمؿ ألف انخفاض إلى  لؤلسرة, كىذا بدكره يؤدم

كساد منتجاتيـ بسبب القدرة الشرائية, كبذلؾ يمكف أف نعتبر أف أنظمة إلى  القكل الشرائية ستؤدم

كركيزة ميمة  ,قة التي تتمـ سير الحياة في المجتمعاتىي مف ضمف الحماالجتماعي  الضماف

 في بناء المجتمع الميني, كعنصرا أساسيا بالنسبة لمحياة العممية ألفراد المجتمع.
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 :المقدمة 1.3

التعرؼ عمى آراء ككجيات نظر مجتمع الدراسة مف الفئات ذات العبلقة إلى  ىدؼ ىذا الفصؿ

بالقكائـ المالية الصادرة عف الشركات الكطنية الخاصة داخؿ البيئة المحمية, حيث يختص بعرض 

الخطكات المنيجية التي تـ إتباعيا مف تفاصيؿ إجراء الدراسة الميدانية كمجرياتيا التي تضمنت 

ـ استمارة االستبياف, كتحديد الخطكات المتبعة في بناء االستبانة, كتحديد مجتمع يإعداد كتصم

كعينتو المنتقاة, كعرض األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات  دراسةال

تعطي إجابات عمى األسئمة  النتائج التيكاستخبلص المتحصؿ عمييا مف مجتمع الدراسة, 

 المكضكعة محؿ الدراسة, كاقتراح التكصيات البلزمة.

 : منيجية الدراسة 2.3

 ىدف الدراسة 1.2.3 

تحميؿ البيانات كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا مف عينة الدارسة  إلى الدراسة الميدانية تىدف

لمتعرؼ عمى أسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات 

 الضماف االجتماعي. 

 فرضيات الدراسة  2.2.3

قد تـ تكظيؼ عدد مف اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى كضع ثبلث فرضيات رئيسة, ك 

طبلع آراء باستذلؾ ككيفية اإلجابة عمييا ك ىذه الفرضيات المحددات كالمقاييس لمتعامؿ مع 

 , كىذه الفرضيات ىي:أطراؼ البيئة المينية

( في α= 0.05تكجد أسباب كدكافع ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) :الفرضية األولى

 .طنية الخاصةمف قبؿ الشركات الك عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي 



( تؤثر α= 0.05تكجد أسباب كعكامؿ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) :الفرضية الثانية

 في اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب كالتضميؿ في إشتراكات الضماف االجتماعي.

( تؤثر α= 0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) اتتكجد أسباب كعكامؿ ذ :الفرضية الثالثة

 في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي.

 أداة الدراسة  3.2.3

لجمع  ةكأدا عمى )استمارة االستبياف(كبشكؿ رئيس عتمد الباحث في إجراء الدراسة الميدانية أ

 أىداؼتحقيؽ الحصكؿ عمى البيانات المتعمقة بالمعمكمات كالتي تـ كضعيا كتطكيرىا بيدؼ 

كأنيا تساعد في معرفة أسباب  ,لجمع البياناتمبلئمة كسيمة ىذه األداة تعتبر  حيثالدراسة, 

 .التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي

 إعداد وتصميم أداة الدراسة  1.3.2.3

بما يتناسب مع فرضيات الدراسة  اعتمادان عمى الدراسات السابقة تـ تصميـ استمارة االستبياف قد

في استمارة  العباراتلتككف مبلئمة كقادرة عمى اإلجابة عمييا, كقد راعى الباحث عند كضع 

كإلعطاء  ,إضافة سؤاؿ مفتكح في نياية اإلستبياف كذلؾ تبلفيان لعيكب األسئمة المغمقة اإلستبياف

كتـ أف ليا عبلقة بمكضكع الدراسة,  رّكايالمشاركيف في الدراسة الحرية في إضافة أم متغيرات 

 جزأيف:إلى  االستمارةتقسيـ محتكل 

حدة بيف ىذه األطراؼ الثبلثة : يحتكم عمى مجمكعة مف األسئمة الشخصية مكّ الجزء األول

ني(, كالتي تتضمف معمكمات عامة عف )المدير المالي, كالمراجع الخارجي, كالمفتش الضما

 المشاركيف في الدراسة مثؿ )التأىيؿ العممي, التخصص العممي, كعدد سنكات الخبرة(.

مّكجية ألحد : يختص بأسئمة مرتبطة بمحاكر الدراسة, كىي تشتمؿ عمى عدة أسئمة الجزء الثاني

أسباب ممارسة الشركات الفئات حكؿ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى آراء ككجيات نظر عينة أطراؼ 



 الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي. كقد قسمت ىذه األسئمة

 تدكر حكؿ الفرضيةسؤاؿ كالتي  12ثبلث محاكر أساسية, حيث يحتكم المحكر األكؿ عمى إلى 

المرتبطة بالمراجع  ةالثاني يدكر حكؿ الفرضيةبإدارة الشركة, كالمحكر الثاني  ةالمرتبط ىاألكل

 ةكالمرتبط ةالثالث يدكر حكؿ الفرضيةأسئمة, أما المحكر الثالث  6الخارجي كالتي تحتكم عمى 

أسئمة, كقد تـ صياغة أسئمة االستبانة في ىذا الجزء  7بالمفتش الضماني كالذم يحتكم عمى 

( عمى غير مكافؽ بشدة, في حيف تدؿ 1بحيث تدؿ الدرجة ) الخماسيكفقان لمقياس ليكرت 

 (. 1 -3أعمى درجة مكافقة كما في الجدكؿ رقـ ) إلى  (5الدرجة )

 ( 1-3جدكؿ رقـ ) 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي

غير مكافؽ  غير مكافؽ محايد مكافؽ مكافؽ بشدة االستجابة

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 خطوات بناء أداة الدراسة  2.3.2.3

تـ استخداـ أداة الدراسة )استمارة االستبياف( لغرض تجميع البيانات البلزمة لمعرفة أسباب 

)التيرب الضماني(, كتـ إتباع الخطكات االجتماعي  التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف

 التالية لبناء االستبانة:

السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة, كاالستفادة منيا االطبلع عمى األدب المحاسبي كالدراسات  .أ 

 في بناء االستبانة كصياغة فقراتيا.

 تحديد المحاكر أك األطراؼ الرئيسية التي شممتيا أداة الدراسة.  .ب 



 تحديد الفقرات كاألسئمة التي تقع تحت كؿ محكر مف محاكر الدراسة.   .ج 

جاؿ المحاسبة, في تحديد أبعاد االستبانة ستشارت عددان مف أساتذة الجامعات كالمينييف في ما .د 

االستبانة في صكرتيا النيائية  تستقر ايا مف حيث الحذؼ أك اإلضافة حتى كفقراتيا, كذلؾ لتعديم

 (.1( فقرة, ممحؽ رقـ )25عمى )

 صدق وثبات أداة الدراسة 3.3.2.3

 : صدق األداةأوال

متأكد مف أف ىذه األداة مبلئمة لجمع لأختبر الباحث صدؽ أداة الدراسة )استمارة االستبياف(, 

لذلؾ فقد مرت استمارة االستبانة بعدة مراحؿ قبؿ تكزيعيا عمى الفئات المستيدفة, فتـ  ,البيانات

األكلى عرضيا عمى نخبة مف المحكميف األكاديمييف المتخصصيف في مجاؿ في المرحمة 

تـ جمع أراء كمبلحظات  (, كبعد أف2المحاسبة كاإلحصاء كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ )

االستبياف تـ مناقشتيا مع مشرؼ الدراسة كأخذ  جميع ىؤالء المتخصصيف عمى فقرات استمارة

 ,أىميا في األعتبار, كتـ في مرحمة أخرل إجراء دراسة استطبلعية عمى عينة مف المشاركيف

ركيف معيا, كاالطبلع عمى مدل تجاكب المشا ,كذلؾ بيدؼ التأكد مف كضكح فقرات االستمارة

حيث أعيد خبلؿ ىذه المرحمة صياغة بعض الفقرات غير المفيكمة مف قبؿ بعض الفئات 

 النسخة النيائية بعد إجراء التعديبلت الضركرية.إلى  المشاركة, كمف ثـ التكصؿ

 : ثبات األداة ثانياً 

ألداة ركنباخ الختبار االتساؽ الداخمي مف أجؿ اختبار ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ اختبار ألفا ك

(, كىك يبيف درجة االرتباط الداخمي 1, 0ف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ بيف )الدراسة, حيث تكك 

لؾ بيف إجابات عناصر عينة الدراسة, فعندما تككف قيمة معامؿ ارتباط ألفا كركنباخ صفر فإف ذ

ذا كانت قيمة ألفا كاحد فإف ذلؾ يدؿ عمى بيف اإلجابات, أما إ يدؿ عمى عدـ كجكد إرتباط مطمؽ



فأكثر  (0.6)أف اإلجابات مرتبطة مع بعضيا البعض ارتباطان تامان, كتعتبر النسبة التي تبمغ 

 (.2005نسبة مقبكلة لمعامؿ ألفا كركنباخ )البياتي, 

تبياف( كقد بينت نتائج اختبار ألفا كركنباخ لمثبات الذم أجرم عمى أداة الدراسة )استمارة االس

يدؿ عمى كجكد ارتباط  فيك ,( كتعتبر ىذه النسبة مقبكلة α =0.71الخاصة بيذه الدراسة   )

قكم بيف إجابات عناصر عينة الدراسة لكؿ عبارات استمارة االستبياف, مما يزيد مف الثقة في 

 :(2-3رقـ )النتائج النيائية لمدراسة, كذلؾ كما ىك مكضح في الجدكؿ 

 (2 -3)جدكؿ 

 اختبار معامؿ ألفا كركنباخقيمة 

 قيمة ألفا كركنباخ البياف
 0.71 ( فقرة25) ىاعددك داة الدراسة إجمالي العبارات أل

 

 مجتمع وعينة الدراسة  4.2.3

 : مجتمع الدراسةأوال

مجتمع الدراسة مف الفئات ذات العبلقة بالقكائـ المالية تحقيقان ألىداؼ البحث فقد تـ تحديد 

كممف يمعبكف دكرنا بارزنا في تكفير عنصر المصداقية  ,الشركات الكطنية الخاصةالصادرة عف 

مف خبلؿ ثبلث أطراؼ مختمفة, كالتي تمثؿ المحاكر  لممعمكمات التي تعرضيا تمؾ القكائـ,

 كىي: الرئيسية لمدراسة

ات الكطنية الخاصة ػػػػػػػيبمغ عدد الشركك اصة: ػػػػػػاىمة الخػػػػػػات المسػػػػالمدراء المالييف بالشرك .أ 

 )الضماف االجتماعي/ ( شركة336) إلياالجتماعي  المساىمة, كالمسجمة بصندكؽ الضماف

, حيث يعتبر رأس اليـر الفئة المسؤكلة عف إعداد القكائـ المالية باعتبارىـ .(2013مصراتو, 



لمالية كافة األمكر ادير فيك مف ي ,المحاسبي كالمالي في أم جية عمؿ ىك المدير المالي

كالمحاسبية, كبما يتفؽ مع المعايير المحاسبية الدكلية كالقكانيف السائدة, ككذلؾ فإف المدير المالي 

العمميات المالية كالمحاسبية  كؿمسؤكؿ قانكنا كيكقع مع رئيس مجمس اإلدارة كالمدير العاـ عمى 

ذا قاـ بممارسة إكالتضامف  في الشركة, كبالتالي فإف المدير المالي مسؤكؿ مسؤكلية تامة بالتكافؿ

 أية عممية تبلعب كغش في الحسابات. 

الخدمة سكاء لئلدارة أك المستفيديف اآلخريف كالمتمثمة في  يمقدمباعتبارىـ ف: يالخارجي فمراجعيال .ب 

في مكاتب المحاسبة  المراجعػةارس ىذه الفئة مينة ػػػػػػتمك اف االجتماعي, ػػػػػػػػػة الضمػػػػػػػػأنظم

كالمراجعة, حيث تعتبر ىذه الفئة المسؤكلة عف فحص كمراجعة القكائـ المالية الصادرة عف 

التبلعب كالتضميؿ الذم اكتشاؼ الخاصة, فالمراجع الخارجي مسؤكؿ عف الكطنية الشركات 

األنظمة ككنيـ ينعكس في البيانات المالية, كذلؾ مسؤكؿ في حالة عدـ التزاـ المنشأة بالقكانيف ك 

يبمغ إجمالي ك يصادقكف عمى أف البيانات كالمعمكمات الكاردة في القكائـ المالية صادقة كصحيحة. 

