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 حوكمة مبادئ مع الليبية والتشريعات القوانين توافق مدى
 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرة الشركات

OECD 
 أبوعجيلة محمد عماد. د

 جامعة الزاوية -كلّية 
  السالم عبد نورية. أ

 ليبيا-التعليم وزارة

 :مقدمة
استتدفت الارتساستتال متت تلاتتتالدوا تت لارتتتواامتلوارديتتسم  الار م متتالاتتكلا تت تدلةو اتتالاريتتس  الار تت تس ل

(،لوذرت لاتتللتدرلتساستالارتتواامتلارااظاتالر اترلاريتس  الOECDعتلااظاالارد  وتلاالقد  تيلوارداامال)
ةو اتتالاريتتس  الار تت تس لعتتتلااظاتتالارد تت وتلاالقد تت تيلاراستت ةاال تتبلار ملتتالار م متتا،لوات سادفتت لاتتكلقواعتتتل

(،لوقتتتلاعداتتتالارتساستتال يتت رلىس ستتبلع تتصلاراتتافيلارو تتابلاردة م تتب،لودا ورتتالارتساستتالOECDوارداامتتال)
وقتت اوتلستتو لاراتت رلار م تتب،لواللةدتتةلارداامذمتتا،لل ، 2010(لرستتاا23  ردة متترلر تترلاتتتلارتتت اوتلارد تت سيلسقتت ل)

 لدا ورالارتساسال  ضلارتواامتلاأللسالاردبلددتالرلىة  اف ل تواعتلةو االاريتس  ا،ل يبٍءلاتلاردا مرل ا
 يبٍءلاتلاإلم  زلوذر لالسد ا رلتساسالاألطسلارت اوامالارااظاتالألعات رلاريتس  الاراست ةاالار  اتا،لواافت ل
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ع ت لداظتم لتمتواتل بليأتلإل2013رساالل19) يأتلارا  سف،لوارت اوتلسق )لل ،2005(لرساال1ارت اوتلسق ل)
ل يأتلداظم لافاالاراة س الواراسا  ال بلرم م ل.ل1973(لرساال116اراة س الوارت اوتلسق ل)

ةزاتتالاتتتلارتتتواامتلوارديتتسم  الار م متتا،لواردتتبلى مسةتت لددوا تت لاتتكل وقتتلدو تت الارتساستتالإرتتصلىاتتة لدو تتت
 واتت اراؤسست ا اتت يت ارلردط متفت   فتت توت  تتوا  تد ستدظر ارتتواامت د ت  ىت  متت ا ت تدلةو اتالاريتس  ا،

اريتس  ا،ل عت ر لةو اتا  تب اراا سستمت ىات    تمتتا دةتتم  ارتتواامت د ت  وم د تسلاةدتسا ل.ارا امتا األطتساف الد تف
اريتس  ا،ل  إلات  الإرتصلىتل ةو اتا واافتو  ددات  واردتب ارتتواامت ةتذ   تب اإلم   متا اراتت ط اتت  ات لدو تتلار تمتت
وغمتسلا زاتالر امتكلاريتس  الاراتس تال تبلستو لارات رلار م تب،لاألاتسلارتذيلم   فت للاسدسيت تمةاللةالارةو اتال

لغمسلاا  الواللدؤتيلارتوسلاراط وبلااف .
و ا ًءلع صلاراد ليلارس  تال تتلىو الارتساسال اسوس لاسد ا رلاإلط سلارت اوابلارذيلمااتلاردط م ل

ر م متال تبلةتتذالارا ت رلد ا تً لر د تساسلواردات سبلارتتواستلارست م لر ةو اتا،ل  إلات  الإرتصلدوةمتتتل   تالارديتسم  الا
 تبل  تضلارتتواامتلواراواممت ل ارةت ر ةتو  ات  وا زاتا  مفت ،لو تذر لد تتمرلىة ت  لاللةتالارةو اتال    فت ل اتس 

تاس لاريس  الر تورلاأللسا. لارل  ال داظم لوا 
 :للدراسة العام اإلطار
 :مقدمة

 اردات   لع تص اتت  تمتت  تو ل ت  إرتص ارةتممتا، االد ت الا وست لر  تب ارستسمك واردتتت  ار وراتا ىتا

 تبللEnronر يتس  الاراست ةاا،لوقتتلىتالاافمت سليتس الىاتسوتلر ط قتال   راست ا وارلت س ب اراة تب اراستدوممت
اروالم الارادةت لوا لد   ل ةلاتل يرلارةو اال تبلىات  تلىلتسالإرتصلاإلستساعل  ر اترلع تصل   تالاراستدوم ا،ل

 رل ا لىلذلارايسعوتل بلىس  ءلار  ر لاتلاموموس لإرصل  متلم ا وتل بلديتتمتلقواعتتلارتمتتلوىلذالىسوا لارا
 بلاألسوا لارا رما،لوقواامتلاالسدةواذلوادط   الاريا  ما،لودي مكلواكلد امفلر ةو اا،لوقتلةتثلدةورل

اتتل  اتبلار ممتسمتل تبلىس سبل بلطسمتتالدا متسلاراستدماسمت،ل  راواتوع الاردتبلرت لم تتلاردا متسل مفت لاا اتً ل
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ا داتتتكلاالستتتدما سل  عد  سةتتت لاواتتتوع الدلتتتعلارايتتتسعمتل تتتبل  تتتضلاألستتتوا لار تتت عت ،ل تتت سالا تلاتتتتل
لارادط   الارسلمسمالرألسوا لارا رمال بلىس  ءلار  ر ل.

ددا ورلقواامتلاريس  الاألة   لارااظاالإلتاس لاريس  الارد  سمالةمثلدو تلار  ا الاألورصلردواتم لل
ولا  تت لإتاس لاريتتس الاتتتلار فتتالاأللتتسا،لولةتتذ لار دقتتالدظتترلاستتداس للقتتال تتمتلا رتت لاألستتف لاتتتل فتتاار د

دةتمتً لرا  ةالاريس ال  رسغ لاتلىاف لقتلاللدل ولاتلاريتلولار ذبل متلاألطسافل بل  ضلاألوقت ا،لور تتل
الولا لقتلما  لعتلذر لاتلاكلدطوسلاألاظاالاإلتاسمالولدي بلىعا رلاريس  الودتال ف لاكلاألاظاالاأللسل

دت مسل بلاإلتاس لىولعت لدةتم لاألةتافلاراس و لىول  اف ،لد متلىتلىة ت  لقتواامتلاريتس  الغمتسل   متالىول
قتتتتلاللدتتتؤتيلارمتتتسضلاراايتتتوتلردةتمتتت لارتس تتتالاراط و تتتالاتتتتلارطاوةتتت ال تتتبلةستتتتلإتاس لاريتتتس ا،لورفتتتذالدتتت ل

ةو اتالاريتتس  ا لار تت تس لعتتتلااظاتتالارد تت وتلاالقد تت تيلاستدةتاثلا تت تدلإتاسمتتال تمتتت لددامتترل تتبل ا تت تدل
وااتتتتلدتتت سمالاراوا تتتتالع تتتصلد تتت لارا تتت تدل تتتبللوارداامتتتا،ل متتتسضلارو تتتورلإرتتتصلاإلتاس لارام رمتتتال تتتبلاريتتتس  ا،

لى  ةالدسدلت ل اتطالاس  مال بلار تمتلاتلارا  تساالارل  ال  راسدماسمتلرواكلاالسي تاال.ل1999ع  
 األوسا  وقت اوت اريس  ا ق اوت امر ارتواامت ات ار تمت اك ددتالر اريس  ا  ااةول ا  تد ىت وادةظل

  تنت ار دقتا،لرتذر  ذاا اتتلارتتواامت وغمسةت  اراة ست ا و وار اتر اراا  ستا وقت اوت ارا ت سف قت اوت و ارا رمتا

  ا   اريس  ا،لولةب ةو اا و رم ا اراتسيلألطس ار اوت د د س اريس  ا عار دة   اردب ارت اواما ارديسم  ا

 ةتذ  اةدتوا ر يتس  ا،لاتتللتدرلاستميلار ملتالارديتسم ما،لةمتث ار متت  ارةو اتا ارتذيلماتات ارسلمستب األات ت

تورمً ،لواراد  تال دا مرلارسق  ال ارا اورل ف  ارةو اا قواعت اات دتلر اردب ارا وع ات عتت ع ص ارديسم  ا
ىس رمبلاإلتاس لار مت لارادام تال ناتا ءلطت  كلاريتا  مالواد ت علا ت تدلارت اوامالع صلاإلتاس لودةامزة لع صلاد  عل

د تت علقواعتتتلاإل  تت ةلواريتتا  مالر استتدماسمتلوارتتتالامتلواراؤسستت الذاالار دقتتا،لودةستتمتل اراة ستت الارتورمتتالوا 
،لإتاس لاراايأ ل ا لم بل بلا  ةالاريس ال  عد  سة ليل مالاعد  سمالاستدت العتتليل تمالا ت ر لاإلتاس 

وةا لم سزلتوسلع  لاراة س ال بلاسا  الارتواامتلواألاظاالذاالار ت الواقدتساةلارد تتمدالاردزاتال ات لماست  ل
لاكلارا  تدلار  االرةو االاريس  ال.
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  تتتلو تتال  تض ارتتور،  تمت اراسد طتال  ريتس  ا األس ستما وارتاظ  ارتتواامت التددف اتت و ت رسغ ل

ر يتس  ال تبلار تمتتلاتتلارتتواامت،لةمتثل ارست ماا ارةو اتا ا ات لاتكلا ت تدداست  لد ال اردتب ارديسم ما ارا وع
ى   لم دسمف لاراتعلوارت وس،لوةذالا لىي سالإرمةلار تمتلاتلارتساس الاردبلى سمال بل ملت الالد اتالواتتل

،ل ات لىيت سالتساستال2008 )(،لوتساستال)لاريتاسيلل2008(،لوتساستال)ارايتفتاابل2008 ماف لتساسال)سمة ويل
(لإرصلىتلار ملتالارداظمامتالوارت اوامتالارة رمتالر يتس  الار تا عمالار م متالغمتسلادلاتالردط مت ل2011ارماوتيلل)

قواعتلةو االاريس  ا،لواكلدطوسلارةم  لاالقد  تمالو ةتثلارت تالعتتلارمتساءلاستدم متلارممتساالارديتسم مال تبل
ى ت  لل11)علل،2010راست ةامتل)ارا مدتب،ةذ لارتواامتلر  رةف لوةماادف لع صلاريس الواإلاساسل  تم سلا

اتلاألةامال ا  تلاردزا ل امكلاراتساءل س و لىلدقبلقوي،لواسوس لو وتلر االاسا  تالرفت لاتتلار تدةم ال
اتتت لم اتتتترلرفتتتت لةتتت لاا سستتتتالتوسةتتتت لارسقتتتت  بلع تتتصلىعاتتتت رلاراسا تتتتكلارتتتتتال بلوارلتتت س ب،لةمتتتتثلىيتتتت سالتساستتتتال

Gallagher،2002)ل يترلواافمتت سليتتس الااتسوتلر ط قتتا(لإرتصلىتلاتتتلىةت لىستت  بلEnronةتولاتتتعلارستت و لل
لاأللدقبلر اتساءلو يرلإيسافلا   لاإلتاس ل.

 دةوز ارةو االارسيمت  قواعت دط   اردب اريس  ا  أت ارةو اا ا  ر  ب ار  راما ارد  سب ىم دا ورتتل

د  ت ل دط تفت ،لوىاتة ال اردب اريس  اد  ل ات ى ورف   ب االسدما ساا ات ى  س اس ا ودسدتطب ار افوس متا ع ص
 اراف لمتا اراة ت ا رد توت ا دا فت ، رلتاتا عت د لاريتس  ا ع تص ارا تت   اال دا عمتا اراستؤورما دسداتك ارمتتا رفتذ 

 است  ىور ات  ازي،لوةتو اؤسستا ى سدتة ارتذي ارتتورممت  اراستدماسمت  ساء است " دتسمتس األطتساف،ل اتب ر تر س ةت 

 د ت  و تتا ،2002عت    تب دةتممتة ودت  2000 عت   اراؤسستا تورمتالى سدتة اسدما س يس ا 200 ات ى مس ميار

 ةو اتا اظت  ذاا اعد سوةت  اردتب اريس  ا ألسف  عدو  ت ك اةو امدًل ى توا اتلاراْسَدْطَ  مت %80لىت اراؤسسا

راد  ا متل(،لاتلةا لم بلاردأ متلع صلىةامالإة طالةذ لاألسوا ل اظ  لمة  لال6،عل2007اا س ا)لاروزمس،
تاس لاريس  الاراتس ال مف ،لوم ززلاساق تالىعا رفت لوةست   دف ،لوم تس لاريتا  مالواإل  ت ةلعتتلىعا رفت ل  مف لوا 

لوىايطدف .
ل
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 :الدراسات السابقة 
ستت ةاالاردتتتلدالارافامتتالوارديتتسم مال تتبلا تت رلةو اتتالاريتتس  ال تتبلو تتوتلار تمتتتلاتتتلارتساستت الل

لاأل  تمامالواردط متما،لوما تلعسضلا لعلألةاف لواردبلدلت لىةتافلةذ لارتساسالوذر لع صلاراةولارد رب ل
  دراسةTarif 2006) بعنوان : الحوكمة في دول المتوسط وأفريقيا )  

إرصلارد سفلع صلتوسلار او ل بلدط م لارتدة  لاراؤسستبلاتتللتدرلاتترل  تسلومت  تاللةت الارتساسال
ارتتدة  لاراؤسستتبلإرتتصلعادلفتت ،لوديتت مكلاالردتتزا ل ا تت ممسلاراة ستت الواراسا  تتالارتورمتتا،لوىتلارتتدة  لاراؤسستتبل

الودادتتتلاتتتل(لتورتت(19ارتساستتاللار متتتلالل تتتلىتلمستتداتلإرتتصلستت و لىلدقتتبلا داتتتلع تتصلىلدقمتت الار اتترلوداتت 
ودادت زل داتوعلمتت  بلوسم ستبلواقد ت تيلو  متس لدتتلرلتورفت ل تبلاريتؤوتلاالقد ت تمالوةتبلل،ارامسبلإرصلإمتسات

دة ورلدةسمتلاقد  تة لاتللدرلل ل الاراي سمكلار  اال ات لديت سل  رة  تالإرتصلدط مت لا ت تدلارتدة  ل
لاراؤسسبلرةا مالا دا  دف لو  بلاالسدما ساالإرمف .