 كالمرخص ليا بمزاكلة مينة المحاسبة كالمراجعة في مدينة مصراتو المراجعيف الخارجييفمكاتب 

 .(2013مصراتو,  )مصمحة الضرائب/ ( مكتب مراجع خارجي44إلى )

اف االجتماعي: باعتبارىـ طرفان أساسيان كميما في الدراسة, حيث تعتبر ىذه الفئة مفتشي الضم .ج 

فيـ المؤىميف لممارسة مينة التفتيش كالفحص عمى  المسؤكلة عف الرقابة عمى األجكر كالمرتبات,

األجكر كالمرتبات الصادرة مف جيات العمؿ المختمفة بما في ذلؾ الشركات الخاصة, تبعا 

كتعديبلتو,  1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  محددة كفؽ قانكف الضمافألصكؿ كقكاعد 

بمغ إجمالي المفتشيف ك تفتيش عف مدل التزاـ ىذه الجيات بدفع اشتراكات الضماف االجتماعي. مل

 ( مفتش ضماني16)عدد بمدينة مصراتو االجتماعي  الذم يشتغمكف داخؿ صندكؽ الضماف



(, يبيف حجـ 3 -3كالجدكؿ التالي رقـ ) .(2013)صندكؽ الضماف االجتماعي/مصراتو, 

 .مجتمع الدراسة

 ( حجـ مجتمع الدراسة3 -3جدكؿ )

مفتشي  البياف
 الضماف

المراجعيف مكاتب 
 الخارجييف

الشركات الكطنية 
 الخاصة

 المجمكع

مجتمع 
 الدراسة

16 44 336 396 

 : عينة الدراسةثانيا

 ̂    ̂       =    اآلتية:     الرياضية باستخداـ المعادلة عينة الدراسة  تحديد حجـلقد تـ 

    
  

%(, كأف نسبة العينة التي 5) e%( عند مستكل دقة 95) yحيث حدد الباحث مستكل الثقة 

عند مستكل الثقة  z% ممتزمان جانب األماف كما تـ تحديد قيمة 50 ̂ قدرىا الباحث في المجتمع 

 . `nلة التالية نحصؿ عمى قيمة (, كبتطبيؽ المعاد1.96بػ )

   =                  

       
 

   =96 

( مفردة, فإنو يمكف استخداـ 396= )Nكحيث أف مجتمع الدراسة معمكـ لدل الباحث كىك 

 البلـز سحبيا مف المجتمع المحدد.  nالصيغة الرياضية التالية لتحديد حجـ العينة 

n =  

  
   

 

 

n =   

  
    

   

 

n = 78 



( 70حيث تككنت مف )فقد تـ تكزيع استمارات االستبياف بشكؿ عشكائي بلكبر حجـ المجتمع ك 

( مراجع 34ات مجتمع الدراسة, كمف عدد )ػػػػػػػ%( مف شرك21غت )ػػػػػػػمػمدير مالي, كبنسبة ب

%( مف مكاتب المراجعة لمجتمع الدراسة, أما في يتعمؽ بعينة 77خارجي, كبنسبة بمغت )

المفتشيف الضمانييف كالذيف يفترض أف يككف لدييـ خبرات جيدة في ىذا المجاؿ فقد  الدراسة مف

بفرع  ( مفتش16ددىـ )ػػػغ عػػػػػػػكالبال بالكامػػػػػػػؿ الضماف االجتماعيمفتشي مجتمع  تـ دراسة

كالنسبة  الدراسة عينة تكزيع(, يبيف 4 -3كالجدكؿ التالي رقـ ) %(.100, أم بنسبة )مصراتو

 .المئكية ليا مف مجتمع الدراسة

 الدراسة عينة( حجـ 4 -3جدكؿ )

 المجمكع ر مالييمد مراجع خارجي  يضمانمفتش  البياف
 120 70 34 16 عينة الدراسة
 %25 %21 %77 %100 النسبة المئكية

 

مباشرة مف ( استمارة استبياف عمى عينة الدراسة 120كالبالغ عددىا ) تماراتكقد تـ تكزيع االس

الباحث, بيدؼ تكضيح أم استفسار أك غمكض في أسئمة االستبياف, ككذلؾ لمتأكيد عمى  قبؿ

قاـ الباحث  كبعد فترة كافيةضركرة اإلجابة عمى جميع الفقرات مف قبؿ المستيدفيف في الدراسة, 

( 112ؿ )كالصالحة لمتحمي مف عينة الدراسةالمستردة االستمارات كقد بمغ عدد  ,بتجميع الردكد

ف عدد االستبيانات 93استمارة استبياف, أم بنسبة ) %( مف إجمالي االستبيانات المكزعة, كا 

 سبب, كيرجع ةالمكزعاالستمارات %( مف إجمالي 7( استمارات إم بنسبة )8) المفقكدة كانت

( يبيف عدد 5 -3المستجيبيف بتعبئة االستمارات, كالجدكؿ رقـ ) بعض عدـ رغبةإلى ذلؾ 

 كالنسبة المئكية ليا.كالمفقكدة رات االستبياف المكزعة كالمستردة استما

 



 (5 -3جدكؿ )

 االستمارات المكزعة كالمستردة عمى عينة الدراسة

 
 مككنات العينة

االستبيانات المستردة  االستبيانات المكزعة
 كالصالحة لمتحميؿ

 االستبيانات المفقكدة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
المدراء المالييف 

 بالشركات
70 100% 64 91% 6 9% 

 %6 2 %94 32 %100 34 المراجعيف الخارجييف

 - - %100 16 %100 16 المفتشيف الضمانييف

 %7 8 %93 112 %100 120 المجموع

المسح الشامؿ لفئتي الدراسة كالمتمثمة  الصعكبات عند محاكلتو إجراءكلقد كاجيت الباحث بعض 

في )المدراء المالييف بالشركات كالمراجعيف الخارجييف(, كمف أىـ ىذه المحددات تمثمت في كبر 

إلى  ( شركة, باإلضافة336)إلى  حجـ المجتمع الخاص بالشركات الخاصة كالذم يبمغ عددىا

ليـ, كبالتالي صعكبة الكصكؿ إلييـ مما عناكيف ثابتة المراجعيف الخارجييف ال تكجد  بعضككف 

  جعؿ الباحث يكتفي بما استطاع الكصكؿ إليو مف المراجعيف.

 أساليب تحميل البيانات الخاصة بالدراسة 5.2.3

كما قاـ الباحث  ,ثـ استخداـ معامؿ ألفا كركنباخ لقياس صدؽ استمارة االستبياف كثباتيا 

ات التي تـ تجميعيا مف خبلؿ ىذه االستمارة بكاسطة باستخداـ اإلحصاء الكصفي لتحميؿ البيان

عدد مف األساليب اإلحصائية مثؿ )المتكسط الحسابي, االنحراؼ المعيارم, التكزيعات التكرارية, 

كذلؾ لغرض  حزمة البرامج اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية,النسب المئكية(, كالمرتكزة عمى 

كما تـ استخداـ  المشاركيف,التجاه العاـ إلجابات التعرؼ عمى خصائص عينة الدراسة كمعرفة ا

لمعرفة نكع البيانات ما إذا كانت تتبع التكزيع الطبيعي أك ال ( Normalityاختبار نكرماليتي )



( باعتباره أحدل االختبارات wilcoxonتتبع التكزيع الطبيعي, كمف تـ استخداـ اختبار كلكككسف )

مثؿ ىذه الدراسات الكصفية لمعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية,  اإلحصائية البلمعممية المستخدمة في

  قرار بشأف رفض أك قبكؿ فرضيات الدراسة. إلى  كذلؾ لمكصكؿ

 :واختبار الفرضياتالبيانات عرض وتحميل  3.3

أسباب ممارسة الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ  استقصاءإلى  ىدفت ىذه الدراسة

 األساليب اإلحصائية الكصفيةفي اشتراكات الضماف اإلجتماعي, كذلؾ مف خبلؿ استخداـ 

استمارة االستبياف كذلؾ لكصؼ خصائص عينة الدراسة  بكاسطةلتحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا 

كاستطبلع االتجاه العاـ آلراء المشاركيف في الدراسة مف خبلؿ تحميؿ الجزء األكؿ في االستبياف, 

( Normalityمف خبلؿ تحميؿ الجزء الثاني لبلستبياف, كمف ثـ استخداـ اختبار نكرماليتي )

لمعرفة نكع البيانات المتحصؿ عمييا ما إذا كانت تتبع التكزيع الطبيعي أك ال تتبع التكزيع 

لمناسب لتحميؿ بيانات الجزء الثاني مف استمارة كاستخداـ اإلحصاء االستنتاجي ا ,الطبيعي

 قرار بشأف رفض أك عدـ رفض الفرضية الصفرية. إلى  االستبياف لمكصكؿ

 التحميل الوصفي لمبيانات واختبار الفرضيات  1.3.3

قاـ الباحث بإستخداـ اإلحصاء الكصفي لتحميؿ البيانات الكاردة في الجزئييف الستمارة االستبياف 

ـ فكرة شاممة عف طبيعة كخصائص عينة الدراسة, كالتي منيا يمكف الحكـ عمى مدل بيدؼ تقدي

الثقة في النتائج المتحصؿ عمييا مف المشاركيف, كذلؾ في معرفة االتجاه العاـ آلراء المشاركيف 

 حكؿ كافة الفقرات الكاردة في الجزء الثاني مف استمارة االستبياف.

 األول من استمارة االستبيان: التحميل الوصفي لمجزء أوال

تحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا في الجزء األكؿ مف استمارة االستبياف كالمتعمقة الجزء يتناكؿ ىذا 

مي, كالخبرة ػػػػػػمي, التخصص العمػػػػػؿ العمػػػػؤىػػػلعينة الدراسة مف حيث الم امةػػػػػبالمعمكمات الع



بيدؼ تقديـ فكرة شاممة عف طبيعة كخصائص عينة العممية, باستخداـ اإلحصاء الكصفي 

 الدراسة, كفيما يمي النتائج التي تكضح خصائص عينة الدراسة:

 توزيع مفردات العينة حسب المؤىل العممي .أ 
لمفردات عينة  التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية حسب المؤىؿ العممي (6 -3الجدكؿ رقـ )يبيف 
 .الدراسة

 (6-3جدكؿ )
 التكرارم كالنسبة المئكية لعينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميالتكزيع 

 يةئو النسبة الم التكرار المؤىل العممي

 %9.8 11 دبمـك متكسط
 %1.8 2 دبمـك عالي
 %56.3 63 بكالكريكس
 %28.6 32 ماجستير

 %3.6 4 دكتكراه
 %100 112 المجموع

أف معظـ مفردات العينة مؤىبلتيـ العممية بكالكريكس  ( إلى6-3)تشير البيانات في الجدكؿ 

مفردة  32كجكد إلى  مفردات العينة, باإلضافة إجماليمف  (%56.7)مفردة بنسبة  63كعددىـ 

أف ما نسبتو  عمى مفردات العينة كىذا يدؿ إجماليمف  (%28.6)مؤىبلتيـ ماجستير, بنسبة 

%( مف 11.6, مع كجكد ما نسبتو )مف مفردات العينة ذك مؤىبلت عممية عالية (84.9%)

مما يساعد في فيـ كأدراؾ محتكيات استمارة ذك مؤىبلت دبمكـ متكسط كعالي  عينة الدراسة

ألدراؾ مف التأىيؿ العممي  فإف المشاركيف في الدراسة لدييـ مستكل مناسبكبالتالي  ,االستبياف

عمى  ان جيد ان عمى أسئمة االستبانة, ككذلؾ ىذا يعطي مؤشر  اف كاإلجابةكفيـ عبارة االستبي

 مصداقية النتائج المتحصؿ عمييا.

 توزيع مفردات العينة حسب التخصص العممي  .ب 



( التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية لعينة الدراسة حسب التخصص 7 -3يبيف الجدكؿ رقـ ) 

 العممي.

 (7-3جدكؿ )
 كالنسبة المئكية لعينة الدراسة حسب التخصص العمميالتكزيع التكرارم 

 يةئو النسبة الم التكرار المتخصص العممي
 %89.3 100 محاسبة

 %0.9 1 أدارة أعماؿ
 %5.4 6 اقتصاد

 %1.8 2 تمكيؿ كمصارؼ
 %2.7 3 غير ذلؾ
 %100 112 المجموع

بمغت نسبتيـ ك أف أغمب مفردات العينة متخصصيف في المحاسبة إلى  (7 -3يشير الجدكؿ )

% مف جميع مفردات العينة, كىي نسبة مرتفعة مما يعزز مف فرصة الحصكؿ عمى نتائج 89.3

 دقيقة ككف أغمب أفراد عينة الدراسة يتمتعكف بخمفية محاسبية.