ارتساستتالإرتتصلاتتسوس لدطتتومسلااتت ةيل)ىلدقمتت ا(لارتتدة  لاراؤسستتبلوام  ام متت الارتتدة  للوقتتتلل  تتال
اراؤسستتبلودةامتتزلاراستت ةامتلر ايتت س الودةستتمتلىطتتسلداظتتم لاراايتتلالو اتت ءليتت   الارتتدة  لاراؤسستتبلغمتتسل

دل تتلارسسامالااتلارا دا  الاراتامالوارتط علاالقد  تيلوارداظماب،لور بلم ارلاظت  لارتدة  لاراؤسستبل ت
اتلد زمزلارديسم  الارت اوامالوارداظمامالو ي رلتال لوميارلذرت لىمات لإعتتاتلدتت سمسلعتتلا ت ممسلوىلدقمت ال

لاردة  لاراؤسسبلع صلغساسلدت سمسلار ا لارتوربلوادةظ دةلعاف .
 ( بعنـوان : مــدى تـوفر المتطلبـات الالزمـة لتحقيــق مبـادئ حوكمـة الشـركات وفقــا 2007) دراسـة أبـوبكر

 دراسة نظرية على األطر الخارجية للشركات المساهمة الليبية. –ظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمن

ةتتت الارتساستتالإرتتصلا س تتالاتتتالدتتو سلارادط  تت الارتتت تس لع تتصلدةتمتت لا تت تدلارةو اتتالار تت تس لعتتتلل
الارتساستتتتال تتتتبل ملتتتتالاريتتتتس  الاراستتتت ةاالار م متتتتا،لواعداتتتتتل(OECD)ااظاتتتتالارد تتتت وتلاالقد تتتت تيلوارداامتتتتال

األستتت وبلارو تتتابلاردة م تتتبل اتتت لاقد تتتتسالارتساستتتالع تتتصلارد تتتسفلع تتتتصلاألطتتتسلارل س متتتالارااظاتتتالألعاتتتت رل
اريتتتس  الاراستتت ةاا،لوات ساتتتالةتتتذ لاألطتتتسلاتتتكلارا تتت تدلارتورمتتتالر ةو اتتتا،لوذرتتت لعتتتتلطسمتتت لاستتتدلتا لارتتتت اوتل
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،لوقساسلا سفلرم م لاراس زيلسق ل يأتلارا  سفل2005(لرساال1،لوارت اوتلسق ل)1953ارد  سيلار م بلرساال
 يأتلاراظ  لاألس سبلر ا سفلارد  سي،لتوتلارلوضل بلاألطسلارتال مالىيلاراا سس الل2005(لرساال48)

لواإل ساءاالاراط تالتالرلاريس  ا،لواقد سالارتساسالع صلاريس  الاراس ةاال تطل.ل
رتتتذاللاوةتتتتلراافتتتو لارةو اتتتا،لااتتتوذ ودو تتت الارتساستتتالإرتتتصل  تتتضلارادتتت ليلىةافتتت ل لىاتتتةلرتتتم لةاتتت  لل
وةم  ترلالد اتالمة افت ل تبلذرت لار ملتالاالقد ت تمالوارت اوامتالوارسم ستمالواال دا عمتالر ترلتورتاللاات ذ ظفتسال

،ل1953و ذر لددو سل  ضلا ل  ءال ةلا  تدلارةو االارتورمالاتلاةتتاال بلارت اوتلارد  سيلار م بلرستاا
 يتتأتلل2005(لرستتاال48ارا تت سف،لوقتتساسلا تتسفلرم متت لاراس تتزيلسقتت ل)ل يتتأتل2005(لرستتاال1وارتتت اوتلسقتت ل)

اراظ  لاألس سبلر ا سفلارد  سي،لو  رد ربلدوا سل  ضلادط  ت الدةتمت لا ت تدلارةو اتالارتورمتالادام تال تبل
د تت لارتتتواامت،لوىتلر اتتالاراساق تتالاتتتلىقتتوالاألتواالاردتتبلىد ةفتت لارتتت اوتلارد تت سيلار م تتبلر استت ةامتلراا سستتال

وىو الارتساسال أتلةا  لة  الردةتمثلارديسم  ال بلاوءلاسد تاالار  سل ما للارسق  الع صلااد   دف .
لارل ل الواإل   ةلواريا  مالواراس ءرا.ولمد   ل اا ةم لارةو اال

 بمبــادئ الحوكمــة فــي الشــركات  االلتــزامبعنــوان : تقيــيم مســتوى  2010)ومحمــود ) ،دراســة المشــيداني
 اريتس  ا اردتزا استدوال دتمتم  ةذ لارتساسالإرص ةت ا جة في سوق العراق لألوراق الماليةالمساهمة المدر 

 ا ت تد إرتص   الستدا تاريتس  الوذرت ل ةو اتا ارا رمتال ا ت تد رتألوسا  ار تسا  ستو   تب اراتس تا اراست ةاا

االستدتسالبلوارتذيلوارداامتالوقتتلاعداتتالارتساستالاراتافيل االقد ت تي ارد ت وت ااظاتا عتت ار ت تس  ارةو اتا
واردة مر،لوذر لاتللدرلتساسالامتاامتال واراا قيا ىس  لارادةظا ع ص ارت ل  االسداد  لار  اب ع ص متو 

 ىس وب إة  لم ل  سدلتا  اادت ؤة  د لاريس  ا  بلا اوعالات اراسؤورمت مد ل مف لاسدطدعل ساءلعماالات

 سو لار سا لرتألوسا لارا رمتا  ب اتس ا اس ةاا (ليس ا25ار ةث،ل) عماا اردا س ما،لو  ما ارط تما ار ماا

 ألسف  ارسوقما   رتماا ار  ا ذاا ارا  وا ا إرص اسدا تاىسفاف ،ل  ب م سيلاردتاور (ليس ال93ى ر)ل ات

لاريس  ال. د  
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  تب اريتس  ا د ت  غ ر متالاردزا  اسدوا  ب ارت وس ىو ة ات ار ممس ةا   ىت وقتلل  الارتساسالإرصل

 د ت  ايت ط ا مة ت  ارتذي ارتت اوابلوارسقت  ب اإلطت س ق توس إرتص ىست   ف  دس تك ارةو اتا اتت اةتتت  ا ت الا

 اريتس  ا  فت  ددست  اردتب ارل ت لع ط م تا  اتدلعتت اريتس  ا، رةو اتا ار  اتا ارا ت تد إسست ء  تب اريتس  ا

 د اتب  اتسوس  وارداامتذممت اإلتاس  ا  ت  ىعات ء ماد  تة ارذي اروعبلواإلتسا  واسدوا ارا  ر، ةذا  ب اراذ وس 

 عتت ار ت تس  ارةو اتا ا ت تد وقتتلىو تالارتساستال اتسوس لد اتبليتس  دف .  تب ومت  تالارةو اتا   تس ود امت 

  لطتو  ارا رما رألوسا  ار سا  سو   ب اراتس ا اريس  الاراس ةاا ق ر ات واردااما االقد  تي ارد  وت ااظاا

 اراتذ وس  ارستو  ع تص ارايتس ا ارفملتا ددتورص ىت ع تص ار ساقمتا، األعات ر  ملتا ارةو اتال تب ا  تد إسس ء  ب ىورما

 عاتر ر اتا ارا ت تد،ل ات لىو تالارتساستالىمات ل اتسوس لديت مر  د ت  اريتس  ا د   إردزا  اد   الاسدوا افاا

 ارتطت ع عتت واام تمت وارافامتمت اتتلاأل ت تماممت وارالد تمت ارل تساء اتت اريتس  ا،لدد توت ةو اتا  تب استدت ا

ا ت ز اريتس  ا ةو اتا  تات م  زمت ت لارافت   فتتف م امتا،  لطتو  ار تسا   تب ارلت ع   تب اراط و تا اردمممتساا وا 

ل.لوارداظماما ارت اواما ارا  الا عت  اد واردتقمتما، اراة س ما وااف لارا  الا ارا  الا الد ف
  ( بعنـوان : ممكانيــة حوكمــة الشـركات لتحســين  2011دراسـة الننــودي ) األداء فـي الشــركات الصــناعية

اسدفت الارتساسال م تلإا  امالةو االاريس  الار تا عمالار م متالردةستمتلاألتاء،لوذرت لاتتللتدرل الليبية
ارااتتت  كلارادوقتتتكلدةتمتفتتت لاتتتتلدط متتت لقواعتتتتلةو اتتتالاريتتتس  الاراا و تتتالر تورتتتالارتتتواست للارد تتتسفلع تتتصلىةتتت 

واردتبلد تتسسلدط مت لةتتذ لارتواعتتل تتبللOECD)وارداامتتال)ل  رتترمرلار ت تسلعتتتلااظاتالارد تت وتلاالقد ت تي
ار ملتالار م متتا،ل اتت لدا ورتالارتساستتالىماتت لدةتمتتتلىةت لارا وقتت الاردتتبلدوا تتةلةو اتالاريتتس  ال تتبلاريتتس  ال
اةتتتترلارتساستتتتا،لوذرتتتت ل  ستتتتدلتا لاتتتتافيلدة متتتترلارااتتتتاوتلالعداتتتت ت لع تتتتصلارتساستتتت الارامتاامتتتتالوارومتتتت ل ل

ف،لوس لرلاإلعد لر و ورلإرصلاراواقفلىولا ساءلارا  مال توتلىيلدةمزلىولواإلة  لم الارسسامالوالد 
 ىست  لارادةظتا ع تص ارتت ل  ار  اتب االستداد   ع تص دتتلرليل تب،لواراتافيلاالستدتسالبلارتذيلمتتو 

واردة متتر،لومد تتوتلا داتتكلارتساستتالاتتتلمتتدثل لتت ا،لوةتتبلاريتتس  الار تتا عمالار  اتتالاراا و تتال واراا قيتتا
بلرم م ،لوارد   الألا االار  االاري  مالار  االر  تا عالواالقد ت تلوارد ت س لست  ت ل)لوزاس لار تا عالر تورال 
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(،لوار  االاري  مالار  االر ف زلاراسا  الارا رمتالست  تً ل)تمتواتل9ة رم (لوار  رغلعتتة ل)لواالقد  تلوارد  س 
دادتتتمالوارسق  تتتالاريتتت  مالستتت  ت ل)لةملتتتالارسق  تتتالاراة ستتت الة رمتتتً ل(،وىا اتتتالار  اتتتالاريتتت  مالار  اتتتالر فتتت زلار

(ل1136(لااتست لاتتلارا داتكلاأل ت بلار ت رغلعتتت ل)278اإلتاسمالة رمً ل(،لةمثل  تغلة ت لعماتالارتساستال)
لااست ل.
وقتتتلدو تت الارتساستتا،لإرتتصلىتلار ملتتالارداظمامتتالوارت اوامتتالارة رمتتالر يتتس  الار تتا عمالار  اتتالار م متتالل

 لقواعتتتتلةو اتتتالاريتتتس  الاراا و تتتالر تورتتتالارتتتواست ل  رتتتترمرلار تتت تسلعتتتتلااظاتتتالارد تتت وتلغمتتتسلادلاتتتالردط متتت
وىتلةاتتت  لعتتتتتلاتتتتلارااتتت  كلما تتتلدةتمتفتتت لاتتتتللتتتدرلد اتتتبلقواعتتتتلةو اتتتالل،(OECD)االقد تت تيلوارداامتتتال

استتدوم اللاريتتس  الر يتتس  الار تتا عمالار  اتتالار  ا تتال تتبلار ملتتالار م متتا،لولىتلاتتتلىةتت لةتتذ لارااتت  كلةتتولس تتك
األتاءلر يس  ا،لوىتلةا  ل  ضلارا وق الاردبلدوا ةلةو االاريس  ال بلاريس  الاةرلارتساسا،لواتلىة ل
ةتتذ لارا وقتت الوى  سةتت لدتتأممسالع تتصلةو اتتالاريتتس  ال تتبلاريتتس  الاةتترلارتساستتا،لةتتبلاتت فلاردس متتزلع تتصل

لردبلداظ لعارلاريس  الاةرلارتساسا.اردل عل بلإتاس لاريس  ا،لوم مف لعت ل ا مالارتواامتلواإل ساءاالا
 حقـوق أقليـة ضـمان فـي القـانوني وأثرهـا الحوكمـة معـايير ( بعنـوان : تطبيـق (2014 دراسـة الـراوي 

 ةتتو   تمت دتوازت اردتب ارةو اتا ا ت ممس استدفت الارتساستال مت تلىةت ، المسـاهمة الشـركات فـي المسـاهمين

وقتتلاعداتتالارتساستالع تصلاراتافيلارو تابلاردة م تبلراواتوعلارتساستالل،اراست ةامت اتت واأل مسمتا األق متا
ل.ل ااوذ ارف يامال األستاما ارتور،لوةبلاراا  ا ر  ض
واريتا  ما،لإاللىتل ارازاةتا إرتص دستدات اردتب ارا ت ممس د ت  د اتا اراا  تا وقتتلدو ت الارتساستالإرتصلىتل