 توزيع مفردات العينة حسب الخبرة العممية  .ج 

 التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية لعينة الدراسة حسب الخبرة العممية.( 8 -3الجدكؿ رقـ ) يبيف

 (8-3الجدكؿ )

 التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية لعينة الدراسة حسب الخبرة العممية

 يةئو النسبة الم التكرار الخبرة العممية
 %7.1 8 سنكات 5أقؿ مف 

 %31.3 35 سنكات 10أقؿ مف  -5مف 
 %21.4 24 سنة 15أقؿ مف  -10مف 
 %12.5 14 سنة 20أقؿ مف  -15مف 

 %27.7 31 سنة فأكثر 20مف 
 %100 112 المجموع



أف النسبة األقؿ مف أفراد عينة الدراسة مف الذيف عدد إلى  (8 -3يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )

% مف مفردات عينة الدراسة 31.3%, كأف ما نسبتو 7.1خبرتيـ أقؿ مف خمس سنكات بنسبة 

سنكات خبرتيـ في العمؿ خمس سنكات فأكثر, ثـ يميو مف عدد سنكات خبرتيـ مف خمسة عدد 

% مف جميع مفردات العينة, كقد يككف ذلؾ مؤشران ايجابيان 27.7عشر سنة فأكثر بما نسبتو 

كافيان لفيـ القكانيف كالتشريعات المعمكؿ بيا في البيئة المحمية, كىذا يزيد مف دقة كمكضكعية 

 .مف المشاركيف لمتحصؿ عميياالبيانات ا

 من استمارة االستبيانلجزء الثاني لبيانات ا: التحميل الوصفي ثانيا

يتناكؿ ىذا الجزء تحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا في الجزء الثاني مف استمارة االستبياف 

أسباب ممارسة الشركات الكطنية  االتجاه العاـ آلراء المشاركيف في الدراسة حكؿكالمتعمقة بمعرفة 

باستخداـ اإلحصاء الكصفي, االجتماعي  الخاصة التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف

, كبياف الخماسيئلجابات عند كؿ مستكل مف مستكيات مقياس ليكرت لبيدؼ بياف االتجاه العاـ 

كذلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف درجة المكافؽ أك عدـ المكافقة, إلى  ما إذا كانت ىذه اإلجابات تميؿ

مف فرضيات الدراسة, كلتحديد درجة المكافقة حددت كافة فقرات استمارة االستبياف لكؿ فرضية 

عمى  خمس مستكيات ىي )مكافؽ بشدة, مكافؽ, محايد, غير مكافؽ, غير مكافؽ بشدة( بناءن 

 المعادلة اآلتية:

 عدد المستكيات( ÷لممقياسالحد األدنى  - لممقياسطكؿ الفترة = )الحد األعمى 

 ( 5 ÷1-5طكؿ الفترة =) 

  0.80طكؿ الفترة = 

 1.80أقؿ مف إلى  1كبذلؾ تككف الدرجة غير المكافؽ بشدة  مف 

 2.60أقؿ مف إلى  1.80كالدرجة غير المكافؽ مف 



 3.40أقؿ مف  إلى  2.60كالدرجة المحايد مف 

 4.20أقؿ مف إلى   3.40كالدرجة المكافؽ مف 

 فأكثر. 4.20المكافؽ بشدة مف  كالدرجة

العاـ آلراء عينة الدراسة حكؿ كؿ فرضية  كفيما يمي النتائج المتحصؿ عمييا كالتي تكضح االتجاه

 مف فرضيات الدراسة : 

( في α= 0.05توجد أسباب ودوافع ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى:  .أ 

 قبل الشركات الوطنية الخاصة.عدم تقديم الوعاء الضماني الفعمي من 

إلى  ة األكلى, كقد تـ صياغتيا لمعرفةمتعمؽ بالفرضية الرئيس فقرة 12يحتكم ىذا الجزء عمى 

مف أسباب عدـ تقديـ الشركات  ياأم مدل يكافؽ أك ال يكافؽ المشارككف في الدراسة عمى أن

التكزيع التكرارم كالنسبة ( يكضح  9 -3الكطنية الخاصة لمكعاء الضماني الفعمي, كالجدكؿ رقـ )

 المئكية كالمتكسط الحسابي كمستكل المكافقة آلراء العينة حسب فقرات الفرضية األكلى: 

 (9 -3الجدكؿ )

 نتائج تحميؿ اإلحصاء الكصفي لمفرضية األكلى

مكفؽ  التكرار الفقرات الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

المتكسط 
 الحسابي

مستكل 
 المكافقة

 لنسبةا
إرتباط مكافأة أعضاء  1

مجمس اإلدارة بنسبة مف 
 صافي الدخؿ.

 محايد 3.267 4 30 17 54 7 ؾ

% 6.2 48.2 15.2 26.8 3.6 

ضعؼ المنافع التي  2
تتحصؿ عمييا الشركات 
الكطنية الخاصة مف 

 أنظمة الضماف.

 مكافؽ 3.892 4 12 11 50 35 ؾ

% 31.3 44.6 9.8 10.7 3.6 

 مكافؽ 3.794 - 21 6 60 25 ؾرغبة اإلدارة في تخفيض  3



مصركفاتيا عندما يككف 
 باألرباح. ان األمر متعمق

% 22.3 53.6 5.3 18.8 - 

عدـ تجريـ المجتمع  4
لمرتكب التبلعب في 
 اشتراكات الضماف.

 مكافؽ 3.401 3 27 25 36 21 ؾ

% 18.8 32.1 22.3 24.1 2.7 

رغبة اإلدارة في تخفيض  5
مصركفاتيا عندما يككف 

 بالمنافسة. ان األمر متعمق

 محايد 3.187 - 35 25 48 4 ؾ

% 3.6 42.9 22.2 31.3 - 

زيادة الحكافز المادية  6
التي تقدـ لممدير المالي 

عندما يككف األمر مرتبط 
مع ما يتـ إظياره  مف 

 أرباح.

 محايد 3.348 4 28 20 45 15 ؾ

% 13.4 40.2 17.8 25.0 3.6 

يزيد مف ثمف السمعة أك  7
الخدمة المقدمة مف قبؿ 

 الشركة.

 مكافؽ 3.723 2 14 18 57 21 ؾ

% 18.8 50.8 16.1 12.5 1.8 

التشريعات الضمانية  8
المجحفة في تكزيع عبء 

 االشتراؾ الضماني.

 مكافؽ 3.937 5 9 17 38 43 ؾ

% 38.4 33.9 15.2 8.0 4.5 

ضعؼ الكعي لدل  9
المدراء المالييف 

بالشركات الخاصة 
بقكانيف كتشريعات أنظمة 

 الضماف االجتماعي.

 مكافؽ 3.750 6 14 15 44 33 ؾ

% 29.5 39.2 13.4 12.5 5.4 

غياب أنظمة الرقابة  10
الداخمية الفّعالة في 
الشركات الكطنية 

 الخاصة.

 مكافؽ 4.142 1 8 9 50 44 ؾ

% 39.3 44.6 8.0 7.2 0.9 

عدـ إلتزاـ الجيات  11
المانحة لمتراخيص أك 
الضرائب في عدـ منح 

أك تجديد أم ترخيص إال 
بعد إحضار شيادة سداد 

 ضماني.

 مكافؽ 3.803 - 16 22 42 32 ؾ

% 28.6 37.5 19.6 14.3 - 



ضعؼ الكضع المالي  12
لجيات العمؿ كعدـ 

يدفع ىذه تحقيؽ أرباح 
الجيات إلى إعطاء 

األكلكية لدفع الركاتب 
 لمعامميف فقط.

 مكافؽ 3.767 - 18 14 56 24 ؾ

% 21.4 50.0 12.5 16.1 - 

حكؿ مدل مستكل  كمف كجية نظر العينة ككحدة كاحدة( 9-3بلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )ي

المكافقة عف أسباب عدـ تقديـ الشركات الكطنية الخاصة لمكعاء الضماني الفعمي, فقد جاءت 

جميع فقرات الفرضية األكلى بيف مستكل المكافؽ كالمحايد, إذ تراكحت المتكسطات الحسابية 

 (.3.187 -4.142لمفقرات بيف )

( حازت عمى 10لجدكؿ أعبله أف الفقرة رقـ )فعند مستكل مكافؽ آلراء العينة يتبيف مف خبلؿ ا -

المرتبة األكلى "غياب أنظمة الرقابة الداخمية الفّعالة في الشركات الكطنية الخاصة" حيث بمغ 

( عمى المرتبة الثانية 8(, كحازت الفقرة رقـ )4.142كىي ) الي معدؿالمتكسط الحسابي أعمى 

(,  3.937متكسط حسابي )بشتراؾ الضماني" "التشريعات الضمانية المجحفة في تكزيع عبء اال

ضعؼ المنافع التي تتحصؿ عمييا الشركات الخاصة  ( عمى المرتبة الثالثة "2كنالت الفقرة رقـ )

( 11(, كنالت الفقرة رقـ )3.892حيث بمغ المتكسط الحسابي ) ,مف أنظمة الضماف االجتماعي"

متراخيص أك الضرائب في عدـ منح أك تجديد عمى المرتبة الرابعة "عدـ إلتزاـ الجيات المانحة ل

مت حص(, ك 3.803) متكسط حسابي بمغكبأم ترخيص إال بعد إحضار شيادة سداد ضماني" 

رغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا عندما يككف األمر  ( عمى المرتبة الخامسة "3الفقرة رقـ )

( عمى المرتبة السادسة 12ـ )(, كنالت الفقرة رق3.794) متكسط حسابي بمغك متعمؽ باألرباح" 

إعطاء األكلكية إلى  "ضعؼ الكضع المالي لجيات العمؿ كعدـ تحقيؽ أرباح يدفع ىذه الجيات

( عمى المرتبة 9(, كنالت الفقرة رقـ )3.767) متكسط حسابي بمغبلدفع الركاتب لمعامميف فقط" 



طنية الخاصة بقكانيف السابعة "ضعؼ الكعي كالمعرفة لدل المدراء المالييف بالشركات الك 

( 7(, كنالت الفقرة رقـ )3.750) متكسط حسابي بمغكب "كتشريعات أنظمة الضماف االجتماعي

إلتزاـ جيات العمؿ بدفع االشتراؾ الضماني يساىـ في زيادة التكمفة كالذم سكؼ  المرتبة الثامنة "

لمتكسط الحسابي ا مقدمة مف قبؿ جية العمؿ" حيث بمغيزيد مف ثمف السمعة أك الخدمة ال

عدـ تجريـ  ( في المرتبة الثامنة كاألخيرة كىي "4في حيف جاءت الفقرة رقـ ) ,(3.723)

 (. 3.401المجتمع لمرتكب التبلعب في اشتراكات الضماف االجتماعي" كبمتكسط حسابي )

 (6, 5, 1أف الفقرات ) (8-3)أما عند مستكل المحايد آلراء العينة نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ  -

( بأعمى مرتبة 6(, فقط جاءت الفقرة رقـ )3.348-3.187جميعيا تتراكح بيف متكسط حسابي )

زيادة الحكافز المادية كالمكافأة التي تقدـ لممدير المالي عندما يككف األمر مرتبط مع ما  كىي "

 ( بأدنى مرتبة5(, في حيف نالت الفقرة رقـ )3.348يتـ إظياره  مف أرباح" كبمتكسط حسابي )

كىي "رغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا عندما يككف األمر متعمؽ بالمنافسة بيف شركات 

 (.3.187) متكسط حسابي بمغكبالنشاط الكاحد" 

( α= 0.05توجد أسباب وعوامل ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): الفرضية الثانية .ب 

 راكات الضمان االجتماعي.تؤثر في اكتشاف المراجع الخارجي لمتالعب والتضميل في إشت

إلى  ة الثانية, كقد تـ صياغتيا لمعرفةبالفرضية الرئيس فقرات متعمقة 6يحتكم ىذا الجزء عمى 

األسباب كالعكامؿ التي تؤثر في اكتشاؼ  عمىأم مدل يكافؽ أك ال يكافؽ المشارككف في الدراسة 

( 10 -3اعي, كالجدكؿ رقـ )المراجع الخارجي لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتم

التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابي آلراء العينة حسب فقرات الفرضية يكضح  

 الثانية:

 



 (10 -3الجدكؿ )
 نتائج التحميؿ الكصفي لمفرضية الثانية

مكفؽ  التكرار الفقرات الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

المتكسط 
 الحسابي

مستكل 
 المكافقة

 النسبة

تساىـ المسؤكلية القانكنية  1
التي تقع عمى المراجع 
الخارجي في الحد مف 
التبلعب كالتضميؿ في 

اشتراكات الضماف 
 االجتماعي.

 مكافؽ 3.892 3 11 7 65 26 ؾ

% 23.2 58.0 6.3 9.8 2.7 

استقبللية المراجع الخارجي  2
في تمعب دكرا ميما 

اكتشاؼ ممارسة التبلعب 
كالتضميؿ في اشتراكات 
 الضماف  االجتماعي.

مكافؽ  4.294 - 4 9 49 50 ؾ
 بشدة

% 44.6 43.8 8.0 3.6 - 

بذؿ العناية المينية الكاجبة  3
مف قبؿ المراجع الخارجي 

يساعد في الحد مف 
التبلعب كالتضميؿ في 

اشتراكات الضماف 
 االجتماعي.

مكافؽ  4.267 - 6 8 48 50 ؾ
 بشدة

% 44.6 42.9 7.1 5.4 - 

تكفر المعرفة الكافية  4
 بقكانيف كأنظمة الضماف

تمكف المراجع االجتماعي 
الخارجي مف اكتشاؼ أم 
ممارسات غير قانكنية في 

اشتراكات الضماف 
 االجتماعي.

مكافؽ  4.241 - 4 4 65 39 ؾ
 بشدة

% 34.8 58.0 3.6 3.6 - 

 

 

 



 

أتعاب المراجع ارتباط  5
الخارجي بنسبة مف صافي 

األرباح يككف سبب في 
عدـ اكتشاؼ عمميات 
التبلعب كالتضميؿ في 

اشتراكات الضماف 
 اإلجتماعي.

 محايد 3.142 7 34 27 24 20 ؾ

% 17.9 21.4 24.1 30.4 6.3 

استعانة المراجع الخارجي  6
ببعض الخبرات االستشارية 

 في أنظمة الضماف
يزيد مف قدرتو االجتماعي 

عمى اكتشاؼ التبلعب 
االشتراكات  كالتضميؿ في
 الضمانية.

 مكافؽ 4.026 4 4 15 51 38 ؾ

% 33.9 45.5 13.4 3.6 3.6 

حكؿ مدل مستكل  كمف كجية نظر العينة ككحدة كاحدة( 10-3نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

في  اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب كالتضميؿتؤثر في األسباب كالعكامؿ التي   المكافقة عف

الفرضية الثانية بيف مستكل المتعمقة بفقرات الفقد جاءت جميع  اشتراكات الضماف االجتماعي,

 (.4.294-3.142المكافؽ بشدة كالمحايد, إذ تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات بيف )

 ( حازت عمى المرتبة األكلى "2رقـ )أف الفقرة  مستكل المكافؽ بشدة آلراء العينةفعند  -

استقبللية المراجع الخارجي تمعب دكرا ميما في اكتشاؼ ممارسة الشركات الكطنية الخاصة 

(, 4.294) جتماعي" حيث بمغ المتكسط الحسابيلمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف اال

ة الكاجبة مف قبؿ المراجع الخارجي بذؿ العناية الميني ( عمى المرتبة الثانية "3كحازت الفقرة رقـ )

متكسط حسابي بيساعد في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي" 

تكفر المعرفة الكافية بقكانيف كأنظمة  ( عمى المرتبة الثالثة "4(,  كنالت الفقرة رقـ )4.267بمغت)



ارسات غير قانكنية مف الشركات تمكف المراجع الخارجي مف اكتشاؼ أم مماالجتماعي  الضماف

 (.4.241حيث بمغ المتكسط الحسابي ) ة في اشتراكات الضماف االجتماعي"محؿ المراجع

استعانة  ( عمى المرتبة الرابعة "6الفقرة رقـ ) فقد حازتعند مستكل المكافؽ آلراء العينة أما  -

يزيد مف قدرتو عمى تماعي االج المراجع الخارجي ببعض الخبرات االستشارية في أنظمة الضماف

(, في حيف 4.026متكسط حسابي )بالضمانية" االشتراكات  اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في

تساىـ المسؤكلية  ( في المرتبة الخامسة كاألخيرة في مستكل المكافؽ كىي "1جاءت الفقرة رقـ )

راكات الضماف ي اشتالقانكنية التي تقع عمى المراجع الخارجي في الحد مف التبلعب كالتضميؿ ف

 (.3.892المتكسط الحسابي ليا) االجتماعي" حيث بمغ

( قد حازت عمى أقؿ نسبة مف المكافقة 5أما عند مستكل المحايد نجد أف ىناؾ الفقرة رقـ ) -

ارتباط أتعاب المراجع الخارجي بنسبة مف صافي األرباح يككف سبب  آلراء عينة الدراسة كىي "

التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي" حيث بمغ في عدـ اكتشافو عمميات 

 (.3.142المتكسط الحسابي )

( α= 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اتتوجد أسباب وعوامل ذ: الفرضية الثالثة .ج 

 تؤثر في اكتشاف المفتش الضماني لمتالعب والتضميل في اشتراكات الضمان االجتماعي.

إلى  بالفرضية الرئيسية الثالثة, كقد تـ صياغتيا لمعرفة ةمتعمق فقرات 7يحتكم ىذا الجزء عمى 

أم مدل يكافؽ أك ال يكافؽ المشارككف في الدراسة حكؿ األسباب كالعكامؿ التي تؤثر في اكتشاؼ 

( 11-3)  رقـالمفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي, كالجدكؿ 

التكزيع التكرارم كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابي آلراء العينة حسب فقرات الفرضية يكضح 

 الثالثة:

 



 (11 -3الجدكؿ )

 نتائج التحميؿ الكصفي لمفرضية الثالثة

مكفؽ  التكرار الفقرات الرقـ
 بشدة

غير  محايد مكافؽ
 مكافؽ

غير 
مكافؽ 
 بشدة

المتكسط 
 الحسابي

مستكل 
 المكافقة

 النسبة

بذؿ المفتش الضماني  1
العناية المينية الكاجبة 
يساعد في الحد مف 

التبلعب كالتضميؿ في 
 اشتراكات الضماف.

مكافؽ  4.500 - - 2 52 58 ؾ
 بشدة

% 51.8 46.4 1.8 - - 

المسؤكلية القانكنية  2
التي تقع عمى المفتش 
الضماني تساعد في 
اكتشاؼ التبلعب 

اشتراكات  كالتضميؿ في
 الضماف.

 مكافؽ 3.928 - 10 24 42 36 ؾ

% 32.1 37.5 21.4 8.9 - 

تكفر الكفاءة العممية  3
كالخبرة المينية لدل 

المفتش الضماني ترفع 
مف قدرتو عمى ضبط 
ممارسات التبلعب 

كالتضميؿ في اشتراكات 
 الضماف االجتماعي.

مكافؽ  4.455 - 2 6 43 61 ؾ
 بشدة

% 54.4 38.4 5.4 1.8 - 

كثرة الدكرات  4
المتخصصة لممفتشيف 

 بأنظمة الضماف
تؤثر االجتماعي 

إيجابان في عممية 
اكتشاؼ التبلعب في 
اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

مكافؽ  4.366 - - 8 55 49 ؾ
 بشدة

% 43.8 49.1 7.1 - - 

 



لمقكانيف كالتشريعات  5
الضمانية التي أعطيت 
لممفتش بصفتو مراقب 
عمى األجكر كالمرتبات 

الحد مف ممارسة 
جيات العمؿ التبلعب 
في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

 مكافؽ 4.178 1 3 13 53 42 ؾ

% 37.5 47.3 11.6 2.7 0.9 

عدـ تناسب عدد  6
الشركات المسجمة 
 بأنظمة الضماف

مع عدد االجتماعي 
المفتشيف الضمانييف لو 
دكر في ضعؼ أداء 

اكتشاؼ المفتشيف في 
 التبلعب كالتضميؿ في

الضمانية االشتراكات 
 الكاجبة.

 مكافؽ 3.625 2 16 26 46 22 ؾ

% 19.6 41.1 23.2 14.3 1.8 

لمحكافز المادية التي  7
 تمنح لممفتشيف الضماف

أثر فّعاؿ االجتماعي 
في الحد مف التبلعب 
كالتضميؿ في اشتراكات 
 الضماف االجتماعي.

 مكافؽ 4.133 2 5 13 48 44 ؾ

% 39.3 42.9 11.6 4.5 1.8 

حكؿ مدل مستكل  كمف كجية نظر العينة ككحدة كاحدة( 11-3نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )

تؤثر في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ في األسباب كالعكامؿ التي  المكافقة عف

الفرضية الثالثة بمستكل المكافؽ بشدة اشتراكات الضماف االجتماعي, فقد جاءت جميع فقرات 

 (.4.500-3.625كالمكافؽ, إذ تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات بيف )

بذؿ المفتش  ( حازت عمى المرتبة األكلى "1فعند مستكل المكافؽ بشدة نبلحظ أف الفقرة رقـ ) -

ي اشتراكات الضماف الضماني العناية المينية الكاجبة يساعد في الحد مف التبلعب كالتضميؿ ف



( عمى المرتبة الثانية 3(, كحازت الفقرة رقـ )4.500االجتماعي" حيث بمغ المتكسط الحسابي )

"تكفر الكفاءة العممية كالعممية كالخبرة المينية لدل المفتش الضماني ترفع مف قدرتو عمى ضبط 

(,  4.455)بي بمغمتكسط حسابممارسات التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي" 

 كثرة الدكرات المتخصصة لممفتشيف بأنظمة الضماف ( عمى المرتبة الثالثة "4كنالت الفقرة رقـ )

تؤثر إيجابان في عممية اكتشاؼ التبلعب في اشتراكات الضماف االجتماعي" حيث بمغ االجتماعي 

 (.4.366المتكسط الحسابي )

( عمى المرتبة الرابعة لمستكل المكافقة كىي 5رقـ )أما عند مستكل المكافؽ فقد نالت الفقرة  -

"لمقكانيف كالتشريعات الضمانية التي أعطيت لممفتش بصفتو مراقب عمى األجكر كالمرتبات الحد 

عي" كبنسبة متكسط مف ممارسة جيات العمؿ التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتما

لمحكافز المادية التي  ي المرتبة الخامسة كىي "( ف7(, كجاءت الفقرة رقـ )4.178) حسابي بمغ

راكات الضماف االجتماعي" تمنح لممفتشيف أثر فّعاؿ في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشت

( في المرتبة السادسة 2(. في حيف جاءت الفقرة رقـ )4.133المتكسط الحسابي ) حيث بمغ

قع عمى المفتش الضماني في اكتشاؼ المسؤكلية القانكنية التي ت مكافؽ "مستكل بكاألخيرة 

(, 3.928التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي" كبنسبة متكسط حسابي بمغت )

( قد حازت عمى أقؿ نسبة مف المكافقة آلراء عينة الدراسة 6في حيف نجد أف ىناؾ الفقرة رقـ )

مع عدد المفتشيف ي االجتماع عدـ تناسب عدد الشركات المسجمة بأنظمة الضماف كىي "

االشتراكات  الضمانييف لو دكر في ضعؼ أداء المفتشيف في اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في

 (.3.625الضمانية الكاجبة" حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )

 

 



 : اختبار جودة تطابق البيانات ثالثا

المتحصؿ عمييا عف  ييتـ ىذا الجزء مف التحميؿ إلختبار نكع البيانات ما إذا كانت البيانات

طريؽ استمارة االستبياف تتبع التكزيع الطبيعي أك ال تتبع التكزيع الطبيعي باستخداـ اختبار 

 ( إلختبار:Normality(, كيستخدـ اختبار )Normalityنكرماليتي )

 : البيانات تتبع التكزيع الطبيعي H0الفرضية الصفرية 

 كزيع الطبيعي: البيانات ال تتبع الت H1الفرضية البديمة 

تساكم  p-valueترفض الفرضية الصفرية إذا كانت قيمة مستكل المعنكية لممشاىدة حيث 

فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية  ,ال تساكم صفر p-valueصفر, أما إذا كانت مستكل المعنكية 

( يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 12 -3)رقـ كترفض الفرضية البديمة. كالجدكؿ 

 فقرة. 25مستكل معنكية المشاىدة لفقرات االستبانة في الجزء الثاني كعددىا ك 

 ( يبيف المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كمستكل معنكية المشاىدة12 -3جدكؿ )

 الرقـ

 

المتكسط  الفػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل 
 المعنكية
 المشاىدة

 p-value 
إرتباط مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة بنسبة مف صافي  1

 الدخؿ.
3.267 1.0396 0.000 

ضعؼ المنافع التي تتحصؿ عمييا الشركات الكطنية  2
 الخاصة مف أنظمة الضماف االجتماعي.

3.892 1.0768 0.000 

األمر رغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا عندما يككف  3
 متعمؽ باألرباح.

3.794 0.9967 0.000 

عدـ تجريـ المجتمع )السمعة( لمرتكب التبلعب في  4
 اشتراكات الضماف.

3.401 1.1267 0.000 

رغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا عندما يككف األمر  5
 متعمؽ بالمنافسة.

3.187 0.9245 0.000 

 0.000 1.1045 3.348زيادة الحكافز المادية كالمكافأة التي تقدـ لممدير المالي  6



 عندما يككف األمر مرتبط مع ما يتـ إظياره  مف أرباح.
أف التزاـ جيات العمؿ بدفع االشتراؾ الضماني الفعمي  7

يساىـ في زيادة التكمفة كالذم سكؼ يزيد مف ثمف السمعة 
 أك الخدمة.

3.723 0.9699 0.000 

التشريعات الضمانية المجحفة في تكزيع عبء االشتراؾ  8
 % حصة جية العمؿ(.10.500الضماني)

3.937 1.1253 0.000 

ضعؼ الكعي كالمعرفة لدل المدراء المالييف بالشركات  9
الكطنية الخاصة بقكانيف كتشريعات أنظمة الضماف 

 االجتماعي.

3.750 1.1663 0.000 

الرقابة الداخمية الفّعالة في الشركات الكطنية غياب أنظمة  10
 الخاصة.