 اردتب ارت اوامتا ارا توع  ت  ض م تطت  اراست ةاا،  ااريتس   تب اراست ةامت ىق ما رةا ما ةذ لارا  ممس دط م 

 عتتت ع تص ا و تف  ايتدا ا األلسالاردتب ارا رما ارتواامت و  ض اريس  ا.  بلق اوت األستاب ارايسع وا ف 

 ةتذ  دط مت  د مت  الزارتالا و ت   لتس   اتب اتت ا تت ىاات لإال،ارةو اتا دط مت  ع تص ديت ك ار وااترلاردتب اتت

ل،وىو تالارتساستال،اراست ةامت ىق متا ةتو  ع ص ودؤمس ا  ممسة  دط م  ع ص دي كلالاؤيساال ود طب ارا  ممس
 ات اراؤسسمت  مت ارادس ومالاراواتل ا لمةت لارا  ا ا  د تمرلا وعل  ض األستاب ارايسع متو  ىت  اسوس 
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 ال دات ع ارتتعو  رف  مة  ارذمت اراس ةامت ا  ما دلامضلاس ا ول  ال،ا لسمت اراس ةامت وىق ما اراس ةامت

 ا  ت   ب اراس ةامت ر امك ارا ع ا ارةتمتما اراي س ا  ةمثلدةت  ارف اا، اراس لر راا قيا ار ا مالار اواما

عتات،اريس ا  ا مس اراد  تا ارف اا ارتساساا ارد ومالع ص  ب اي س دف  واا ت اإلتاس   توسمتا د توت دت سمس وا 

ل. اراؤسسب اردة   وا  ممس اريس  ال ا  تد اردزا  اتا د مت
  :مشكلة الدراسة 

ل،ةظتتبلاافتتو لةو اتتالاريتتس  ال  ةداتت  لار تمتتتلاتتتلار دتت بلوار تت ةممتل تتبلا تت رلاراة ستت الواإلتاس ل
  عد  س لىةتلارة ورلاراا االراي  الارو  رالاردبلدايأل تمتلاإلتاس لتتتتتتتتتتل  عد  سةت لل،وار تمتلاتلارا  الالاأللسا
تتتتتتتتلواراتتد ،ل ستت بلاتتتعلارديتتسم  الارت لاتتالواتت فل رمتت الارسق  تتالع تتصلىايتتطالو متترلعتتتلى تتة بلاراتت رلتتت

تاس لوداظتتم ل اريتتس  الااتت لىتالإرتتصلاراستت تلاإلتاسيلواراة ستت ب،لو تتذر لظفتتسالة  تتالاريتتس  الإرتتصلاتت طلوا 
راد  تتالار ارلتال ف لاا لت كل  رس ط الإرصلاإلسساعل تبلإم ت تلااظواتالديتسم مالةتممتالرداظتم ل   تالاألاتوسلا

واتتتتلةاتتت لظفتتتسلا تتتط  لل،ىولغمتتتسلاراتس تتتال  ريتتتس  الاراستتت ةاا،لستتتواءلاراتس تتتال تتتبلستتتو لاألوسا لارا رمتتتا
ةاتتتت  لار تمتتتتتلاتتتتتلارتتتتتورلار س متتتتالىماتتتتَ لق اتتتتال لطتتتتواال تتتت ت ل  رد تتتت وتلاتتتتكلار ممتتتتسلاتتتتتل،لةو اتتتتالاريتتتتس  ا

اراؤسستت الارتورمتتالردتمتتم لديتتسم  دف لارل  تتال ةو اتتالاريتتس  الو تتبلارات  تترلةاتت  لار تمتتتلاتتتلارتتتورلار س متتال
ار توتلاألس  اللاأللسالا زارال بل تام الاإل دةلاالقد  تيلواتل ماف لرم م ،لةمثلىتلا ليفتدةلرم م لطم ا

ارا امالاتلدألسلااتلااظواالاتلاراس تلارااافي،لىتالإرصلدتامسلار امتالاردةدمتالواردتبلم تتلارد  تم لإةتتال
ا وا دفتتتت ،ل ةدتتتتصلارفملتتتت الارسق  متتتتالاردتتتتبل  اتتتتالاو تتتتوت ل  اتتتتالاسمستتتتا،ل تتتتتتلىيتتتت سالتساستتتتٍالقتتتت  ل فتتتت لاس تتتتزل

اقد  تيل بلرم م لمس كلإرتصللعت لو وتلاسدتساسإرصلىتلل،2003(لع  للCIPEارايسوع الارتورمالارل  ال)ل
تلو تل فول ممسل)س ما ت ل(،.لل250ع،2009،عت لو وتلاسدتساسلسم سبل ف ،ل سو لارا رلغمسلاو وت،لوا 

(ل بلةذالارا  رلعتل  ٍضلاتل108،لع2011وقتل ياالارتساسالاردة م مالاردبلى ساة ل)ارماوتي،ل
ةتتتو لةا تتالاألستتف ل تتبليتتس  الارتطتت علار تت  ،لو تتذر لق تتوسلىو تتةلارت تتوسل تتبلا تت الالعتمتتت لاتتتل مافتت ل

استتدوالاستت ةاالاإلطتت سلارتتت اوابلوارداظماتتبل تتبلإسستت ءلىستت لارا  ا تتالارادوازاتتالرةا تتالاألستتف ،لعتتدو لع تتصل
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ىو تتتتتتةلارت تتتتتتوسلاأللتتتتتتسالواراسد طتتتتتتال ادط  تتتتتت الاإل  تتتتتت ةلواريتتتتتتا  مالواد تتتتتت علارا تتتتتت ممسلاراة ستتتتتت مالوا تتتتتت ممسل
(لإرتتصلاتت فلدط متت لارا تت ممسلارافامتتالاراد تت سفلع مفتت ،لوو تتوتل2007ساستتال)ل تتو  س، ا لدو تت الت،اراسا  تتا

لق وسل بلارتواامتلوار وال لارااظاالرافاالاراة س ال.
(لع صلىةامتالاريتس  الاراست ةاالاراا و تالرأل تساتل تبلعا متالإعت ت ل1997و ذر لى تالتساسال)  تيل

ظتتسل تتبلقتتواامتلاريتتس  الو تتم غدف ل اتت لمدا يتتصلوتوسةتت لةم  تتالاالقد تت تلار م تتب،لوىو تتال اتتسوس لإعتت ت لارا
اراد  ظ ل بلاالقد  تلاروطاب،لواردأ متلع صلىةامالارسق  الع صلىعا رلاريتس  الاراست ةاالوىستوا لارات رل ات ل

لمااتلةتو لاراسدماسمتلواراد  ا متلا ف لو ا لمة  ظلع صلاسدتساسلاألوا علارا رما.
االةدا  ل  ر ا ءلاراؤسسبلارس م لر يتس  الاراست ةاال ات لماتاتلل(لإرصلىت2007 ا لىي س)لاراطمسبل

 اتت ء لواؤةترلول تتس ،لوةملت الاساق تتالمتظتا،لو ا متت العاوامتتاللةستتلاإلتاس لم تتوتلاتتللتتدرلا  ت لإتاس لذو
وارداامتتا،لودتتتعم لستتم ت لارتتت اوت،للاالقد تت تيودوا تتةلارتورتتالار م متتالدةتتتم ال  متتس ل تتصلدةتمتت لاإل تتدةللقومتتا.
إط سلاإل دةلاالقد  تيلواراؤسسبلدأدبل  س لد اصلمت  الارةو االوارداامالإلةتاثلدت سبل متل ٍرلاتلو بل

اراظتت امتلارتتتال بلوارلتت س بلر يتتس  ا،لإذلإتلارديتتسم  الارة  اتتالوار تتوال لارااظاتتالر اتترلاريتتس  الد تتتلةتتبل
ار دقتالل- يت رلتقمت لواةتتتلل-االار اوتلاراتسيلألطسلو رم الةو االاريتس  ا،لةمتثلدتاظ لارتتواامتلوارتتساسل

ل  ر.لواالقد  ت متلاألطسافلارا امال صلاريس ال
لاتللدرلار سضلارس   لما تل م غالاي  الارتساسال بلاردس ؤرلارد رب لل

  والتنميـــة  االقتصـــاديهـــل يوجـــد توافـــق بـــين مبـــادئ حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن منظمـــة التعـــاون
(OECD)  والقوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة الليبية؟ 

 وماديلعتلةذالاردس ؤرلا اوعالاتلاردس ؤالالاراسعمال ا لم ب 

 ذاالار دقال  ارلاريس  الاراس ةاالارةتو لاألس سمالرةا الاألسف ؟ ةرلد ارلاألطسلارت اواما  

 لار دقا؟ ذاا األلسا األطساف األطسلارت اوامالذاالار دقال  ارلاريس  الاراس ةاالةتو لةرلد ار
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 ذاالار دقال  اترلاريتس  الاراست ةاالارا  ا تالاراا تاالوار  ترتالر تم سلةا تال ةرلد ارلاألطسلارت اواما
 األسف ل بلاريس  الاراس ةاا؟

 إتاس ل ا  ت  رفم تر واات   الاراست ةاالدةتمتتذاالار دقتال  اترلاريتس  ةترلمو تتل تبلاألطتسلارت اوامتا
 اريس  الاراس ةاا؟

 عتت واريتا  ما اإل  ت ة  ا تتىي اريتس  الاراست ةاالاريتس  ا ةترلد تز لاألطتسلارت اوامتالاردتبلدتاظ لعاتر 

 وار م ا ا؟ ارا  وا ا  امك

 مالوارذادمتتالاريتتس  الاراستت ةاالاراتواتت الاراواتتوع ةتترلدةتتتتلاألطتتسلارت اوامتتالوارسق  متتالاردتتبلدتتاظ لعاتتر
لرافاالاراسا  ا؟

 :هدف الدراسة 
دفتتتفلارتساستتالإرتتصلا س تتالاتتتالدوا تت لاألطتتسلارت اوامتتالذاالار دقتتال  اتترلاريتتس  الاراستت ةاال تتبلل

لواردااما.لاالقد  تيرم م ،لاكلا  تدلةو االاريس  الار  تس لعتلااظاالارد  وتل
 ل الجانب النظري

  مقدمة:
الواظفتتسًالاتتتلاظتت ةسلمعا تتسالىس ستتم ل تتبلدةستتمتلار اتت ء لاالقد تت تم تتتلاالةداتت  ل ةو اتتالاريتتس  الل

رةو اتتتالار متتتت لر يتتتس  الةتتتبليتتتسطلإرزااتتتبلاتتتتلق تتترل تتترلا اوعتتت الى تتتة بللدتتتتت لاقد تتت تم الارتتتتور،ل تتت 
ارا  ةال بلع ر لاريس  الارمو لوقتلةظبلةتذالاراافتو ل  ةدات  لعت رابل  متس،لول  تال  تتل يترلا اوعت ال

ر تتتتتوتلااللمتتتتس لارا اتتتتما،لواألزاتتتت الارا رمتتتتالاردتتتتبليتتتتفتة لعتتتتتتَالاتتتتتلتورلار تتتت ر ل)لاريتتتتس  الار ادقتتتتال تتتتبلا
Shil،2008،p.22وارتذيلددت  كل يت رلادست سعلللوار ت ر لمةت ورل،(،ل ااذلاافمت سلاريتس  الار ادقتال تبلار  ر ل

اافمت سلاقد ت تلإم  تلارة تورلاراا ست الرااتكلامترلد ت لاالافمت ساا،لرات لرفت لاتتلدتأممسلست  بل  متسلقتتلمتؤتيلإرتصل
 اردااما ةت ً لاتلىةتافلوارتورب اروطاب اراسدوممت ع ص ار مت  ارةو اا د  لارتورل ي رل  ارللل  سلدي مك

(ل ات لايت سلاردتسمتسل4،لعل2014ار  تتاتل)لدتسمتسلاألات لارادةتت ل.  امتك دط متفت لع تص ما متب اردتب اراستدتااا
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ىما لإرصلىتلارةو اا،لواة س الاراس تلد د ساتلاتلاراواامكلارسلمسمالوارة ساال بلدةتم لارداامالاراسدتااا،ل
ورتتلىظفسال امكلاردة مدالاردبلى سمالر د سفلع صلىس  بلاالافمت ساالاردتبلةتتمالو توتلل ترلسلمستبل تبل

رة واتتالاألاسم متتال ن تتتاسلديتتسمكل تمتتتلىلدقمتت الواا سستتالافادتتبلاراة ستت الواراسا  تتا،لو اتت ًءلع متتةلق اتتالا
ةمتثلىرتز ل امتكلاريتس  الاراتس تال  ألستوا لارا رمتالاألاسم متال  ردتممتتللSarbanes & Oxley 2002مساصل

(لوقتتتتلى تتت  لا تتت ةلارااظاتتتالو ت ؤةتتت لواستتتداساسة لل2ع،2006وارلطمب،، تتتةلودط متتت ل امتتتكل اتتتوت ل)لارتيتتتب
اواتكلل) Stakeholders فلارا امتال مفت ل)ى تة بلارا ت ر   إلا  الإرصلارةا ظلع تصلةتتو ل   تالاألطتسا

اةداتتتت  لار ممتتتتسلاتتتتتلار تتتت ةممتلواراا سستتتتمتلوع اتتتت ءلاإلتاس ،لةمتتتتثلق اتتتتالار تمتتتتتلاتتتتتلارااظاتتتت الاالقد تتتت تمال
وارااظا الار  امالوارافامالإرصلدا ورلةذالاراافتو ل  رتساستالواردة مترلوذرت لراست عت لارتتورل تبلدطتومسلاألطتسل

لوارداظمامالردط م لةو االاريس  ال.لاؤسسماارت اوامالوار
إتلاتت لدفتتتفلإرمتتةلةو اتتالاريتتس  الةتتولدةستتمتلىتاءلاريتتس  الواتتا تلة تتورف لع تتصلسى لاراتت رلل