4.142 0.9089 0.000 

عدـ إلتزاـ الجيات المانحة لمتراخيص أك الضرائب في  11
عدـ منح أك تجديد أم ترخيص إال بعد إحضار شيادة 

 سداد ضماني.

3.803 1.1011 0.000 

ضعؼ الكضع المالي لجيات العمؿ كعدـ تحقيؽ أرباح  12
ىذه الجيات إلى إعطاء األكلكية لدفع الركاتب  يدفع

 لمعامميف فقط.

3.767 0.9677 0.000 

المسؤكلية القانكنية التي تقع عمى المراجع الخارجي في  13
الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

3.892 0.9619 0.000 

اكتشاؼ استقبللية المراجع الخارجي تمعب دكرا ميما في  14
ممارسة الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب كالتضميؿ في 

 اشتراكات الضماف  االجتماعي.

4.294 0.7668 0.000 

بذؿ العناية المينية الكاجبة مف قبؿ المراجع الخارجي  15
يساعد في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات 

 الضماف االجتماعي.

4.267 0.8163 0.000 

االجتماعي  المعرفة الكافية بقكانيف كأنظمة الضمافتكفر  16
تمكف المراجع الخارجي مف اكتشاؼ أم ممارسات غير 
قانكنية مف الشركات محؿ المراجعة في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

4.241 0.6876 0.000 

ارتباط أتعاب المراجع الخارجي بنسبة مف صافي األرباح  17
يات التبلعب كالتضميؿ يككف سبب في عدـ اكتشاؼ عمم
 في اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

3.142 1.2144 0.000 

 0.000 0.9722 4.026استعانة المراجع الخارجي ببعض الخبرات االستشارية في  18



يزيد مف قدرتو عمى اكتشاؼ االجتماعي  أنظمة الضماف
 الضمانية.االشتراكات  التبلعب كالتضميؿ في

العناية المينية الكاجبة يساعد في بذؿ المفتش الضماني  19
الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

4.500 0.5369 0.000 

المسؤكلية القانكنية التي تقع عمى المفتش الضماني في  20
اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

3.928 0.9464 0.000 

العممية كالعممية كالخبرة المينية لدل المفتش تكفر الكفاءة  21
الضماني ترفع مف قدرتو عمى ضبط ممارسات التبلعب 

 كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي.

4.455 0.6829 0.000 

 كثرة الدكرات المتخصصة لممفتشيف بأنظمة الضماف 22
تؤثر إيجابان في عممية اكتشاؼ التبلعب في االجتماعي 
 الضماف االجتماعي.اشتراكات 

4.366 0.6150 0.000 

لمقكانيف كالتشريعات الضمانية التي أعطيت لممفتش بصفتو  23
مراقب عمى األجكر كالمرتبات الحد مف ممارسة جيات 

 العمؿ التبلعب في اشتراكات الضماف االجتماعي.

4.178 0.8077 0.000 

 عدـ تناسب عدد الشركات المسجمة بأنظمة الضماف 24
مع عدد المفتشيف الضمانييف لو دكر في االجتماعي 

 ضعؼ أداء المفتشيف في اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في
 الضمانية الكاجبة.االشتراكات 

3.625 1.0145 0.000 

االجتماعي  لمحكافز المادية التي تمنح لممفتشيف الضماف 25
أثر فّعاؿ في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات 

 االجتماعي.الضماف 

4.133 0.9152 0.000 

لجميع فقرات  p-value المشاىدة يتبيف لنا أف مستكل المعنكية (12-3)لبيانات الجدكؿ نظر الب

( H1( كتقبؿ الفرضية البديمة )0Hكبالتالي ترفض الفرضية الصفرية ) ان,االستبانة تساكم صفر 

 البيانات ال تتبع التكزيع الطبيعي.

 االستنتاجي لمبيانات واختبار الفرضياتالتحميل  2.3.3

قرار بشأف رفض أك إلى  يتناكؿ ىذا الجزء مف التحميؿ اختبار فرضيات الدراسة الثبلثة لمكصكؿ

عدـ رفض الفرضية الصفرية, كذلؾ باستخداـ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف االستبيانات 



كىك اختبار  تحميؿ اإلحصائي المناسبكذلؾ بإستخداـ ال المكزعة عمى المشاركيف في الدراسة

أسباب ممارسة الشركات الكطنية الخاصة لمتبلعب  الستقصاء(, كذلؾ Wilcoxonكلكككسف )

 كالتضميؿ في اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

 :اختبار ولكوكسن

(, باعتباره احد االختبارات اإلحصائية البلمعممية التي Wilcoxonتـ استخداـ اختبار كلكككسف )

تجرل عندما تككف البيانات ال تتبع التكزيع الطبيعي, كأف مقياس البيانات ىك ترتيبي, كىك 

كفي ىذه  ,األحادم الذم يجرل عندما تتبع البيانات التكزيع الطبيعي tاختبار مقابؿ الختبار 

 ألف البيانات ترتيبية, كيستخدـ اختبار كلكككسف الختبار: الدراسة تـ استخداـ اختبار كلكككسف

)الكسيط  أك أقؿ (3)العبارة يساكم قيمة : أف كسيط درجة المكافقة حكؿ H0الفرضية الصفرية 

 (.3أصغر مف أك يساكم 

)الكسيط  ىذه العبارة أكبر مف ىذه القيمة : أف كسيط درجة المكافقة حكؿH1 الفرضية البديمة

 (.3أكبر مف 

 كقد تـ اختبار ىذه الفركض في ىذه الدراسة عمى النحك التالي:

 : ال يكجد مكافقة حكؿ ىذه العبارة )محايد أك غير مكافؽ(.H0الفرضية الصفرية  -

 : يكجد مكافقة حكؿ ىذه العبارة )مكافؽ(.H1الفرضية البديمة  -

إلجراء التحميؿ  (Wilcoxonتـ استخداـ اختبار كلكككسف ) ,الفرضيةكألتخاذ قرار حكؿ ىذه 

 :اتخاذ القرار التاليإلى  اإلحصائي كالكصكؿ

يذا يدؿ عمى قبكؿ ف (,0.05)أكبر مف   (p - value)إذا كانت قيمة مستكل المعنكية المشاىد  .1

( أم أنو ال يكجد مكافقة حكؿ ىذه العبارة, أم أف مجمكع الرتب التي أكبر H0الفرضية الصفرية )

 مجمكع الرتب التي أصغر مف الكسيط.مف الكسيط أصغر مف 



ىذا ك  (,0.05)أصغر مف أك تساكم  (p - value)إذا كانت قيمة مستكل المعنكية المشاىدة  .2

كأنو يكجد مكافقة حكؿ  ,(H1( كقبكؿ الفرضية البديمة )H0يدؿ عمى رفض الفرضية الصفرية )

ىذه العبارة, كبذلؾ يككف االتجاه العاـ حكؿ ىذه العبارة بالمكافقة, أم أف مجمكع الرتب التي أكبر 

 مف الكسيط أكبر مف مجمكع الرتب التي أصغر مف الكسيط.

 :تحميل واختبار فرضيات الدراسة

 : اختبار الفرضية األولىأوال

  :تنص عمىالتي األكلى ك تـ اختبار الفرضية 

ال تكجد أسباب كدكافع في عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي مف قبؿ  (: "H0الفرضية الصفرية )

 الشركات الكطنية الخاصة".

تكجد أسباب كدكافع في عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي مف قبؿ  (: "H1الفرضية البديمة )

 الشركات الكطنية الخاصة".

كعف طريؽ استخداـ اختبار كلكككسف اإلحصائي لكؿ فقرة مف فقرات ىذه الفرضية التي كانت 

 :الجدكؿ التاليعشر فقرة, ككانت النتائج كما ب نىثأ

 (13-3جدكؿ )

 االستنتاجي لمفرضية األكلىاإلحصاء نتائج تحميؿ 

إحصاء  العدد الفقرات الرقـ
 االختبار
Test 

statistic 

مستكل  الكسيط
كية المعن
p-

value 

 مجمكع الرتب

أكبر مف 
 الكسيط

أصغر مف 
 الكسيط

إرتباط مكافأة أعضاء  -1
مجمس اإلدارة بنسبة مف 

 صافي الدخؿ.

112 -2.629 4 0.009 2925.00 1635.00 



ضعؼ المنافع التي تتحصؿ  -2
عمييا الشركات الكطنية 

الخاصة مف أنظمة 
 الضماف.

112 -6.571 4 0.000 4445.00 706.00 

رغبة اإلدارة في تخفيض  -3
مصركفاتيا عندما يككف 
 األمر متعمؽ باألرباح.

112 -6.609 4 0.000 4810.00 861.00 

عدـ تجريـ المجتمع لمرتكب  -4
التبلعب في اشتراكات 

 الضماف.

112 -3.671 4 0.000 2737.50 1090.50 

رغبة اإلدارة في تخفيض  -5
مصركفاتيا عندما يككف 

 متعمؽ.األمر 

112 -2.119 3 0.034 2358.00 1470.00 

زيادة الحكافز المادية التي  -6
تقدـ لممدير المالي عندما 
يككف األمر مرتبط مع ما 

 يتـ إظياره  مف أرباح.

112 -3.210 4 0.001 2910.00 1368.00 

يزيد مف ثمف السمعة أك  -7
الخدمة المقدمة مف قبؿ 

 الشركة.

112 -6.244 4 0.000 3795.00 670.00 

التشريعات الضمانية  -8
المجحفة في تكزيع عبء 

 االشتراؾ الضماني.

112 -6.539 4 0.000 3986.50 573.50 

ضعؼ الكعي كالمعرفة لدل  -9
المدراء المالييف بالشركات 
الكطنية الخاصة بقكانيف 

كتشريعات أنظمة الضماف 
 االجتماعي.

112 -5.576 4 0.000 3872.00 881.00 

غياب أنظمة الرقابة الداخمية  -10
الفّعالة في الشركات الكطنية 

 الخاصة.

112 -8.031 4 0.000 5039.00 317.00 

عدـ إلتزاـ الجيات المانحة  -11
لمتراخيص أك الضرائب في 

عدـ منح أك تجديد أم 

112 -6.598 4 0.000 3623.00 472.00 



ترخيص إال بعد إحضار 
 شيادة سداد ضماني.

الكضع المالي  ضعؼ -12
لجيات العمؿ كعدـ تحقيؽ 
أرباح يدفع ىذه الجيات إلى 

إعطاء األكلكية لدفع 
 الركاتب لمعامميف فقط.

112 -6.574 4 0.000 4176.00 675.00 

 

 ىالفرضية األكلالمتعمقة بلجميع العبارات  p-value( نستنتج إف قيمة 13-3مف الجدكؿ رقـ )

ي مف قبؿ الشركات " تكجد أسباب كدكافع في عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعم تنص عمىكالتي 

(, مما يعني رفض الفرض الصفرم 0.05" كانت أصغر مف مستكل المعنكية )الكطنية الخاصة

(0H ال تكجد أسباب كدكافع في عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي مف قبؿ الشركات الكطنية( )

( )تكجد أسباب كدكافع في عدـ تقديـ الكعاء الضماني الفعمي H1بديؿ )الخاصة( كقبكؿ الفرض ال

مف قبؿ الشركات الكطنية الخاصة(, حيث أف مجمكع الرتب التي أكبر مف الكسيط لكؿ فقرة مف 

فقرات الفرضية كانت أكبر مف مجمكع الرتب التي أصغر مف الكسيط, كىذا يعني مكافقة 

بارات أنيا مف األسباب كالدكافع في عدـ تقديـ الشركات المشاركيف في الدراسة عمى ىذه الع

 الكطنية الخاصة لمكعاء الضماني الفعمي, أم أف االتجاه العاـ حكؿ ىذه العبارات بالمكافقة.

 : اختبار الفرضية الثانيةثانيا

  التي تنص عمى:الثانية ك بار الفرضية تـ اخت

تؤثر في اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب تكجد أسباب كعكامؿ ال  (: "H0الفرضية الصفرية )

 ".كالتضميؿ في إشتراكات الضماف االجتماعي

تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب  (: "H1الفرضية البديمة )

 ".كالتضميؿ في إشتراكات الضماف االجتماعي



يذه الفرضية التي كانت عمقة بالمتاستخداـ اختبار كلكككسف اإلحصائي لكؿ فقرة مف فقرات كب

 :(14-3رقـ )ست فقرات, ككانت النتائج كما بالجدكؿ 

 (14-3جدكؿ )
 االستنتاجي لمفرضية الثانيةاإلحصاء تحميؿ نتائج 

إحصاء  العدد الفقرات الرقـ
 االختبار
Test 

statistic 

مستكل  الكسيط
المعنكية 

p-
value 

 مجمكع الرتب

أكبر مف 
 الكسيط

 أصغر مف
 الكسيط

تساىـ المسؤكلية القانكنية  -1
التي تقع عمى المراجع 
الخارجي في الحد مف 
التبلعب كالتضميؿ في 

 اشتراكات الضماف.

112 -7.024 4 0.000 4868.50 696.50 

استقبللية المراجع الخارجي  -2
تمعب دكرا ميما في 
اكتشاؼ ممارسة الشركات 
الكطنية الخاصة لمتبلعب 

اشتراكات كالتضميؿ في 
 الضماف  االجتماعي.

112 -8.729 4 0.000 5248.00 108.00 

بذؿ العناية المينية الكاجبة  -3
مف قبؿ المراجع الخارجي 
يساعد في الحد مف 
التبلعب كالتضميؿ في 

 اشتراكات الضماف.

112 -8.588 4 0.000 5295.00 165.00 

تكفر المعرفة الكافية  -4
 بقكانيف كأنظمة الضماف

تمكف المراجع االجتماعي 
الخارجي مف اكتشاؼ أم 
ممارسات غير قانكنية مف 
الشركات محؿ المراجعة 
في اشتراكات الضماف 

 االجتماعي.

112 -8.937 4 0.000 5746.00 140.00 



ارتباط أتعاب المراجع  -5
الخارجي بنسبة مف صافي 
األرباح يككف سبب في 
عدـ اكتشاؼ عمميات 

في التبلعب كالتضميؿ 
اشتراكات الضماف 

 اإلجتماعي.

112 -1.469 3 0.142 2148.00 1507.00 

استعانة المراجع الخارجي  -6
ببعض الخبرات االستشارية 
 في أنظمة الضماف

يزيد مف قدرتو االجتماعي 
 عمى اكتشاؼ التبلعب في

 الضمانية.االشتراكات 

112 -7.287 4 0.000 4335.00 418.00 

 

 نستنتج ما يمي: (14-3مف الجدكؿ رقـ )

ارتباط أتعاب المراجع الخارجي بنسبة مف صافي  عبارة الخامسة "مل p-valueإف قيمة  -1

األرباح يككف سبب في عدـ اكتشاؼ عمميات التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف 

أف مجمكع الرتب التي ك (, 0.05كىي أكبر مف مستكل المعنكية ) ,(0.142اإلجتماعي" تساكم )

غر مف الكسيط فيذا يعني عدـ مكافقة مف الكسيط أكبر مف مجمكع الرتب التي أص أكبر

 االتجاه العاـ حكؿ ىذه العبارة بعدـ المكافقة. أف لمشاركيف في الدراسة عمى ىذه العبارة, أم ا

( كانت أصغر 6, 4, 3, 2, 1الفرضية الثانية )المتعمقة بفقرات اللباقي  p-valueإف قيمة  -2

أف مجمكع الرتب التي أكبر مف الكسيط لكؿ فقرة مف فقرات ك (, 0.005المعنكية )مف مستكل 

الفرضية كانت أكبر مف مجمكع الرتب التي أصغر مف الكسيط, كىذا يعني مكافقة المشاركيف في 

األسباب كالعكامؿ التي تؤثر في اكتشاؼ المراجع الخارجي ىذه العبارات مف أف الدراسة عمى 

, أم أف االتجاه العاـ حكؿ ىذه العبارات في إشتراكات الضماف االجتماعي لمتبلعب كالتضميؿ

 (H1)كقبكؿ الفرضية البديمة  (H0)كمما سبؽ, يتـ رفض الفرضية الصفرية الثانية  بالمكافقة.



تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في اكتشاؼ المراجع الخارجي لمتبلعب كالتضميؿ  "التي تنص عمى 

 ".االجتماعيفي إشتراكات الضماف 

 : اختبار الفرضية الثالثةثالثا

 :التي تنص عمىالثالثة ك تـ اختبار الفرضية 

تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب ال  (: "H0الفرضية الصفرية )

 ".كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي

اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في  (: "H1الفرضية البديمة )

 ".كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي

سبعة احتكت عمى اختبار كلكككسف اإلحصائي لكؿ فقرة مف فقرات ىذه الفرضية التي يتـ إجراء 

 :(15-3رقـ )فقرات, ككانت النتائج كما بالجدكؿ 

 (15-3جدكؿ ) 
 االستنتاجي لمفرضية الثالثة اإلحصاء تحميؿنتائج 

إحصاء  العدد الفقرات الرقـ
 االختبار
Test 

statistic 

مستكل  الكسيط
المعنكية 
p-value 

 مجمكع الرتب

أكبر مف 
 الكسيط

أصغر مف 
 الكسيط

بذؿ المفتش الضماني  -1
العناية المينية الكاجبة 
يساعد في الحد مف 
التبلعب كالتضميؿ في 

 الضماف.اشتراكات 

112 -9.400 5 0.000 6105.00 0.00 

المسؤكلية القانكنية التي  -2
تقع عمى المفتش الضماني 
في اكتشاؼ التبلعب 
كالتضميؿ في اشتراكات 

112 -7.295 4 0.000 3651.00 265.00 



 الضماف.

تكفر الكفاءة العممية  -3
كالخبرة المينية لدل 
المفتش الضماني ترفع مف 
قدرتو عمى ضبط 
ممارسات التبلعب 
كالتضميؿ في اشتراكات 

 الضماف.

112 -9.097 5 0.000 5625.00 46.00 

كثرة الدكرات المتخصصة  -4
 لممفتشيف بأنظمة الضماف

تؤثر إيجابان في االجتماعي 
عممية اكتشاؼ التبلعب 

 في اشتراكات الضماف.

112 -9.142 4 0.000 5460.00 0.00 

لمقكانيف كالتشريعات  -5
الضمانية التي أعطيت 
لممفتش الحد مف ممارسة 
جيات العمؿ التبلعب في 

 اشتراكات الضماف.

112 -8.342 4 0.000 4786.50 163.50 

عدـ تناسب عدد الشركات  -6
المسجمة بأنظمة الضماف 
مع عدد المفتشيف 
الضمانييف لو دكر في 
ضعؼ أداء المفتشيف في 
اكتشاؼ التبلعب 

االشتراكات  كالتضميؿ في
 الضمانية.

112 -5.518 4 0.000 3088.00 653.00 

لمحكافز المادية التي تمنح  -7
 لممفتشيف الضماف

أثر فّعاؿ في االجتماعي 
الحد مف التبلعب 
كالتضميؿ في اشتراكات 

 الضماف.

112 -7.883 4 0.000 4662.00 288.00 

 



الفرضية الثالثة المتعمقة بلجميع العبارات  p-valueنستنتج إف قيمة  ,(15-3مف الجدكؿ رقـ )

تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ  " تنص عمىكالتي 

(, مما يعني رفض 0.05" كانت أصغر مف مستكل المعنكية )في اشتراكات الضماف االجتماعي

مؿ تؤثر في اكتشاؼ المفتش تكجد أسباب كعكا)ال  كالتي تنص عمى (0H) ةالصفري يةالفرض

( H1) ةالبديم يةكقبكؿ الفرض ,(الضماني لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي

تكجد أسباب كعكامؿ تؤثر في اكتشاؼ المفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ )كالتي تنص عمى 

ط لكؿ فقرة مف (, حيث أف مجمكع الرتب التي أكبر مف الكسيفي اشتراكات الضماف االجتماعي

فقرات الفرضية كانت أكبر مف مجمكع الرتب التي أصغر مف الكسيط, كىذا يعني مكافقة 

المشاركيف في الدراسة عمى ىذه العبارات عمى أنيا مف األسباب كالعكامؿ التي تؤثر في اكتشاؼ 

عاـ المفتش الضماني لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف االجتماعي, أم أف االتجاه ال

 حكؿ ىذه العبارات بالمكافقة.

 :النتائج والتوصيات 4.3

 المقدمة 1.4.3

ـ تجميعيا مف تالتي , لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسةالتعرؼ عمى أىـ اإلى  يدؼ ىذا الجزءي

أسباب ممارسات الشركات الكطنية الخاصة كالمسجمة استقصاء إلى  كالتي تيدؼ, عينة الدراسة

 .يؿ في اشتراكات الضماف االجتماعيلمتبلعب كالتضماالجتماعي  بصندكؽ الضماف

 نتائج الدراسة 2.4.3

 إلى النتائج التالية: تكصمت الدراسة

تكجد أسباب كعكامؿ تحكؿ دكف تقديـ بعض الشركات الكطنية الخاصة لمكعاء الضماني الفعمي   .1

 :عند احتساب اشتراكات الضماف االجتماعي منيا



, كالتي بدكرىا, تعتبر أحد ّعالة في الشركات الكطنية الخاصةالرقابة الداخمية الفغياب أنظمة  .أ 

 العكامؿ التي تضعؼ مف اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

, كالتي يمكف أف نعتبرىا كأحد ة في تكزيع عبء األشتراؾ الضمانيالتشريعات الضمانية المجحف  .ب 

 التيرب الضماني.  عكامؿ إنتشار ظاىرة

ارية( مف أنظمة ضعؼ المنافع التي تتحصؿ عمييا الشركات الكطنية الخاصة )كجية اعتب  .ج 

( في عػػػػػدـ كفػاية 2007االجتماعي. كىػػػػػػك مػػػا تكصمت إليػػػػػػػو دراسػػػػػػة )المفترش, الضماف 

 المنافع الضمانية, ككذلؾ صعكبة الحصكؿ عمى تمؾ المنافع.

إال بعد  عدـ منح أك تجديد أم ترخيصبزاـ الجيات المانحة لمتراخيص أك الضرائب عدـ إلت .د 

, حيث يؤدم عدـ التنسيؽ كالتعاكف بيف المؤسسات الحككمية إحضار شيادة سداد ضماني

  إلنتشار ظاىرة التيرب الضماني.

ؾ قد تنتيجو , كىك سمك باألرباح ان عندما يككف األمر متعمقرغبة اإلدارة في تخفيض مصركفاتيا   .ق 

اإلدارة لتخفيض مصركفاتيا مف خبلؿ التبلعب باشتراكات الضماف االجتماعي كتخفيضيا 

ظيار أرباح أكبر مف الربح الحقيقي.  لمتأثير عمى المركز المالي ليا, كا 

, قد يدفع جية العمؿ إلي أعطاء األكلكية لي لجيات العمؿ كعدـ تحقيؽ أرباحضعؼ الكضع الما .ك 

 امميف فقط.لدفع الركاتب لمع

بقكانيف كأنظمة الضماف ضعؼ الكعي كالمعرفة لدل المدراء المالييف بالشركات الكطنية الخاصة  .ز 

, كيعتبر ىذا مؤشران إلنتشار ظاىرة التيرب الضماني كقد يككف ىذا راجع إلي ضعؼ اإلجتماعي

 التكعية الضمانية مف أنظمة الضماف اإلجتماعي.

الخارجي إلكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ مف قبؿ الشركات  تكجد أسباب كعكامؿ تساعد المراجع .2

 : الكطنية الخاصة في احتساب اشتراكات الضماف االجتماعي منيا



, كالتي تمعب دكران ميمان في اكتشاؼ المراجع الخارجي ألم أعماؿ استقبللية المراجع الخارجي  .أ 

 غير قانكنية لئلدارة.

الكاجبة, كالذم يساعد في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في  المراجع الخارجي العناية المينيةبذؿ  .ب 

 اشتراكات الضماف اإلجتماعي. 

, تمكنو مف اكتشاؼ بقكانيف كأنظمة الضماف االجتماعيممراجع الخارجي لتكفر المعرفة الكافية   .ج 

  أم ممارسات غير قانكنية التي قد تقكـ بيا اإلدارة في اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

, تساىـ في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في ية التي تقع عمى المراجع الخارجيالقانكن المسؤكلية .د 

 اشتراكات الضماف اإلجتماعي. 

, مما يزيد شارية في أنظمة الضماف االجتماعياستعانة المراجع الخارجي ببعض الخبرات االست .ق 

  مف قدرتو عمى اكتشاؼ التبلعب كالتضميؿ في االشتراكات الضمانية.

الذم قد تقـك لمتبلعب كالتضميؿ الميبي تؤثر في اكتشاؼ المفتش الضماني  أسباب كعكامؿ تكجد .3

 :بو الشركات الكطنية الخاصة في احتساب اشتراكات الضماف االجتماعي منيا

يساعد في الحد مف التبلعب كالتضميؿ في  الضماني العناية المينية الكاجبةبذؿ المفتش   .أ 

 اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

لدل المفتش الضماني, ترفع مف قدرتو عمى ضبط  لعممية كالعممية كالخبرة المينيةتكفر الكفاءة ا  .ب 

 أم ممارسات غير قانكنية في اشتراكات الضماف اإلجتماعي.

تؤثر إيجابان في عممية اكتشاؼ االجتماعي  كثرة الدكرات المتخصصة لممفتشيف بأنظمة الضماف  .ج 

 .إلجتماعيالتبلعب في اشتراكات الضماف ا

الضماني بصفتو مراقب عمى األجكر لقكانيف كالتشريعات الضمانية التي أعطيت لممفتش ا  .د 

 كالمرتبات, تساعد في الحد مف ممارسة جية العمؿ التبلعب كالتضميؿ في االشتراكات الضمانية.