 د  اتتالا تورتتا،ل اتت لإافتت لدستت ة ل تتبلدةتمتت لاريتتا  مالوعتارتتالاإل  تت ةلعتتتلارادتت ليلارا رمتتالر يتتس  ا،لواة س تتال
وارداامتتالإرتتصلىتليتتا  مالاألستتوا ،لوستتم ت للاالقد تت تيااظاتتالارد تت وتلاراستت تلاإلتاسيلواراتت رب،لوديتتمسلا تت تدل
رةو االدسسالقتم لارتماتساطمتالوار تترلواراست ءرالواراستؤورمالواريتا  ماللارت اوتلةا لىس  لةو االاريس  ا،ل  

و ل بلاريس  ا،لودااتلازاةالارا  ادالو فتذالد تززلستم ت لارتت اوتلاتتلاراست ت،لإذلداتكلارةتتوتل تمتلارةتت
ارل  تالوارا ت ر لار  اتتالودااتكلإست ء لاستتدلتا لارست طالرمتتسضلارو تورلإرتصلاإلتاس لارام رمتتال تبلاريتتس  ال)ل

p.3، 2008،لCIPE.)ل
 العالقة بين اإلطار القانوني ومبادئ حوكمة الشركات

 اريتس ا، إتاس  ع تص ر تت لامت ارست ماا اردط متت الواراا سست ا وداظتم   نم ت ت ا اما اريس  ا ةو اا إتل

 ات وغمسة ،لوذر  ارا  ر  وى ة ب   ريس ا، ارساتاا،لوار  ا مت األسف ،لوةا ا ةا ا ةتو  ع ص مة  ظ  ا 

 و تت  ارست ماا، واراة ست ما ارا رمتا األتواا  متاف ،لو  ستدلتا  دتس ط اردتب ار دقت الارد  قتمتا  تمغ داامتذ دةتسي

  ات ط ارل  تا وارديتسم  ا ارتتواامت ارا  رتالإرتصلدتو س اروا  تا،لودست صلارةو اتا واريتا  ما اإل  ت ة را ت ممس
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 ارداامذمتا، اإلتاس  استؤورم ا و مت ت ا  ت ،لاإلتاس   داظتم  د اتص واردتب االقد ت تما، اروةتتاا  تب اإلتاسي األتاء

 ىمتي د تادف  ارسط ، ع ص اريس  ا ةو اا ظفوس ار تارا،ل  ا ست ارا  ر ،لردةتم  ى ة ب ووا   ا وةتو 

 ارد ممتف عتت ار يتف  ام فت  دةت ور واظسمت ا،  ساء عت  ذر  إمس  ظفسالع ص وارتساسا،   ر ةث ارت اوت  تف ء

 سىي وذةتب ار تتوت، وداامتذ د تومت  تب ارامتا ةستت اظسمتا ىست   ع ص ىق اف لار  ض ةمث اراظسما؛ رفذ  ارت اواب

 إرتص إس  عفت  إرتص ىلمتس  سمت  ست ص  ماات  ارو  رتا، ىست   ع تص دتتو  اريتس  ا ىتلةو اتا إرتص اراتفت ء اتت  لتس

(،لود د تتتسلارتواعتتتتلارت اوامتتتالورمتتتت لاالةدم  تتت ال5،عل2016، تتتبلاستتتد ا رلارةتتت )لار تتتما ارد ستتتف اظسمتتتا
اإلاستت امالرداظتتم لىاتتوسلارةمتت  لودسدم فتت ،لاتتتلى تترلةاتتظلارةتتتو لوةا مدفتت لو تتم ادف ،لوددتتورصلقتتواامتلاريتتس  ال

اتتترلاراايتتتأ لارد  سمتتتالااتتتذلايتتتأدف لةدتتتصلاادف لفتتت ،ل تتت رتواامتلع اتتتالا اتتترلاألاتتتوسلاردتتتبلدةتتتت لذرتتت ،لودة تتت لع
وارديتتسم  الواألاظاتتالوار تتوال لارااظاتتالر اتترلاريتتس  الد تتتلار اتتوتلاراتتتسيلر  دقتتال تتمتلاألطتتسافلارا امتتال تتبل

لاريس الواالقد  تل  رل.
اد تتت ،لاافت ل ل ىةتتاف دةتمت  إرتص وىتا لر و تور وستم ا ر افت  ذادفت ،  تبلةتت ةتت   رمستا إتلارةو اال

ارا ت ادا،لةتذال اراست وا لودأ متتلازاةتا قتت  ع تص م ت ا وت ارا ت ر ،لو  ترلار امتك ار تارتالأل تة ب دةتمت 
  تب اراة ست ب اراظت     ع متالوقتتس  دةستمت ع مفت ،لو اراد ت سف وارا ت تد ارتتم    إلات  الإرتصلاسد  طفت ل فم تر

 ارمتتا عا س زم ت  ع ص مس عت عتلاراو وتاال ا  رةتمتبا وارد  مس  مف ، ومد  مةتث ا  إما ة اريس  الع ص

  تبلاريتس  ا م تسي يتبء  تر ودومت  ،االردتزا  ومت  تا   تس دؤست  رةو اتالا تاقما،ل   وا  س  ف  اريس  ا،  ب

م  دةل ب يبء  ر س ت ىتلمد  مد مت ارتوال ،ل ر ل س  س ت  ما ت يبء  د واراؤسس ا،   بلارتوال لارا رما،لوا 

اريتتس  ا،لاتتتللتتدرلقتتواامتلاريتتس  الواراايتتلالارد  سمتتالع اتتا،لوةتتبل تتذر ل دايتتسة  اردتتب ارا رمتتا اردتتت سمس
دلا ف لر تتلاتلارتواعتلاتاتلاست ساالق اوامتالاةتتت ،لراتا تلتس ت الاتتلارسق  تالواالادظت  لدةتورل ةتتة ل

وعل اؤسستتالىولاألتاتتصلتوتلاتتم علةتتتو لى تتة بلسى لاراتت ر،لىولارتتتالامتلوغمتتسة ،لواتتتلاراؤ تتتل تتأتلر ايتتسل
يس الة   ال ممس ،لددط بلداظما لق اوام لل  ً ل ة،لوادم الرذر ل  تلال تلر ايسعلاتلاردتلرلإلم  تل  ضل
ذال اراا ةم لوارا  تدلاراسوسمالردتأامتلاردتوازتلار تتتي،ل تمتل   تالاألطتسافلذاالار دقتا،لوةا متالا ت رةف ،لوا 
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اس اب ؛ل  مفلما تلىتلمو تتلوىتلمدطتوسلتوتلارتت اوت؟لورتذال تنتل  تلارايسوعلم د سلا ستلداظم لاقد  تيلوا 
ا اوعتتالةتتتتو لاألطتتسافل تتتبلايتت طلارايتتتسوعلدل تتت ل ةتتتلذادفتتت لار امتتالارت اوامتتتا،لوا رمتت الارا تمتتتالواإلاستتت امال
اردزاتتالرتتةل  عد تت س لاس تتزلايتت طلاقد تت تيلد تتبل متتةلا تت رةف لارايتتدس ا،لواتتتلاراؤ تتتل تتأتلارايتتسوعلعاتتتا ل

رت اوابلر يس ال أتلاوعلةتذالاراظت  لمااةتةلارتواعتتلارت اوامتالاردتبلد اترلاالعدتسافل أغ  متالةتتو لمد اصلاراظ  لا
األطتتتسافلارا امتتتالتالتتترلارايتتتسوع،لودسستتت لرفتتت لةتتتتوتة ،لوةتتتبلذاالط م تتتالو تتتتالرداتتتاتلةا متتتالارا تتت ر ل

وع،لواتتا تلسل لتتةلاراداوعتتالورفتت لىمتتسل تتبلل تت لة رتتالاردتتوازتل مافتت ،لوماتتديلعتتتلدط متفتت لةا متتالااا تتالارايتتسل
وازتة سلاي طة،لواتل  ابل لسل  تلقواعتلارةو االرف لتوسالافات ل تبلدةتمت لاردتوازتل تمتلارااا تالار ا عمتال

ل(.ل20ع،را لمد   ل ةتو لاألطسافلارا امالتالرلارايسوعل)عاوز،ل توتلساا
 الوستت ط الإذالال تتتلىتلم تتوتلارتتت اوتلارتتذيلمستتداتلإرمتتةلو تتوتلارايتتسوعلةتتولارتتذيلمةتتتتلالد   تتل

و تدءلاإلتاس ل(لااتتلد تتلل،ا   لاإلتاس ل،األ فز لاراداوعال مة،لومةتتلاسلورمالقم تاالاإلتاس ل)لاراتمسلار   
د س  دف لذاالىمسلا  يسلع صلاسداساسلارايسوع،لىولدطوس لوسل لة،لىول بلة رالىزا دةلارا رما،لاردتبلقتتلدتتوتل

الةذ لارس ط ال ي رلام مسلرااا الارايسوع،ل نتلقت اوتلاريتس  الإرصلإ دسةلواادف ءلةم دة،لوالةدا رلاا سس
 تتىلمامترلى متسل تأ مسلردتو مسلوست لرلارةا متالاراامتتا،لىولارت اوامتالرفتذ لارااا تالاتتللتدرل  تضلاراتوا طلاردتتبل
دفتتتفلإرتتتصلواتتتكلإ تتتساءاالوقواعتتتتلدة تتت ل  تتتضلارد تتس  ا،لوا  ق تتتالارتتت  ضلا لتتتسلاافتتت ،لىولإرتتتزا لا  تتت ل

لودد  كلا لمتو ل ةلاتلد س  ال.لا سسالس ط دةل أس وبل ةم ،لاتللدرلإم  تلى فز لسق  الدةت اإلتاس ل ا
و  إلاتتتت  الإرتتتتصلقتتتتواامتلاريتتتتس  ا،ل ناتتتتةلةاتتتت  لار تمتتتتتلاتتتتتلارتتتتتواامتلاأللتتتتسالذاالار دقتتتتال ةو اتتتتالل

الب،لوار اتترلاريتتس  ا،لواافتت لقتت اوتلستتو لاراتت رلوارا تت سف،لواراة ستت ا،لواراسا  تتا،لوااتتكلاالةد تت س،لواراتتسل
 وارتواعتت اراة ست ما، وارتاظ  اراة ست ما، اراة ست ما،لواألعتساف ارا ت تد ىتلد توت مد تمت وغمسةت ،لواتتلدت 

  راست الراسا  تبل األس ستما ارتواعتت واةدتسا  دط مت  متد  ىت  ي رلس م ،لو ذر لمد مت واط تا ادتتاا، اراة س ما
 رفا  ل س ممت،ل  راة س الواراسا  ا   اوا ىو تال ممت، ةس   ا وا تي ةس   ا   اوالاسا  ب سواء ارةس   ا،

 ىو اةدمت ر، ىو  مفت ، دمممتس ىي وتوت وااتةا، ارةتمتتا إظفت س وافادفات لا ت رلارةو اتا،  ب ارت وا ىةامدفا 
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 اردبلدس عت وارتواعت، ارا  تد ات ا اوعا إم  ت إرص اريس  ا ةو اا اافو  دط م  إرص ارة  ا وقتلىتا زمف،

 ارد ت وت وااظاتا وار ات لارتتورممت، اراتتت  تاتو  ارا ت تد ةتذ   ن تتاس اةداتا اردتب اراؤسست ا واتت ذر ، ع ص

 . 2004 ساا د تم ف  ود ل1999ساال اريس  ا ةو اا ا  تد  ن تاس ق اا اردب واردااما االقد  تي

 ار م ا ا يا  مالع ص وديسف اساق دة، ع ص د ار    را سق  ما ةمل ا وو وت ارا ر سو  دطوس  ا لىتال

 اراة ست ا افاتا إرمتة و ت ا ارتذي إرتصلاردطتوس   إلات  ا  تة، د اتر اردتب اريتس  ا د تتسة  اردتب وارا  وات ا

رتزا  اريتس  ا، ةو اتا  اافتو  االةدات   زم ت  إرص واراسا  ا، داتاتل اردتب اراا سست ا ى اتر  دط مت  اريتس  ا وا 
 ع تص مستدات ةو اتالاريتس  ا اافتو  ار وس ت ا،ل دط مت  رتتا ىستفاف  اراست  ا ول  تا رتة، ارست م  اردط مت 

 ار فت ا اتت  تر دد  فت  ىت م تب اردتب اردواتمةما ارلسمطتا د د تسل ام  تا وارتواعتت،لاردتب ارا ت تد اتت ا اوعتا

 ةتذ  دط مت  ىت ةمتث ر يتس  ا، ارداامذمتا واإلتاس  اريتس  ا إتاس  وىعات ءلا  ت  ارا ر، سى  سو  ع ص ارسق  ما

 واالستدما س، األاتوار سؤو   تذب ع تص مست عت ارا ت ر لو  ردت رب أل تة ب دتو مسلارةا متا رتصإ متؤتي ارا ت تد

لل.ارةو اا وسداا رو وت اراؤيس م د س ةذ لارا  تد ودط م 
  المحددات األساسية لتطبيق مفيوم حوكمة الشركات 

وددامرل ارةو اا، دط م     رما راا ت اوا ط دامر اردب اراةتتاا، ات ا اوعا ارةو اا اظ   مة  ل
 :اةتتل بلا دب  ر مداااف  اردب ارااستاا ىة 

 وديتتمسلإرتتصلارااتت ملار تت  لردستتدما سل تتبلارتورتتا،لوارتتذيلميتتارلع تتصلستت مرلارامتت رللالخارجيــة : المحــددات
،لامتتترل لقتتتواامتلستتتو لاراتتت ر،لواريتتتس  ا،لوداظتتتم لاراا  ستتتا،لوااتتتكلاالقد تتت تيارتتتتواامتلارااظاتتتالر ايتتت طل

اراا سس الاالةد  سما،لواإل د ،لوا   ةالاراس تلو ا ء لارتطت علارات ربل)لارا ت سفلوستو لارات رل(ل تبل
دتتو مسلارداومتترلارتتدز لر ايتتسوع ا،لو اتت ء لاأل فتتز لوارفملتت الارسق  متتال)لةملتتالستتو لاراتت رلوار وس تتا(،ل تتبل

سق  تتالع تتصلاراؤسستت ا،ل اتتدلعتتتل  تتضلاراؤسستت الذادمتتالارداظتتم ،لاردتتبلداتتاتلعاتترلاألستتوا لإة تت  لار
  ا ء لامر)لار ا م الارافامالاردتبلداتكلاممت  ليتسفلر  ت ا متل تبلارستو ،لامترلاراتسا  متلواراة ست متل
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افتتلارةتس لواراة امتلواريس  الار  ا ال بلاألسوا لارا رمالوغمسة ل(ل  إلا  الإرصلاراؤسست الارل  تالر 
لواالسدي ساالارا رمالاالسدما سما.لااللدا ابامرلا  دبلاراة ا  لواراسا  الوارد امفل

ومس كلىةامالاراةتتاالارل س متالإرتصلىتلو وتةت لماتاتلداامتذلارتتواامتلوارتواعتتلاردتبلداتاتلةستتلل
 (ل.لCIPE ،2002إتاس لاراؤسسا،لواردبلدت رلاتلارد  سضل متلار  لتلاال دا عبلوار  لتلارل عل)

 لوديتتمسلإرتتصلارتواعتتتلواألستت لواألست رمبلاردتتبلدط تت لتالتترلاريتتس  ا،لواردتتبلدداتتاتلالداخليــة المحــددات 
واتكلةم  تترلإتاسمتتالستت ماا،لدواتت ل مامتتالادلتت ذلارتتتساساا،لودوزمتتكلارستت ط التالتترلاريتتس ا،ل تتمتلاألطتتسافل

اإلتاس ،لواإلتاس لارداامذما،لواردتبللارا امال دط م لقواعتلةو االاريس  ا،لامر لار ا مالار اواما،لوا   
متتتؤتيلدوا سةتتت لاتتتتلا ةمتتتا،لودط متفتتت لاتتتتلا ةمتتتالىلتتتسا،لإرتتتصلدت متتترلارد تتت سضل تتتمتلا تتت ر لةتتتذ لاألطتتتسافل

ل(.ل6ع،2007،ارمدما،لودةتم لا  ر لاراسدماسمتلع صلاراتالارطومرل)لموسف
ا اوعتتتالىلتتتسالاتتتتلوم تتتبلىتلمدةتتتظلىتلةتتتذ لاراةتتتتتاالستتتواءل  اتتتالتال متتتالىولل س متتتالددتتتأمسل ل

 فتتت ،لواستتتدوالارد  تتتم لوارتتتوعبلرتتتتالاأل تتتسات،للواالقد تتت تيار وااتتترلاراسد طتتتال مت  تتتالارتورتتتا،لواراظتتت  لارسم ستتتبل
 ةو االاريس  الرمسالسوال زءلاتلاةمطلاقد  تيلى مسلال اا،لد ارل بلاط قةلاريس  ا،لوما لع صل

ىستتوا لارااتتديلوىستتوا لعوااتترلاإلادتت  ،لوم داتتتللستت مرلارامتت رلسم ستت الاالقد تت تلار  تتب،لوتس تتتتالاراا  ستتال تتب
إط سلةو االاريس  الىماً لع صلار ملالارت اوامالوارداظمامالواراؤسسما،لةذال  إلا  الإرصلعواارلىلسا،لامرل
ىلدقمتت الاألعاتت ر،لواتتتالإتسا لاريتتس  الر ا تت ر لار ملمتتالواال دا عمتتالر ا دا تت الاردتتبلد اتترل مفتت لاريتتس ال

ل(.20-21عل،2009ىتلم وتلرف لىمسلع صلسا دف لوا  ةف ل بلاأل رلارطتتومر)س ما ت،لواردبلما تلىما ًل
 الجانب العملي

 مقدمة 
  تبلارداامتا اريتس  ا است ةاا م تسفلاالقد ت تلار م تبل ممتس لاتتلاقد ت تم الارتتورلارا امتا،ل ممت بل

   مت  دظفتس االقد ت تما، ارداامتا  تب ألةامتالاريتس  ا اراد  تا،لواظتساًل االقد ت تما ر سم س ا ادم ا ،االقد  تما

ارد  طبل  تمالووعبلاكلاافو لارةو االول  لاإلط سلاراا سبلروا ةل بلةمتزلاردط مت ،لر واتةلىةتتل ىةاما
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ار  متتس لوارادسا اتتال تتبلاالقد تت ت،للوااللتتددالااروستت لرلارافاتتال تتبلاوا فتتالاردةتتتم الاردتتبلواتت دف لار وراتتا،ل
يلارتتتال بلوارلتت س بلارتتذيلدوا فتتة،لوالستتما ل تتبلظتترلاستتداساسلارواتتكل يتت رلمسقتتصل  م متت لإرتتصلاستتدوالاردةتتت

ارساةت،لواسداساسلدتابلارتتس لاردا  سمالر م م لواسداساسلدتامف ل تبلست  لارداامتالار  رامتا،لوقتتلىو تصللاالقد  تي
رسق  الىاظاالا  إلسساعل بلإ دةلاراظ لارا رمالواإلتاسمالودا مرلل2014تمواتلاراة س ال بلدتسمس لار   لرساال

ارتال مال  رة واالوقط ع دف ،لةدصلما تلارةا ظلع صلاألاوارلواالسدا ت لااف ل بلاألغساضلارال  الرفت ،ل
   أللع اوّ ة اد  اد إ دةم   سا ا   ارةو اا اظ   ودا مرلارتواامتلاراسد طال  ريا  مالواراة س ا،لوم د س

 ارديتسم ما، ارتورتا اؤسست ا  تمت اردتسا طلواالاست    عدقتا متتوي  ةمتث  ترلارا ت الا، ميتار ارا امتا، ر تتور

ىول اراة متا،  تبلار ا مت ا ااتمد اراتتاب وارا داتك وارايت سمكلاردااومتا، ارلت ع، وارتطت ع وارتات لما، وارداامذمتا
 ارا داك أل سات ارس  ةما دةتم   ب ر دااما،لمس ة  ادل  يسعب اؤسس دب اةمط رل   غمسلارة واما، ارااظا ا

 ر   ت. اراسدتااا واردااما
 بلةتذالار تتتلرتم للامت لىتلرم مت لد ت ابلايت  الااديت سلاراست تل تبلاؤسست دف لومت  دفت ،لادم تالدس تالل

اراظ  لارس   لةمثل اادف لارااظا الارتورمالوع تصلسىستف لااظاتالاريتا  مالارتورمتالاردتبلوات الدسدم فت ل تمتل
(،لورذال176عل،2015مسلارتورل س تال)تمواتلاراة س الار م ب، ل)ارس تسا(لاتل متلى 2014ارتورل بلار   ل

 ةو اتا دط مت  ارداامتالاالقد ت تما،لومدط تب عا متا ددط  تة واتسوسم  افات  ىاتسا اريتس  ا ةو اتا دط مت   تنت

 واريتا  ما اإل  ت ة رد زمتز ارتتواامت ادط   دفت ،لو تذر لستت ردوا تب وارتتواامت األاظاتا ودطتومس دةتتمث اريس  ا

ل  ا.اريسل رتا
والتنميــة فــي مجــال حوكمــة  االقتصــاديمقارنــة مبــادئ منظمــة التعــاون  التــالي: يوضــ جــدول وال 

  االختصاصالشركات مع القوانين والتشريعات الليبية ذات 
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والتنمية فـي مجـال  االقتصاديمبادئ منظمة التعاون 
 حوكمة الشركات

القــــانون التجــــاري الليبــــي وقــــانون ســــوق األوراق الماليــــة 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي 

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 الشركات لحوكمة فعال مطار توافر - أوال 

 التـي تــنظم عمــل  هـل تــوفر األطـر القانونيــة
 الشركات؟ لحوكمة فعال الشركات المساهمة مطار

والتنمية في  االقتصاديتشير مبادئ منظمة التعاون  
  :مجال حوكمة الشركات ملى

 اريتس  ا ةو اتا ةم تر دطتومس متد  ىت م تب -

 ار  تب،لاالقد ت تي األتاء ع تص دأممسةت  اساعت   اك

 ر ايت س مت دل تفت  اردتب وارةتوا ز ارستو ، وازاةتا

 ل.األسوا  ريا  مالو ا ء  واردسومي   رسو ،

 وارسق  متا ارت اوامتا ارادط  ت ا ددوا   م بلىت -

  دط متة. واإلرزا  ويا  مدة ارت اوت قواعت اك

 دتسم  ع ص  واوة ارديسم  ا داع ىت م ب -

 ارالد اتتالاتتكلاتتا ت ارفملتت ا  تتمت اراستتلورم ا

ل.لار افوس ا  ر  دةتم 

ارسق  تالةمتثلددتورصلارفملتال د زمتز متتو لارتت اوتلارد ت سيلع تص
اراايتتتتتأ ل او تتتتتبلارتتتتتت اوتلارد تتتتت سيلاإليتتتتتسافلوارسق  تتتتتالع تتتتتصل
األستتوا لواألتواالارا رمتتالغمتتتسلارا تتس ما،ل اتتت لددتتورصلارتمتتت  ل
  تتترلاتتت لةتتتولاتتتسوسيلراتتتا تليتتتا  مالوا تتتتاقمالواستتتدتساسل

ارا تس ما،ل ات لمفتتتفلىعات رلاألستوا لواألتواالارا رمتالغمتتسل
 ار تارتا واراد ت ا متلواتا ت اراستدماسمت ةا متا ارتت اوتلإرتص

 ارا رمتال ةمتثلمدتم  ر ا ت ادا يتا  مالى  تس ودتو مس وار ات ء 

 عتلدةتم لتس ا اوعما،ل اد ى ار ا رما ا  وا ا إ تاس

ل.اريا  ما ات ى  س
 ل يتتتتأتلستتتتو لاراتتتت رل2010(لرستتتتاال11وم تتتتتلارتتتتت اوتلسقتتتت ل)ل

ار م بلاتلىة لاإلا  زاالع تصل ت متلار ملتالارديتسم مالوارتذيل
وارتتذيلمتتاظ لار اتترل تتبلارستتو ،لومتتاعل 2010 تتتسلعتت  ل

ع صلإرم ءل رلا لمل راة،لوقتلس ة لسو لارا رلار م بللتدرل
  فتتتتل  متتتسل تتتبلايتتتسلارتتتوعبلوارمت  تتتال أ تتتتسلل2010ار تتت  ل

ةتتتتتتالاالتسا لواد   تتتتتتالاللةتتتتتتالاالمتتتتتتتاعلوارتمتتتتتتتلاراس تتتتتتزي،لوالل
لاال   ة،لواللةالاالتاس لارسيمت ل)ارةو اا(ل ا لى تسل

مي رلق اوتلارا ت سفلإطت سالق اوامت ل
ر ا تتتتتتتتتتتت ادالارا تتتتتتتتتتتتس ما،لومتتتتتتتتتتتتو سل
،لارديتتتتتتتتتسم  الارسق  متتتتتتتتتالوارا تتتتتتتتتس ما

اراد  تتتتتتتال واتتتتتتكلارتواعتتتتتتتلارااظاتتتتتتال
رإليتتتتسافلوارسق  تتتتالوواتتتتكلارا تتتت ممسل
واراتتتتتوا طلارسق  متتتتتا،لوا  تتتتتتاسلترمتتتتترل

 اتتتتتتال تتتتتتبلارتطتتتتتت علارا تتتتتتس ب،لارةول
وواتتتكلاراتتتوا طلارااظاتتتالراا سستتتال
اراي طلارا تس بل)لاردأستم ،لد متمتل
اتتتتتتتتتمسيلاإلتاساالارداامذمتتتتتتتتا،لواتتتتتتتتكل
ا تتت ممسلارسق  تتتا،لار  تتت تلاراامتتتا(لوقتتتتل

 اردتب األة ت   ع تص ارتت اوت اةدتوي

إتاس لارا تسفلويتسوطلالدمت سل دتاظ 
لىعاتتتتتتتتت ءلا  تتتتتتتتت لاإلتاس ،لودةتمتتتتتتتتتت

م دف ،لو تتذر لالد   ت دف ،لواستتؤور
لاألة   لاراد  تال

لاتتتتتتت فل تتتتتتتبلاإلطتتتتتتت سلارتتتتتتتت اواب،
ةمتتتتتتتتتتتتتثلمو تتتتتتتتتتتتتتلاتتتتتتتتتتتتتتعل  متتتتتتتتتتتتتسل
  رديتتتتتتسم  الار م متتتتتتال ماتتتتتت لمد  تتتتتت ل
ل داظم لافاالاراة ست الواراسا  تا،
ااتتتتتت ل  تتتتتترلارافاتتتتتتالعتتتتتت  ز لعتتتتتتتل
استت مس لاردطتتتوساالارة  تت ال مفتتت ،ل
و تتتتتذر لو تتتتتوتلال راتتتتت الاد تتتتتتت ل
را  ممسلاراسا  الوارتواعتتلارافامتال
اراد تتت سفلع مفتتت ،لوةتتتذالىتالإرتتتصل

ارت اوامتتال ارا  دتتب توس غمتت ب
ارتال متتا،ل اظتت لارسق  تتا واتت ف

ةمتتتثلىتلا تتت ممسلاراسا  تتتالد تتتوتل
اإلطتتتتتت سلار تتتتتت  لوداتتتتتتكلارلطتتتتتتوطل