 توصيات الدراسة 3.4.3

 :السابقة يكصي الباحث بما يمي في ضكء النتائج

كتعديبلتو,  1980( لسنة 13) رقـاالجتماعي  الضمافانكف قالمكاد بإعادة النظر في بعض  -1

 الضمانية.االشتراكات  في آلية تكزيع عبء ةن كخاص

زيادة تفعيؿ دكر التكعية الضمانية حكؿ أىمية دفع االشتراكات الضمانية الفعمية, كخاصةن لفئة  -2

 بي في آلية صرؼ المنافع الضمانية لمستحقييا.الشركات الكطنية الخاصة, لما لو مف دكر إيجا

زيادة الحكافز المادية, ككافة السبؿ لمفتشي الضماف االجتماعي في سبيؿ بذؿ المزيد مف الجيد  -3

إلكتشاؼ أم ممارسات غير قانكنية قد تحدث في االشتراكات الضمانية المفركضة عمى الفئات 

 المشتركة بيذا النظاـ.

لبلشتراكات  رأيو حكؿ استيفاء الجية محؿ المراجعة المراجع الخارجيضركرة أف يتضمف تقرير  -4

 الضمانية المستحقة .

ضركرة استمرار الدراسات البحثية كالتي تيدؼ إلي استقصاء أسباب التبلعب كالتضميؿ في  -5

 القكائـ المالية, كذلؾ مف خبلؿ أطراؼ أخرل مف مستخدمي القكائـ المالية.
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 خامسا: القوانين والموائح
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دليؿ العمؿ بإجراءات التسجيؿ كاالشتراكات كالتفتيش, الصادر عف أدارة التسجيؿ كاالشتراكات   -7

 كالتفتيش.

, إصدارات المراجعة كالسمكؾ األخبلقي, اإلتحاد الدكلي 2001دليؿ االتحاد الدكلي لممحاسبيف لعاـ   -8

( 240, معيار رقـ )2003لممحاسبيف, ترجمة جمعية المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف, عماف, 

 مسؤكليات المراجع تجاه الغش عند مراجعة القكائـ المالية.

-ألؼ )د 217اإلنساف, الذم اعتمدتو كأعمنتو الجمعية العامة في القرار  اإلعبلف العالمي لحقكؽ  -9

 باعتباره حقان مف حقكؽ اإلنساف.االجتماعي  , نيكيكرؾ, الضماف1948-12-10(, الصادر في 3

إعبلف منظمة العمؿ الدكلية بشأف العدالة االجتماعية مف أجؿ عكلمة عادلة, مؤتمر العمؿ   -10

 .2011مكتب العمؿ الدكلي, التقرير السادس, جنيؼ, الدكلي, الدكرة المائة, 

 سادسا: شبكة المعمومات الدولية

 13/03/2013مكسى الصبيحي, مجمة دنيا نيكز, عماف, تاريخ االطبلع : 

 13/03/2013طارؽ محمكد, مجمة دنيا نيكز, عماف, تاريخ االطبلع : 
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 (1ممحؽ رقـ )
 استبانة الدراسة

 (1نموذج )
 السيد المحترم / المدير المالي بالشركة

 تحية طيبة وبعد,,
الشركات الوطنية الخاصة لمتالعب والتضميل في  ات"أسباب ممارسيجرم الباحث دراسة بعنكاف 

. إستكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اشتراكات الضمان االجتماعي"
 األكاديمية الميبية لمدراسات العميا فرع مصراتو.المحاسبة مف 

إصدار إلى  كنظران ألىمية دكركـ في إعداد البيانات المالية التي تمر بالعديد مف المراحؿ كصكال

القكائـ المالية النيائية, كما أف احتمالية كقكع األخطاء أك التبلعب في البيانات المالية بإحدل 

لـ يكتشؼ الخطأ أك التبلعب في تمؾ البيانات سيترتب عميو ىذه المراحؿ ليس ببعيد, فإف 

أضرار اقتصادية كاجتماعية جسيمة تصيب جميع الفئات المستخدمة لتمؾ البيانات, حيث تعتبر 

إحدل الفئات التي تستخدـ تمؾ المعمكمات كالبيانات, كذلؾ في االجتماعي  أنظمة الضماف

الضمانية المفركضة عمى الجيات المختمفة مف خبلؿ  االشتراكات االستفادة منيا في معرفة قيمة

االشتراكات  ككف ىذه ,الية مع قيمة االشتراكات المسددةمطابقة البيانات الكاردة في القكائـ الم

لشرائح متعددة في االجتماعي  تساىـ كبشكؿ كبير في تغطية المنافع التي تقدميا أنظمة الضماف

 المجتمع.

حث كمف خبلؿ ممارستكـ المينية لئلجابة عمى أسئمة االستبانة ضمف ىذا اإلطار يأمؿ البا
ذ أشكر لكـ سمفان إلى  المرفقة بكؿ دقة, لما في ذلؾ مف أىمية في الكصكؿ نتائج تعكس الكاقع. كا 

تعاكنكـ الصادؽ معي, كما نؤكد لكـ بأف المعمكمات التي ستقدمكنيا ستبقى سرية كلف تستخدـ 
 مصدرىا.إلى  كؿ إجمالي دكف اإلشارةإال ألغراض البحث العممي بش

: مف أجؿ االستفسار عف أم معمكمة يرجى االتصاؿ بالباحث عمى الياتؼ مالحظة
0918407050                         

 الباحث                     



 استبانة الدراسة
  (2نموذج )

 السيد المحترم/ المراجع الخارجي 
 تحية طيبة وبعد,,

"أسباب ممارسة الشركات الوطنية الخاصة لمتالعب والتضميل في يجرم الباحث دراسة بعنكاف 

. استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اشتراكات الضمان االجتماعي"

 المحاسبة مف أكاديمية الدراسات العميا فرع مصراتو.

بيانات المالية التي تتكلكف فحصيا, كنظران ألىمية دكركـ في إضفاء عنصر المصداقية عمى ال

فإنو إف لـ يكتشؼ التبلعب كالتضميؿ في تمؾ البيانات سيترتب عميو أضرار اقتصادية كاجتماعية 

االجتماعي  جسيمة تصيب جميع الفئات المستخدمة لتمؾ البيانات, حيث تعتبر أنظمة الضماف

 في األستفادة منيا في معرفة قيمةإحدل الفئات التي تستخدـ تمؾ المعمكمات كالبيانات, كذلؾ 

الضمانية المفركضة عمى الجيات المختمفة مف خبلؿ مطابقة البيانات الكاردة في االشتراكات 

تساىـ كبشكؿ كبير في تغطية االشتراكات  ككف ىذه ,االشتراكات المسددة القكائـ المالية مع قيمة

 تعددة في المجتمع.لشرائح ماالجتماعي  المنافع التي تقدميا أنظمة الضماف

ضمف ىذا اإلطار يأمؿ الباحث كمف خبلؿ ممارستكـ المينية لئلجابة عمى أسئمة االستبانة 

ذ أشكر لكـ سمفان إلى  المرفقة بكؿ دقة لما في ذلؾ مف أىمية في الكصكؿ نتائج تعكس الكاقع. كا 

رية كلف تستخدـ تعاكنكـ الصادؽ معي, كما نؤكد لكـ بأف المعمكمات التي ستقدمكنيا ستبقى س

 مصدرىا.إلى  إال ألغراض البحث العممي بشكؿ إجمالي دكف اإلشارة

: مف أجؿ االستفسار عف أم معمكمة يرجى االتصاؿ بالباحث عمى الياتؼ مالحظة

0918407050 

 الباحث



 استبانة الدراسة
 (3نموذج )

 السيد المحترم/ المفتش الضماني
 تحية طيبة وبعد,,

"أسباب ممارسة الشركات الوطنية الخاصة لمتالعب والتضميل في يجرم الباحث دراسة بعنكاف 

. استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اشتراكات الضمان االجتماعي"

 المحاسبة مف أكاديمية الدراسات العميا فرع مصراتو.

تصدر عف جيات العمؿ المختمفة, كالتي كنظران ألىمية دكركـ في فحص البيانات المالية التي 

تختص بتحديد الكعاء الضماني بما تـ صرفو مف مرتبات كأجكر كما في حكميما, فإنو إف لـ 

يكتشؼ التبلعب كالتضميؿ في تمؾ البيانات سيترتب عميو أضرار اقتصادية كاجتماعية جسيمة 

خدـ تمؾ المعمكمات باعتبارىا إحدل الفئات التي تستاالجتماعي  تصيب أنظمة الضماف

الضمانية المفركضة عمى الجيات االشتراكات  كالبيانات, كذلؾ في االستفادة منيا في معرفة قيمة

المختمفة مف خبلؿ مطابقة البيانات الكاردة كمرتبات كأجكر كما في حكميما في القكائـ المالية مع 

اىـ كبشكؿ كبير في تغطية تساالشتراكات  ككف ىذه ,ما تـ استحقاقو كاشتراكات ضمانيةقيمة 

 لشرائح متعددة في المجتمع. االجتماعي  المنافع التي تقدميا أنظمة الضماف

ضمف ىذا اإلطار يأمؿ الباحث كمف خبلؿ ممارستكـ المينية لئلجابة عمى أسئمة االستبانة 
ذ أشكر لكـإلى  المرفقة بكؿ دقة لما في ذلؾ مف أىمية في الكصكؿ سمفان  نتائج تعكس الكاقع. كا 

تعاكنكـ الصادؽ معي, كما نؤكد لكـ بأف المعمكمات التي ستقدمكنيا ستبقى سرية كلف تستخدـ 
 مصدرىا.إلى  إال ألغراض البحث العممي بشكؿ إجمالي دكف اإلشارة

عمى الياتؼ  أم معمكمة يرجى االتصاؿ بالباحث : مف أجؿ االستفسار عفمالحظة
0918407050                                                                        

 الباحث                                                                                    



 األسئمة

 الجزء األول: معمومات عامة عن المشاركين

 التالية:( أماـ كؿ فقرة مف الفقرات بكضع عبلمة ) أرجك اختيار اإلجابة المناسبة

 المؤىل العممي  .1

)  ( دبمكـ متكسط      ) ( دبمكـ عالي       )  ( بكالكريكس      )  ( ماجستير    )  ( 

 دكتكراه

 التخصص  .2

)  ( محاسبة         )  ( أدارة أعماؿ          )  ( اقتصاد           )  (  تمكيؿ كمصارؼ       

 )  ( غير ذلؾ, أذكرىا...........

 سنوات الخبرةعدد  .3

 15أقؿ مف  -10) ( مف  سنكات      10أقؿ مف -5سنكات        ) ( مف  5) ( أقؿ مف 

 سنة 

 فأكثر  -سنة  20) ( مف                                    سنة  20أقؿ مف -15) ( مف 

 الثاني:نأمؿ اإلطبلع عمييا قبؿ الشركع في اإلجابة عف أسئمة االستبانة في الجزء مالحظة: 

إف نشاط أم جية عمؿ يحكمو مجمكعة مف القكانيف كالمكائح التي يجب االلتزاـ بيا, كالتي منيا 

قانكف الضماف اإلجتماعي, لدل فإنو مف الكاجب عمى المدير المالي في ىذه الجية باعتباره 

أنيا المسؤكؿ عف إعداد البيانات المالية, التأكد مف مدل صدؽ تمؾ البيانات كالحسابات, ك 

متأكد مف صدؽ ىذه لمتماشية مع القكانيف كالتشريعات المعمكؿ بيا في البيئة المحمية, ك 

رقابة مالية كقانكنية عف طريؽ فحصيا كمراجعتيا بكاسطة إلى  الحسابات كالبيانات فإنيا تخضع

مراجع خارجي, مف خبلؿ المراجعة كفؽ األسس العممية كالعممية, كما تفحص ىذه الحسابات 



يانات عف طريؽ المفتش الضماني بإعتباره أحد المراقبيف عف األجكر كالمرتبات الصادرة مف كالب

 كتعديبلتو. 1980( لسنة 13رقـ )االجتماعي  جيات العمؿ المختمفة كفؽ قانكف الضماف

 الجزء الثاني: معمومات تتعمق بإختبار فرضيات الدراسة

بإدارة عمى أف مف األسباب اآلتية المتعمقة  ؽإلى أم مدل تكافؽ أك ال تكاف بيفالسؤال األول: 

كالتي تككف سبب في عدـ تقديـ الشركات الكطنية الخاصة لمكعاء الضماني الفعمي الذم  الشركة

في الخانة  ()يخضع إلستقطاعات الضماف اإلجتماعي, كذلؾ مف خبلؿ كضع إشارة 

 المناسبة:

موافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات الرقم
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

إرتباط مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة بنسبة من صافي  1
الدخل باعتبار أن الوعاء الضماني الفعمي يعتبر 

 كمصروف مباشر عمى اإلنتاج أو الخدمة.

     

المنافع التي تتحصل عمييا الشركات الوطنية  ضعف 2
 الخاصة من أنظمة الضمان االجتماعي.