لاالر ا مالاراسا  ال.ار سم



 السالم عبد نورية. أ، أبوعجيلة محمد عماد. دــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2019 -أغسطس -المجلد الخامس -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  67
 

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فـي مجـال 
 حوكمة الشركات

القــــانون التجــــاري الليبــــي وقــــانون ســــوق األوراق الماليــــة 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 وارسق  متا اإليتسا ما ارفملت ا ددادتك ىت م تب -

 وارازاةتتال  رستت طا ارتتت اوت داامتتذ عتتت وراؤلاراست

 افاتب  أست وب  وا   دفت  ر تمت   اردزاتا واراتواست

ل.لاواوعما وطسمتا

اتتت فل ار تمتتتلاتتتتلارتتتوسم الوارايتتتساا،لوةمتتتثلىتلاظتت ةس
ارة واتتال ددلتتذ ورتت  ا ت استتداس لةدتتص الزارتتا ارتورتتا

ل ل توعلارداامتذلتتتتتتتت   ع تا ا تساءاا ىي ارداامذمتا واراؤسست ا
 ارت دت يتفتدف  اردتتب االستدتساسلعتتت  ة رتا األ تتسز وارست ب

 ىس تك لتدر ارة واتا ع تصلدات وب ةمتث ارة تواب وار فت ز

 سةتت ارةو اتا ا تفلظتر وزاساالتتتتتتتتتتلسل ستا لات  ،ستاواا

 واتو س اد  اتر سات اي  إرتص مدطتوس ىت توت وىوسا لالسدي ساا

ل.ل نا  ةةلار ام ا اراواست    ا رة

ل
 ةستت   الارا تتسفلاتتتل تامتتالارستتاال

وم د تتتتتتتتتتسلارا رمتتتتتتتتتتالةدتتتتتتتتتتصلاف مدفتتتتتتتتتت ،ل
ارا تتتتتتسفلاراس تتتتتتتزيل فتتتتتتالسق  متتتتتتتا،ل
ومةتتتتتسعلارا تتتتتتسفلع تتتتتصلاتتتتتتسوس ل
اردتتتتزا لارا تتتت سفلار  ا تتتتال تتتتبلرم متتتت ل

ل أة   لةذالارترمرل.
 

 

  المساهمين حقوق -ثانيًا 

 التــي تـنظم عمــل  هـل تكفـل األطــر القانونيـة
الحقـــوق األساســـية لحملـــة  الشـــركات المســـاهمة

 ؟األسيم

 ارااظاتتا ارتواعتتت إطتت س مةاتتب ىت م تتب -

لةتتتتو  اا سستتتا ومستتتفر اريتتتس  ا، رةو اتتتا
ل دداات،لولاراس ةامت

ل
ل
ل
ل
 ار  اتتا اراستت ةاا ر يتتس  ا ارااظاتتا ارديتتسم  ا عطتتاى

رةا تاللاألس ستما ارةتتو   اتردل   متا، اتا ا ا اراست ةامت
  ستتتتتتتدما ءل  تتتتتتتضلارادةظتتتتتتت الاراد  تتتتتتتتال ةتتتتتتتتو ل،لاألستتتتتتتف 

اراؤسستتتتتتمتلاللمدادتتتتتتكل فتتتتتت لغمتتتتتتسة لاتتتتتتتلاراستتتتتت ةامت،لوعتتتتتتت ل

ل
ل
ل
ل

لارا تتتت سفلار  اتتتتا قتتتت اوت مامتتتتر
اريس  ا،ل ةو اا ةم ر  ب األس سما

ةمتتتتثلقتتتت  لارا تتتتسفل ن تتتتتاسلترمتتتترل
ارةو اتتتتتتال تتتتتتبلارتطتتتتتت علارا تتتتتتس ب،ل

ل
ل
ل
ل

دلت لوظماالاراسا  العت لىطسافل
دستتتتتتتدلت لارتتتتتتتتوال لارا رمتتتتتتتا،لستتتتتتتواءل
  اتتالتال متتالىولل س متتا،لود د تتسل
اراسا  تتتالارتال متتتالاأل متتتسلدتتتأةمًدل
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 لاألس سما اراس ةامت ةتو  -

لعدافتتتت الوا لرايتتتت س ال تتتتبتلراستتتت ةاما ةتتت  -
للاراد  تالارتساساا،لعتل  فٍلل ي ر

لاإل   ةلعتلارا  وا الواردت سمسلارا رمالارل  ا،ل
ر استت ةامتل امتتكلاريتتس  ال ةو اتتا ةتتذال اتت لام دتتالاللةتتا

ارةتتو لار  اتالاراد تت ال  رستف ل اتت ل تبلذرتت لةت لاالسداستت سل
لوط بلا  وا ا

وارتتتتتتتتتذيلايتتتتتتتتتدارلع تتتتتتتتتصلارسم ستتتتتتتتت ال
وا رمتتتتتتتتت الاراا ستتتتتتتتتت الاردتتتتتتتتتبلدا تتتتتتتتتتتل

لامتلاتلاا سسالةتوقف لاراس ة

ر استتتتتت عت ل تتتتتتبلدةستتتتتتمتلةو اتتتتتتال
اريس  ال ادلعتلدتتعم لعا متال

  ا لل،ارسق  الاألس سما

والتنمية فـي مجـال مبادئ منظمة التعاون االقتصادي 
 حوكمة الشركات

 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 لاريس ا  ب ار وةسمال  ردممساا

  ا ع متتا ارايتت س ا  تتب اراستت ةامت ةتت  -

 امتتااولار  ار ا متتا ا دا عتت ا  تتب وارد تتوما

عدافتت لر است ةامت،  ذرتت   تتب  اتت    رتواعتتت، وا 

 ا دا عتت ا دة تت  اردتتب ،ارد تتوما إ تتساءاا

 ل.ار ا ما

 . سى  ةم ر عت اإل   ة و وب -

  وظ لاتةل تب ارستو  قم    ب واريا  ما ار ا ء  -

 .لاريس  ا ع ب ارسق  ا

ل
اريتتس الواللمد تت سضلاتتكلاظتت  لارستتو ل اتت لاللماتتسل ا تت ر ل

 ارايت ط  تمتلقت اوت د  سات  وروالةتةلارداظمامتا،لإاللىاتةلةات  

اريتس  ا،ل تبلاست الدا ت لاتتلرتتمف ل ةو اتالواللةتا ارد ت سي
ارة ل تعو لار ا مالار اوامالردا ت ت،لو ذر لارد  سضل متل

اريتس  ال مات لمد  ت ل  راتت ل ةو اتا واللةتا ارتت اوتلارد ت سي
اراةتتتت لردطتتدعلع تتصلدتسمتتسيلا  تت لاإلتاس لوةملتتالاراساق تتال
وارامزاامتتتتالواتتتتت لمد  فتتتت لاتتتتتتلومتتتت ل لواستتتتتداتاالق تتتترلا داتتتتت عل
ار ا متتالار اوامتتا،لو تتذالارد تت سضل تتبلاستت الاتتتلى تت زلرفتت ل
ارتتت اوتلإاتت  الىيلاواتتوع الع تتصل تتتورلىعاتت رلار ا متتال

لار اوامال.

 اتت ًءلل،اراا تتوعلع مفتت ل تتبلارتتتواامت
و اتت لل،ع تتصلا  واتت ال   متتالواا ستت ا

متتتتتؤاتلايتتتتت س دف ل يتتتتت رل  اتتتتترل تتتتتبل
ارتتتتتتتتساساالارادلتتتتتتتذ ل تتتتتتتبلا دا عتتتتتتت ال

 تتتترلاتتتت للوديتتتارار ا متتتالار اوامتتتتا،ل
األسف لومساعتصل  راست ال ا  ما لمد   

رألستتتف لارادتاورتتتال تتتبلستتتو لاألوسا ل
ارا رمتتتتتتتتالار م تتتتتتتتبلاد تتتتتتتت علاإل تتتتتتتتتساءاال
ارا تتتتتتتتتتدات ل تتتتتتتتتتبلار تتتتتتتتتوال لارداامذمتتتتتتتتتال
ارل  تتتتال  رستتتتو ،لوذرتتتت ل تتتتبلة رتتتتال
و تتتتوتلىيلد تتتت سضلاتتتتكلاتتتت لوستل تتتتبل

ىتلدتسمتتسلاراسا تتتكلارلتت س بلم تتتتلل
 ل)لىتا ل   رتتتتتتتتتتتتتالدا تتتتتتتتتتتتتتلاراتتتتتتتتتتتتتد

اراستتت ةامت(لاتتتتلاالطالاتتت تلع تتتصل
ستتتداالاستتتدما سلىاتتتوارف ،ل اتتت لرتتتةل
ىةامال  مس ل بلارةتتلاتتلار تساعل

وةمثل متلاراسؤورمتلواراسدامتمتل
ىتلق اوتلداظم لارافاالموا ةلعت ل
اادتتتتتت تاال ماتتتتتت لمد  تتتتتت ل  را تتتتتت ممسل
ار  اتتتتتتتتتتا،لاتتتتتتتتتتتلةمتتتتتتتتتتثلاردأةمتتتتتتتتتترل
واالسدتدرمالوار ا مالارافامتا،لورتذال

اللا متتتتتتالاراسا  تتتتتتال تتتتتتنتلادتتتتتت ليلع
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 ذرت   تب  ات  اراست ةامت  امتك ع تص م تب -

لارا  متتتا ةتتتتو  اراؤسستتتبلاا سستتتا اراستتتدماس
 . ف  ارل  ا

  تب  ات  اراست ةامت، ر امتك ددتوا س ىت م تب -

رد تتتتت ترللاراس تتتتتا اراؤسستتتتتب،لاراستتتتتدماسلذرتتتتت 
  ةتتو  اراد  تتا اراواتتوع ا  تتبلاالسديت ساا

 ددات ورلاردتب   را ت تد ع مفت  اراا توع ا  متدف 

ل.االسدمدر سوء رااك االسدما ءاا

ترمترلارةو اتالار ت تسلعتتلا تتسفلل 
ادلتت ذل رم متت لاراس تتزي،لوديتتارل تتذر 

   تتتالاإل تتتساءاالاردتتتبلدستتتا لر امتتتكل
اراستتتتت ةامتل  رايتتتتت س ال ا  رمتتتتتال تتتتتبل

لا دا ع الار ا مالار اوامال.
ل

دا تتتتتتتتتلاراستتتتتتتتدماسمتلاتتتتتتتتتلسق  تتتتتتتتال
 اإلتاس ل ي رل   رل.

ل
لل
ل
ل
ل
ل
ل

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فـي مجـال 
 حوكمة الشركات

 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 للمساهمين العادلة المعاملة - لثاثا 
 المعاملــــة  ةالقانونيــــاألطــــر  ل تضــــمنهــــ

المنصـــفة والعادلـــة لصـــنار حملـــة األســـيم فـــي 
 ؟الشركات المساهمة 

 ارالتا اات  اتت اراست ةامت  امتك ا  ا تا -

 ارد ومالارادس وما ةتو  وذر ل دو مس   ردس وي،

ل
ل
ل
ل
لا  ا تتا)لارتتت اوتلارد ت سيل(لاراست ةاالاريتس  ا قت اوت  اترل

لاألستف   امك تى إذ ىوا عف  ددا مر ارذمت ر اس ةامت اد   لا
 ادست وما  ةتتو  ددادتك اراست ةاا اريتس ا  تب اتتلذاالارالتا

ل
ل
ل
ل
ميتتتتتتتتتتمسلترمتتتتتتتتتترلارةو اتتتتتتتتتتالر تطتتتتتتتتتت علل

ار تتتتت تسلعتتتتتتلا تتتتتسفلل،ارا تتتتتس ب
رم مت لاراس تزيلإرتصلاةامتالىتلمةتتسعل

ل
ل
ل
ل
رتتتتت لمد تتتتتسضلارتتتتتتت اوتلر تتتتترلاتتتتتتتلل

ا تتت ممسلار اتتتترلارامتتتتاابلوا تتتت ممسل
اردتسمتتتتتتس،لودتتتتتتس لعا متتتتتتال تتتتتتم غال
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األق متا،ل ةتتو  ةا متا  لتا،لواساعت  تالترل ترل رفت 
 اراست ةامت ق تر اتت االستدمدرما اتتلاراا سست ا

 ،غمتسلا  يتس  ىو ا  يتس   طسمتتا ستواء اراستمطسمت
 .   را د وماما ووس لر  رم ا دو مس اك

 رةستت ب اردتتتاورلىو االد تت س ةظتتس م تب -

 .ارتال ما ارا  وا ا ع ص اراط  مت

 واراتتمسمت اإلتاس  ا  ت  ىعات ء ع تص م تب -

   ر تات الىو ارل  تا د  اددتةلعتت اإل  ت ة

  أست وب ستواء اريتس ا ع تب دتأممس رفت  اردتب األاوس

 ىلسا ىطسافلعت ام  ا ىو ا  يس غمس ىو ا  يس

 

.لو ذر لةا مالرةتو لاراس ةامتلى  زلا  مدف لرة  وادزاا
ارتتتتتت اوتلارتتتتتتعوالاريل تتتتتمالاتتتتتتلاراستتتتت ةامتلىولارممتتتتتسلاتتتتتكل
اتتتتتا تلةتتتتتتو لاراستتتتت ة لىولغمتتتتتس لق تتتتترلا  تتتتت لاإلتاس ل تتتتتبل
اراط ر ال  رد ومضلعتلىاساسلرةتال ةلا  يس ل ساءلىعا رل

لتس لعاف لادم اللطألىولغال.  
و ماتتت لمد  تتت ل  إل  تتت ةلو تتتبل امتتتكلاألةتتتوارلاللمدلتتتذلقتتتساسلل

دمممسلىغساضلاريتس ا،لإالل اوا تتالات لمزمتتلع تصلا تفلسى ل
ا رلاريس ا،لوىتلاألسف لد طبلأل ة  ف لةتوق لا رمالوغمتسل

ل)ارةو اتتتال(اإلتاس لارسيتتتمت  ا رمتتتالادستتت وما،لو تتتذر لاللةتتتا
ىيتتت سالارتتتصلاراستتت ةامتل و تتتةلعتتت  لتوتلد تتتامفلىولداممتتتز،ل
ول  ال ما لمد   ل دتو مسلارا  وات الاردتبلدا تتلاراست ةامتل

لاتلاا سسالةتوقف ل.
ل

ارا تتتتتتتتتسفلع تتتتتتتتتصلا  ا تتتتتتتتتال امتتتتتتتتتكل
 لتت اللاراست ةامتلاتاتل تترل لتالاتت

األسف لا  ا الادس ومال مضلاراظسل
عتلاس الا  متال ترلاست ة ،لو يت رل
اد   ئلوادل ذل امكلاإل ساءاالاردبل
دتتتؤاتلايتتت س الىق متتتالاراستتت ةامتل تتتبل
ا دا عتتتتتتتتتتتت الار ا متتتتتتتتتتتتالار اوامتتتتتتتتتتتتال
ر ا سف،لوواكلاإل ساءاالار ام تال
 ااتتتتتتتتتكلىيلاستتتتتتتتت ة لاتتتتتتتتتتلاستتتتتتتتتدمدرل
ا س دتتةل تتأاوسلتال متتال تتبلارا تتسفل

ر امتتتتتتتكلاراستتتتتتت ةامتللوغمتتتتتتتسلادتتتتتتتو س 
 واتتك  تتب توسلارةو اتتالومدامتتر

راتا تلارا  ا تال ارت اوامتا اراتوا ط
 ،ارادس ومالر   الاراس ةامت

 
 
 
 

دتسمتسلاراسا تكلق لاتتالع تصلاردتتتتمسل
اريل تتتتتتبلر اسا تتتتتتكلتوتلإرزااتتتتتتتةل
  راواتتتتتتتتتتوعمال تتتتتتتتتتبلىتاءلعا تتتتتتتتتتةل
و تتتتتتم غالاد ل تتتتتتتةلوىسالتتتتتتة،لوةتتتتتتتذال
متتتتتتتتؤتيلإرتتتتتتتتصلاتتتتتتتت فلالس تتتتتتتت ال
عا متتتتتتتتتتتتتالاراسا  تتتتتتتتتتتتتالواللما تتتتتتتتتتتتتتل
اراستتتتتتتتتت ةامتلاتتتتتتتتتتتلسق  تتتتتتتتتتالاألتاءل
ارديتتتتمم بلواراتتتت رب،ل ناتتتتةل تتتتذر لالل
ملتتت ل امتتكل لتت الاراستت ةامتل اتت ل
 تتتتتتتمف ل تتتتتتتم سلةا تتتتتتتالاألستتتتتتتف ل)ل

لاألق مال(.
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فـي مجـال مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 حوكمة الشركات

 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 أو المصـلحة ويذ األطـراف دور - رابعـا 

 الصلة 
 حقـوقة القانونيـ هـل تكفـل األطـر 

 ؟العالقة  ذات األخرى األطراف
   رتواعتتت ارلتت ع اإلطتت س متتتس ىت م تتب -

 ى تتة ب  ةتتتو  اريتتس  ا رةو اتتا ارااظاتتا

ل.رت اوتال ب اةتت  ةب  ا لارا  ر 
ارا تت ر ل أل تتة ب اراس تتا إد ةتتا م تتب -

لاادفتت   عتتت اا ستتب د تتومضلع تتص ر ة تتور
ل.لةتوقف 

 ايت س ا  رمت ا دطتومس ع تص ار اتر م تب -

 ارا  واتت ا األتاءلدتتو مس دةستتمت  تتب ار ت ا مت

  أس وب ارا  ر  ذوي أل ة ب رف  اراا ذ و سع

  .لاراا سبلاردوقما و ب توسي

ل
لل
ل
ل
ل
اعدسا تتت ل ةتتتتو لى تتتة بلارا تتت ر ،لمةاتتتبلارتتتت اوتلةتتتتتو لل

تالاتتبلاريتتس الد تت  لىعاتت ءلا  تت لإتاس لاريتتس  الاراستت ةاال
اريتتتتتس ا،ل اتتتتت لمةاتتتتتبللعتتتتتتلدت تتتتتمسة لىولإةاتتتتت رف ل تتتتتبلإتاس 

ارت اوتلةتوقف لد   لىعا ءلار ا مالار اوامالعتتلاأللطت ءل
واردت تتمسلواإلةاتتت رل تتبلادلتتت ذلارتتتساساا،ل اتتت لمةاتتبلارتتتت اوتل

لتوقف لعاتلد امالاريس ال.ة
 ةمتث ارتسضساتااللرة ا ب ل  اةا مًاللت اوتار اا  وقتل

 ةا متا افادفت  ا متالةا تالارستاتااللدستاص  ا متا ديت ر

،لوةا مالرةتو لى ة بلارا  ر ،لوىما لىقسلا ر مف  ةتو 
اراد ت ا مت،ل  تمت ق اوتلسو لارا رلع صلإتاس لاريس الاراس وا 

واردبلددا مرلىوا عف ،لوةا مالوةاظ لرةتوقف لىما ل   ال

ل
ل
ل
ل
ل
مةاتتتتتتتتتبلترمتتتتتتتتترلارةو اتتتتتتتتتالر تطتتتتتتتتت علل

ارا تتس بلةتتتو لى تتة بلارا تت ر ل
األلتتتتتتتتتسالاتتتتتتتتتتتلاتتتتتتتتتوتعمتلوتالاتتتتتتتتتتمتل
واتتتوظامت،لوذرتتت ل دةامتتترلاراستتتؤورمال
ع تتتتتتصلا  تتتتتت لإتاسدتتتتتتة،لودظتتتتتترلةتتتتتتذ ل
اراستتتتتتؤورمالق لاتتتتتتالةدتتتتتتصل تتتتتتبلةتتتتتت رل
داتتومضل  تتضل تتدةم دةلر  تت تلىول

لى ساتل لسمتل.لف الىو 
 اتتت لمتتتاظ لارتتتترمرلعا متتتالاإل  تتت ةلل

عتتتلارسم ستت الارا داتتت ل تتبلةتت الال
ارداتتتتتت سبل تتتتتتبلارا تتتتتت ر ،لو امتتتتتتتكل

ل
ل
ل
ل
ل
اتتتاتلاإلطتتتت سلار تمتتتتلراا سستتتتالل

افاتتتالاراسا  تتتالم د تتتسلاراتتتسا  متل
يتتتتتتتتتتس  ءلرتتتتتتتتتتإلتاس ل تتتتتتتتتتبلارتتتتتتتتتتدة  ل
اراؤسستتتتتتتتب،لوذرتتتتتتتت لراتتتتتتتت لر ا متتتتتتتتال
اراسا  تتتتتتتتالاتتتتتتتتتلتوسل  متتتتتتتتسل تتتتتتتتبل
اتتتتتتتتتتتتتتتتتا تل تتتتتتتتتتتتتتتتتةالار م اتتتتتتتتتتتتتتتتت ال
واإلة تتت لم الاردتتتبلدتتتتت لرتتتإلتاس ،ل
وةا مالىاوارلاراايأ ،لومفتد لتويل
ارا تتتت ر ل اتتتتتال تتتتةالار م اتتتت ال

ارتتتتتتتتتتوال للااراة ستتتتتتتتت مالوا تتتتتتتتتتاقم
ارا رمتتتتتتتتتالاردتتتتتتتتتبلدؤ تتتتتتتتتتة لعا متتتتتتتتتال
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  تتمف   اتت  ارا تت ر  رتتذوي ارستتا ة  تتبم -

لداتتم ف ، اردتتب وار فتت ا األ تتساتلاتتت ار تت ا مت
 تعتت ر د  متتس  ةسمتتال ا  تت لاإلتاس    الد تت ر

ل.ت اواماارلغمسلارد س  الد   لال و ف 

،عا متالواتكلسم ستالا دو تال)اإلتاس لارسيتمت لارةو اتا اللةتا
دتتتاظ لار دقتتتالاتتتكلى تتتة بلارا تتت ر ،لاتتتتلارافتتت  لاألس ستتتمال

ةتتو للرةا متالادطتوس لرا   لاإلتاس ،لوسغ لىاةلةات  لقتواامت
ارتتتت اوتلرتتت لمتتتتسلىيللارا تتت ر ،لإرتتتصلةتتتٍتلاتتت لإاللإتلى تتتة ب

ل.لاألتاء دةسمت  ب ار  ا مت اي س ار  رم ا

عا م الارا سفلاكلاألطتسافلذاال
ار دقتتتتتتتتا،لو تتتتتتتتذر لاإل  تتتتتتتت ةلعتتتتتتتتتل
 م ا دةلارا رمالووا مدةلاإلتاسمتالإرتصل
 امتتتتتتتتتتتتتكلاراد تتتتتتتتتتتتت ا مت،لوى تتتتتتتتتتتتتة بل

لارا  ر لوار افوسل.

اراسا  تتتتتا،لوذرتتتتت لرمتتتتتسضلادلتتتتت ذل
ارتتتتتتتتساسلارستتتتتتت م ،لو  إليتتتتتتت س لإرتتتتتتتصل
ق وسلارت اوتلاتلةمتثلاردأةمتر،ل
وىةامتتتتتتالذرتتتتتت ل  راستتتتتت الر لتتتتتتتا ال

رتتتتتتتذال تتتتتتتنتل،اردتتتتتتتبلمتتتتتتتتتاف لاراسا ك
اتتتتت فلدتسمتتتتتسلاراسا تتتتتكلرتتتتتةلىمتتتتتسل
ستتتتتتتت  بلع تتتتتتتتصلةتتتتتتتتتو لى تتتتتتتتة بل

 ارا  ر .
دي والتنمية فـي مجـال مبادئ منظمة التعاون االقتصا

 حوكمة الشركات
 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 

 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة
المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون

 للقطاع المصرفي
قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 

 والمراجعة
  والشفافية اإلفصاح -خامسًا 

 لشـركاتا األطر القانونيـة لزمهل ت 

 جميــع عــن والشــفافية اإلفصــاح بمبــدأي

ل؟ والبيانات المعلومات
 رةو اتا ارااظاا ارتواعت إط س مؤ ت ىت م ب -

لر   تتا وارتتتقم  ارستتسمك اإل  تت ة ع تتص اريتس  ا
  تب  ات  ر يتس ا، ارا تمتا  ت ألاوس اراد  تتا ار م ا ا

ل
ل
ل
ل
ا تتتتلا تتتتىلاإل  تتت ةلواريتتتا  مال أةتتتتلاروا  تتت الارا تتتت  لع تتتصلل

ع د لا   لإتاس لاريس الاراست ةاال تبلار تمتتلاتتلا توعل
 اإل   ةارت اوتلوددااتلار تمتلاتلار ا  س،لو ما لملعل

 تتنتلارتتت اوتلىقتتسل دتتساالزاامتتاللاراا ستتب اروقتتا و تتب ارتتتقم 

 

ل
ل
ل
م تتتتلاإل  تتت ةلاتتتتلس تتت لزلارةو اتتتالل

مدامتتترل تتتبلاإل  تتت ةلعتتتتلارستتت ماا،لول
ارواتتتتتكلاراتتتتت ربلر ا تتتتتسفلواد ل تتتتتةل
ودزومتتتتتتتتتتتلاراستتتتتتتتتت ةامتل  را  واتتتتتتتتتت ال

ل
ل
ل
ل
ق تتتتتتتتوسلارتتتتتتتتت اوتل ماتتتتتتتت لمد  تتتتتتتت لل

 ا تتتت ممسلاألتاءلولا تتتت ممسلاردتسمتتتتسل
رتتتتتتتةلدتتتتتتتأممسلستتتتتتت  بلع تتتتتتتصلعا متتتتتتتال

ةمثلىيتتتتتتتت سالقواعتتتتتتتتتل، ةاإل  تتتتتتتت
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 ع تص وارسق  تالارا  متا ،األتاء ،ارا رب اراوقف ذر 

 .اريس ا

 ارا  وات ا ع تص اإل  ت ة متد تس ىال م تب -

اا  ار وةسما  :م ب ا  ىما  ميار وا 

 واإل   ة اراة س مالارا  وا الإعتاتلم ب -

 ارا رمتتالواراسا  تتالاراة ست الرا تت ممسلط تتت  عافت 

 .لارا رما وغمس

 رةستت   ا ارستتاوما اراسا  تتا إ تتساء م تتب -

لوذرتت ل.واؤةتتر استتدتر اسا تتك  واستتطا اريتتس ا
 واراست ةامت ر ا  ت  لت س ب ا تاتلدتتم لفتف 

 ارات رب اراس تز   را تر دامتر ارا رمتالارتتوال  ىت مامتت

ل .لر يس ا

اةتتتت لم تتبلىتلد دتتز ل فتت ل تترل فتتا،لردتتتتم لار م اتت الارا رمتتال
وغمتتتتسلارا رمتتتتا،لغمتتتتسلىافتتتت لرتتتت لديتتتتمسلإرتتتتصلاستتتتدلتامتلستتتتوال
اراستت ةامت،ل اتت لرتت لديتتسلد تت لاراتتواتلإرتتصلىيلقاتت  لاتتتلقاتتواال

تتتت اوتلارةتتتذالورتتت لمداتتت ورلاتتتترلارا  واتتت الإرتتتصلاراستتتدلتامت،ل
ىمتالل،لىوارا  وا الارتال متال يت رلاةتتتاواوعلاردتاورل بل

إ تتتتتساءاال يتتتتتأتلاإل  تتتتت ةلعتتتتتتلا  واتتتتت الاراط  تتتتتمتلع تتتتتصل
ارا  وا الوا رم الاردبلما تلدط متفت لاتتلق ترلةت ا بلىق متال