     

رغبة اإلدارة في تخفيض مصروفاتيا عندما يكون  3
 األمر متعمق باألرباح.

     

عدم تجريم المجتمع )السمعة( لمرتكب التالعب في  4
 اشتراكات الضمان.

     

مصروفاتيا عندما يكون رغبة اإلدارة في تخفيض  5
 األمر متعمق بالمنافسة بين شركات النشاط الواحد.

     

زيادة الحوافز المادية والمكافأة التي تقدم لممدير  6
المالي عندما يكون األمر مرتبط مع ما يتم إظياره  

 من أرباح.

     

أن التزام جيات العمل )الشركة الخاصة( بدفع  7
االشتراك الضماني الفعمي يساىم في زيادة التكمفة 

     



والذي سوف يزيد من ثمن السمعة أو الخدمة المقدمة 
 من قبل الشركة.

التشريعات الضمانية المجحفة في توزيع عبء  8
 % حصة جية العمل(.10.500االشتراك الضماني)

     

الوعي والمعرفة لدى المدراء الماليين بالشركات ضعف  9
 الوطنية الخاصة بقوانين وتشريعات أنظمة الضمان.

     

غياب أنظمة الرقابة الداخمية الفّعالة في الشركات  10
 الوطنية الخاصة.

     

عدم إلتزام الجيات المانحة لمتراخيص أو الضرائب في  11
إحضار شيادة عدم منح أو تجديد أي ترخيص إال بعد 

 سداد ضماني.

     

ضعف الوضع المالي لجيات العمل وعدم تحقيق  -9 12
أرباح يدفع ىذه الجيات إلى إعطاء األولوية لدفع 

 الرواتب لمعاممين فقط.

     

عمى أف مف األسباب اآلتية المتعمقة  إلى أم مدل تكافؽ أك ال تكافؽ بيفالسؤال الثاني: 

كالتي تساىـ في اكتشافو لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف  بالمراجع الخارجي

 في الخانة المناسبة: ()اإلجتماعي, كذلؾ مف خبلؿ كضع إشارة 

الر
 قم

موافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

التي تقع عمى المراجع الخارجي في المسؤولية القانونية  1
الحد من التالعب والتضميل في اشتراكات الضمان 

 االجتماعي.

     

استقاللية المراجع الخارجي تمعب دورا ميما في اكتشاف  2
ممارسة الشركات الوطنية الخاصة لمتالعب والتضميل في 

 اشتراكات الضمان  االجتماعي.

     

     بذل العناية المينية الواجبة من قبل المراجع الخارجي  3



يساعد في الحد من التالعب والتضميل في اشتراكات 
 الضمان االجتماعي.

االجتماعي  توفر المعرفة الكافية بقوانين وأنظمة الضمان 4
تمكن المراجع الخارجي من اكتشاف أي ممارسات غير 

اشتراكات الضمان  قانونية من الشركات محل المراجعة في
 االجتماعي.

     

ارتباط أتعاب المراجع الخارجي بنسبة من صافي األرباح  5
يكون سبب في عدم اكتشاف عمميات التالعب والتضميل 

 في اشتراكات الضمان اإلجتماعي.

     

استعانة المراجع الخارجي ببعض الخبرات االستشارية في  6
رتو عمى اكتشاف يزيد من قداالجتماعي  أنظمة الضمان

 الضمانية.االشتراكات  التالعب والتضميل في

     

عمى أف مف األسباب اآلتية المتعمقة  إلى أم مدل تكافؽ أك ال تكافؽ بيفالسؤال الثالث: 

كالتي تؤثر في اكتشافو لمتبلعب كالتضميؿ في اشتراكات الضماف  بالمفتش الضماني

 في الخانة المناسبة:  ()اإلجتماعي, كذلؾ مف خبلؿ كضع إشارة 

الر
 قم

موافق  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

بذل المفتش الضماني العناية المينية الواجبة يساعد في  1
الحد من التالعب والتضميل في اشتراكات الضمان 

 االجتماعي.

     

القانونية التي تقع عمى المفتش الضماني في المسؤولية  2
اكتشاف التالعب والتضميل في اشتراكات الضمان 

 االجتماعي.

     

توفر الكفاءة العممية والعممية والخبرة المينية لدى المفتش  3
الضماني ترفع من قدرتو عمى ضبط ممارسات التالعب 

 والتضميل في اشتراكات الضمان االجتماعي.

     

      كثرة الدورات المتخصصة لممفتشين بأنظمة الضمان 4



تؤثر إيجابًا في عممية اكتشاف التالعب في االجتماعي 
 اشتراكات الضمان االجتماعي.

لمقوانين والتشريعات الضمانية التي أعطيت لممفتش بصفتو  5
مراقب عمى األجور والمرتبات الحد من ممارسة جيات 

 الضمان االجتماعي.العمل التالعب في اشتراكات 

     

 عدم تناسب عدد الشركات المسجمة بأنظمة الضمان 6
مع عدد المفتشين الضمانيين لو دور في االجتماعي 

 ضعف أداء المفتشين في اكتشاف التالعب والتضميل في
 الضمانية الواجبة.االشتراكات 

     

االجتماعي  لمحوافز المادية التي تمنح لممفتشين الضمان 7
فّعال في الحد من التالعب والتضميل في اشتراكات  أثر

 الضمان االجتماعي.

     

 لمتبلعب كالتضميؿ في إشتراكات الضماف اإلجتماعي؟ ان ىا سبباأم بيانات أك معمكمات أخرل تر 

.............................................................................................

.............................................................................................

..................................................................... 

 كلكـ مني جزيؿ الشكر كالتقدير عمى حسف تعاكنكـ

 

 

 

 



 ( 2ممحؽ رقـ ) 

 أسماء محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة االسم التسمسل

 فرع مصراتو -األكاديمية الميبية لمدراسات العميا أ. د المكي معتكؽ سعكد -1

 مصراتوفرع  -األكاديمية الميبية لمدراسات العميا د. حسيف رمضاف السريتي -2
 فرع مصراتو -األكاديمية الميبية لمدراسات العميا د. عبد الناصر أبكزقية -3
 زليتف-الجامعة األسمرية  -كمية األقتصاد د.عبداهلل الشكيرؼ -4
 جامعة المرقب -كمية االقتصاد كالتجارة د. ناصر ساسي محمد -5
 طرابمسجامعة  -كمية األقتصاد كالتجارة د. عمى الميدم ناصؼ -6
 األردف -الجامعة الياشمية  د. ظاىر القشي -7
 مصراتوجامعة  -كمية االقتصاد أ. عبداهلل محمد البيرة -8
 مصراتو جامعة -كمية األقتصاد أ. عمى عبدالحفيظ الزكاكم -9
 مصراتو جامعة -كمية األقتصاد  أ. عمي جبريؿ كريـ -10
 مصراتو جامعة -كمية األقتصاد  د. محمد مفتاح الفطيمي -11

 

 

 

 

 

 



 نتائج التحميؿ اإلحصائي

 المؤهل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9.8 9.8 9.8 11 دبلوم متوسط 

 11.6 1.8 1.8 2 دبلوم عالي

 67.9 56.3 56.3 63 بكالوريوس

 96.4 28.6 28.6 32 ماجستير

 100.0 3.6 3.6 4 دكتوراة

Total 112 100.0 100.0  

 

 التخصص

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 89.3 89.3 89.3 100 محاسبة 

 90.2 9. 9. 1 إدارة أعمال

 95.5 5.4 5.4 6 اقتصاد

 97.3 1.8 1.8 2 تمويل ومصارف

 100.0 2.7 2.7 3 غير ذلك

Total 112 100.0 100.0  

 

 الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  7.1 7.1 7.1 8 سنوات 2أقل من 

 38.4 31.3 31.3 35 سنوات 00الي أقل من  2من 

 59.8 21.4 21.4 24 سنة 02الي أقل من  00من 

 72.3 12.5 12.5 14 سنة 50الي أقل من  02من 

 100.0 27.7 27.7 31 سنة فأكثر 50من 

Total 112 100.0 100.0  

 



Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 25 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

M - Q1 Negative Ranks 61
a 47.95 2925.00 

Positive Ranks 34
b 48.09 1635.00 

Ties 17
c   

Total 112   

M - Q2 Negative Ranks 85
d 52.29 4445.00 

Positive Ranks 16
e 44.13 706.00 

Ties 11
f   

Total 112   

M - Q3 Negative Ranks 85
g 56.59 4810.00 

Positive Ranks 21
h 41.00 861.00 

Ties 6
i   

Total 112   

M - Q4 Negative Ranks 57
j 48.03 2737.50 

Positive Ranks 30
k 36.35 1090.50 

Ties 25
l   

Total 112   

M - Q5 Negative Ranks 52
m 45.35 2358.00 

Positive Ranks 35
n 42.00 1470.00 

Ties 25
o   

Total 112   

M - Q6 Negative Ranks 60
p 48.50 2910.00 

Positive Ranks 32
q 42.75 1368.00 



Ties 20
r   

Total 112   

M - Q7 Negative Ranks 78
s 48.65 3795.00 

Positive Ranks 16
t 41.88 670.00 

Ties 18
u   

Total 112   

M - Q8 Negative Ranks 81
v 49.22 3986.50 

Positive Ranks 14
w 40.96 573.50 

Ties 17
x   

Total 112   

M - Q9 Negative Ranks 77
y 50.29 3872.00 

Positive Ranks 20
z 44.05 881.00 

Ties 15
aa   

Total 112   

M - Q10 Negative Ranks 94
ab 53.61 5039.00 

Positive Ranks 9
ac 35.22 317.00 

Ties 9
ad   

Total 112   

M - Q11 Negative Ranks 74
ae 48.96 3623.00 

Positive Ranks 16
af 29.50 472.00 

Ties 22
ag   

Total 112   

M - Q12 Negative Ranks 80
ah 52.20 4176.00 

Positive Ranks 18
ai 37.50 675.00 

Ties 14
aj   

Total 112   

M - X1 Negative Ranks 91
ak 53.50 4868.50 

Positive Ranks 14
al 49.75 696.50 

Ties 7
am   

Total 112   



M - X2 Negative Ranks 99
an 53.01 5248.00 

Positive Ranks 4
ao 27.00 108.00 

Ties 9
ap   

Total 112   

M - X3 Negative Ranks 98
aq 54.03 5295.00 

Positive Ranks 6
ar 27.50 165.00 

Ties 8
as   

Total 112   

M - X4 Negative Ranks 104
at 55.25 5746.00 

Positive Ranks 4
au 35.00 140.00 

Ties 4
av   

Total 112   

M - X5 Negative Ranks 44
aw 48.82 2148.00 

Positive Ranks 41
ax 36.76 1507.00 

Ties 27
ay   

Total 112   

M - X6 Negative Ranks 89
az 48.71 4335.00 

Positive Ranks 8
ba 52.25 418.00 

Ties 15
bb   

Total 112   

M - Y1 Negative Ranks 110
bc 55.50 6105.00 

Positive Ranks 0
bd .00 .00 

Ties 2
be   

Total 112   

M - Y2 Negative Ranks 78
bf 46.81 3651.00 

Positive Ranks 10
bg 26.50 265.00 

Ties 24
bh   

Total 112   

M - Y3 Negative Ranks 104
bi 54.09 5625.00 

Positive Ranks 2
bj 23.00 46.00 



Ties 6
bk   

Total 112   

M - Y4 Negative Ranks 104
bl 52.50 5460.00 

Positive Ranks 0
bm .00 .00 

Ties 8
bn   

Total 112   

M - Y5 Negative Ranks 95
bo 50.38 4786.50 

Positive Ranks 4
bp 40.88 163.50 

Ties 13
bq   

Total 112   

M - Y6 Negative Ranks 68
br 45.41 3088.00 

Positive Ranks 18
bs 36.28 653.00 

Ties 26
bt   

Total 112   

M - Y7 Negative Ranks 92
bu 50.67 4662.00 

Positive Ranks 7
bv 41.14 288.00 

Ties 13
bw   

Total 112   

 

Test Statistics
b 

 M - Q1 M - Q2 M - Q3 M - Q4 M - Q5 M - Q6 

Z -2.629-
a -6.571-

a -6.609-
a -3.671-

a -2.119-
a -3.210-

a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .009 .000 .000 .000 .034 .001 

 

Test Statistics
b 

 M - Q7 M - Q8 M - Q9 M - Q10 M - Q11 M - Q12 

Z -6.244-
a -6.539-

a -5.576-
a -8.031-

a -6.598-
a -6.574-

a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 



Test Statistics
b 

 M - X1 M - X2 M - X3 M - X4 M - X5 M - X6 

Z -7.024-
a -8.729-

a -8.588-
a -8.937-

a -1.469-
a -7.287-

a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .142 .000 

 

Test Statistics
b 

 M - Y1 M - Y2 M - Y3 M - Y4 M - Y5 

Z -9.400-
a -7.295-

a -9.097-
a -9.142-

a -8.342-
a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

 

Test Statistics
b 

 M - Y6 M - Y7 

Z -5.518-
a -7.883-

a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

 

 

 

 

 

 