،ل مااتتت لةظتتتسالاألستتتف لر د تتتومضلعتتتتلاادفتتت  لةتتتتوقف ل مفتتت 
اللةالاإلتسا لواد   تالاإل  ت ةلع تصلىعات ءلا  ت لاإلتاس ل

 نا تتتت اف لاالطتتتتدعلع تتتتصلا  واتتتت الغمتتتتسللواراستتتتلورمتلارتتتتذمت
اد ةتتتالر ممتتتسلوم تتتوتلرفتتت لدتتتأممسلع تتتصلستتت سلاألوسا لارا رمتتتا،ل
يتتساءلىول متتكلاألوسا لارا رمتتالاردتتبلدد  تت ل فتت لةتتذ لارا  واتت ال
وذرتت لتوتلاإللتتدرل أمتتالقمتتوتلىلتتسالدتتستل تتبلةتتذالاريتتأتلىول

لطسمتالرو ورلد  

ار   متتتتتتتتالةتتتتتتتتورلةم  متتتتتتتتالارا تتتتتتتتسفل
وىةتا ةلوسم س دة،لواردتبلدا تاف لاتتل
ارة تتتتتت لع تتتتتتصلاتتتتتتتال   رمتتتتتتالا  تتتتتت ل
اإلتاس لواإلتاس لار  متتتتتتتتتتتتت لوارداامذمتتتتتتتتتتتتتا،ل
وماتتكلا تتسفلرم متت لاراس تتزيلقواعتتتل

ة ،لاإل  تتت ةلوار م اتتت الاروا تتتبلايتتتسل
و مامتتالارايتتس،ل او تتبلةتتذالارتتت اوت،ل
ومداتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتلترمتتتتتتتتتتتتتتتتتترلارتتةو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاال
اإل تت ت ةتتتتتتتت الاراتتتد  تتتتتتتتتال  رةو اتتتتتتتال
رتتتتتتتالارا تتتتتت سفلو تتتتتتذر لاإل  تتتتتت ةل
ر استتتتتتت ةامتلواإل  تتتتتتت ةلر اد تتتتتتت ا متل

لوار افوسل.ل

ةو اتتتتتالاريتتتتتس  الار تتتتت تس لعتتتتتتل
ااظاتتتتتتتتتتتالارد تتتتتتتتتتت وتلاالقد تتتتتتتتتتت تيل
وارداامتتتتتتالإرتتتتتتصلىاتتتتتتةلم تتتتتتبلإعتتتتتتتاتل
ارا  واتت الواإل  تتت ةلعافتت لط تتتتً ل
را تتتتتتتت ممسلاراة ستتتتتتتت الواراسا  تتتتتتتتا،ل
وداا لاراسا  المتالى  تسلر  م ات ال
ودأ تل أتلعا م الاريتس الاتدة  ل
 مفتتتتتت لواتتتتتتاتلاريتتتتتتا  مالاراط تتتتتتتال

متتتلاألطتتسافلذاالود اتترلع تتصلدزول
ار دقتتتتتتتتتتال  را  واتتتتتتتتتت الاراد  تتتتتتتتتتتال
  ريتتس ا،لورتتذالم تتبلاردأ متتتلع تتصل
دةستتتتتتتمتل اتتتتتتت ء لو   رمتتتتتتتالو تتتتتتتوت ل
لتا الاراسا تكلر ةات ظلع تصلمتتال
ار افتتتتتتتوسل تتتتتتتبلا تتتتتتتتاقمالعاتتتتتتترل

لاراسا  مت.
ل
ل
ل
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مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فـي مجـال 
 حوكمة الشركات

 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 ارلت س ممت ارةست   ا اسا  تب متتت  م تبلىت -

 ارافامتا ار ا متا  تذر وع تمف  ر است ةامت دتت سمسة 

 .  راسا  ا ارتم   عات ارةسم ا

 دستا  ارا  وات ا ر تث قاتواا دتو مس م تب -

 و تبل   متا ا  وات ا ع تب  ة تورلاراستدلتامت

ل.لاردوقمالاراا سب

ارا  واتت الإرتتمف ،ل اتت لداتت ورلارايتتسعلار تو تت الاراتتتسس لع تتصل
ال راتتتتالاإللتتتتدرل وا تتتتبلاإل  تتتت ةل تتتتتتل تتتتس لارايتتتتسعلقمتتتت  ل
ارفملتتتتت الاراستتتتتلورال  ريتتتتتس الاراستتتتت ةاال تتتتت إلتالءل  م اتتتتت الىول

ا  واتت الم  اتتوتلىافتت لغمتتسل تتةمةالول  تتاللد تتسمة الىو
إذال تتت تلرفتتتذ لار م اتتت الوارا  واتتت الدتتتأممسل  متتتسلع تتتصلستتتو ل

لاالسدما سل.

ل
 

ل
 

  اإلدارة مجلس مسئوليات -سادسًا 
  لييكـل واضـ  تحديـد يوجـدهـل 

 ة الشركات المساهمة ؟دار م مجلس
 اريتس  ا ةو اتا قواعتت إطت س مؤ تت ىت م تب -

  اريس ا، سل سا اسدسادم ما ع ص

 اريتس ا، إتاس  ع تص اإلتاس  را  ت لارا  رتا وارسق  تا

 .لواراس ةامتلاريس الىا   اإلتاس  ا   لواسلورما

لىست  لع تب ار اتر اإلتاس  ا  ت  ىعات ء ع تص م تب 

ل
ل
ل
م د تتتتسلا  تتتت لاإلتاس لةتتتتولار فتتتت زلارسلمستتتتبلارا  تتتتفل تتتتنتاس لل

اريتتس الودةتمتت لىةتتتا ف ،لواظتتسالراتت لمدادتتكل تتةلا  تت لاإلتاس ل
اةتتتد لل،اتتتتلالد   تتت الواستتت ال تتتبلإتاس لاريتتتس الاراستتت ةاا

ارتتتتتتت اوتلارد تتتتتت سيل واتتتتتتكلارتواعتتتتتتتلارااظاتتتتتتالر ا تتتتتتة،لوا تتتتتتتل
دط متتتت الارةو اتتتالاتتتتللتتتدرلارا تتتوعلاردتتتبلدةتتتتتليتتتسوطل

و تتذر لارا تتوعلاردتتبلدةتتتتل،الدمتت سلىعاتت ءلا  تت لاإلتاس 

ل
ل
ل
دتتتتتتتتكلاستتتتتتتؤورمالىايتتتتتتتطالارا تتتتتتتسفلل

وستتدادةلع تتصلا  تت لإتاسدتتةلومتتاظ ل
ق اوتلارا ت سفلد تومتلا  ت لإتاس ل
ارا سفلويسوطلعاومالارا  ت ،ل
ةمتتتثلماتتتكلارا  تتت لاالستتتدسادم م ال

توسلاإليتتتتتسافلوارسم ستتتتت الوماتتتتت س ل

ل
ل
ل
متو لاراسا كلارت اوابل توسل  متسلل

 تتتبل ةتتتعلاإل تتتساءاالواراتتتوا طل
اراواتتتتتوعمالر دأ تتتتتتلاتتتتتتلاالردتتتتتزا ل

ارت اوامتالوار توال للا    الارادط  ت 
ءاالارتال متتتتتتتالواألاظاتتتتتتتالواإل تتتتتتتسا

ر يس الواس عت لإتاس لاريس ال تبل
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لاريتتتتس ال متتتتةل تتتت ر  راتتتت لارةتتتتسمعاريتتتتلعللعا متتتتا
 .لواراس ةامت

 

الد    الا   لاإلتاس لوداظ لار دقال تمتلا  ت لاإلتاس ل
لواألطتتتسافلذاالار دقتتتال  ريتتتس ا،ل اتتت لمتتتتسلارتتتت اوتلاستتتؤورما

لسلم لوىعا ءلا   لاإلتاس ل.
،لرد تتمروالر تساستالدةدت  لاردتب ار اتوت   تض ةا رت غمتسلىاتةلل

للااف لعت 

ع تتتتتصلاإلتاس ،لواتتتتتتالاردزاافتتتتت ل تتتتتتفذ ل
ارسمت ستتتت ا،لومدتورتتتتتصلارا  تتت لد متتتمتل
لاتمسيلاإلتاساالارداامذمال  را سفل

ارد تتسفلع تتصلاتتواطتلاراتت فلىول
ارل تتترلوس تتتكلاردو تتتم الارادلاتتتال
 يتتأتلاإل تتساءاالاروا تتبلادل ذةتت ل

لرا  ر دف لواردم بلع مف لوةمث

مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فـي مجـال 
 حوكمة الشركات

 األوراق الماليــــة ســــوقوقــــانون القــــانون التجــــاري الليبــــي 
 والئحة اإلدارة الرشيدة الحوكمة

المصــارف ودليــل الحوكمــة  قــانون
 للقطاع المصرفي

قــــانون تنظــــيم مينــــة المحاســــبة 
 والمراجعة

 إذا ات  ة رتا  تب ،اإلتاس  ا  ت  ع تص م تب -

 ىت اراست ةامتلاتت ا اوعتا قساسادتةلع تص ىمتسا

  لتت ا اتتت  لتتا ر تتر ادستت وما ا  ا تتا م  اتتر

 .لاراس ةامت

 االردتتزا  اإلتاس  ا  تت  ماتتات ىت م تتب -

 ع تب ارةتسع اتك األلدقمتاارا ت ممسلولتلمااول ت رت

 .لارا  ةا ذاالاألطساف ا  ر 

 اراف      ض ارتم   اإلتاس  ا    ع ص م ب -

 اريتس ا، استدسادم ما واتكل،ذر   بل ا  ارسلمسما،

لوغمسة ل.لارامزاام ا ارلطس، سم سا

اراتتتساءللاستتؤورم ال تتمتلارتتت اوابلارا تترلاتتتلاتتوعلىيلو تتوتل
  ات  ،ارداامتذممت غمتس اراتتساءلو اإلتاس  ا  ت  تالر ارداامذممت

ةمتثلى ت زلارتت اوتلل،ادتو سلغمتسلاراستدت مت اراتتساء اافتو  ىت
 اتت لى تت زلل،ىتلم تتوتلىعاتت ءلا  تت لاإلتاس لاتتتلاراستت ةامت

رسلم لوىعا ءلا   لاإلتاس ل يمرلوظماالاتمسلعت  لىولىيل
 د متتمت  تتب اراد  تتا اإل تتساءاا ىتولل،وظماتتالداامذمتتالىلتتسا

 و ر يتتا  ما دادتتتس اريتتس ا  تتب ارالد اتتا ار  تت ت ىعاتت ء

ل.لارا تاقما
 لوالل20% ا لىتلاس الدا  لاراؤسسمتلألسف لاللدترلعتتل ل

ذال ت اوالاتتلإ لد طتبلىعات ءلا  ت لاإلتاس ل%ل50دزمتلعتت 
 ا  تت  متتدا تذر لرتتتل تتاراؤسستتمتلاادمتت زالع تتصلاإلتاس ،لول

واد   دفتتتت ،لود زمتتتتزلارسق  تتتتالارا ع تتتتا،ل
وا  تتتتاسلترمتتترلارةو اتتتال تتتبلارتطتتت عل

،لوماظ لترمرلارةو االتوسلارا س ب
ارا  تت ل تتبلد زمتتزلارتتتم لاأللدقمتتا،ل
ودتمتتتتم لإ تتتتساءاالارةو اتتتتا،لواد   تتتتال
ىعاتتتتتتتتتت رلاإلتاس ،لودتمتتتتتتتتتتم لاراسا  تتتتتتتتتتال
ارتال متتتا،ل اتتت لمتتتاظ لد تتتومتلوىةتتتتافل
وا دا عتتتت الوافتتتت  لار  تتتت تلاراا متتتتتال
عتتتتتتتتتلا  تتتتتتتت لاإلتاس ،لامتتتتتتتترلر اتتتتتتتتال
اراسا  تتتتتتتا،لور اتتتتتتتالإتاس لارالتتتتتتت طس،ل

الوارا   تتتلا،لور اتتتالور اتتتالارد مماتتت 

ىتلقتتت اوتلداظتتتتم لافاتتتتالاراة ستتتت ال
واراسا  تتتتتتتتالارتتتتتتتتذيلمتتتتتتتتاظ لعاتتتتتتتترل
اراتتتتتتتسا  متلميتتتتتتتو ةلار ممتتتتتتتسلاتتتتتتتتل
اراتع،ل  تلذر لس بل بلغم بل
ي ةل  ارلرتوسلارا  دتبلارت اوامتال
 تتتتتتتتتتتتتتتتتت إلتاساالارداامذمتتتتتتتتتتتتتتتتتتال تتتتتتتتتتتتتتتتتتبل

 اراؤسس ا.ل
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 ارة ت  اتت اإلتاس  ا  ت  متدا ت ىت م تب -

 .واسدتدرمالع صليؤوتلاريس ال اواوعما

 اإلتاس  ا  ت  ألعات ء مدتتوا س ىت م تب -

 و تبلارتقمتتا اراا ست ا ارا  وا ا إرب اراا ذ سفورا

 ارتمتت   رفتت  مدستتاص ةدتتص اراا ستتب اردوقمتتا

ل.لو ة ى ار ع ص  اسلورم دف 

،ليتؤوتلاريتس اواستدتدرمالع تصل  اواتوعما ارة ت  اتت اإلتاس 
ول  تتال ماتت لمد  تت ل  رافتت  لاردتتتبلداطتتويلع تتصلد تت سضل تتتبل

لارا  ر ل.
ذرتتتتتت لل)ارةو اتتتتتتا(اإلتاس لارسيتتتتتتمت ل وقتتتتتتتلدا ورتتتتتتالاللةتتتتتتال

ةمثلةتتتتالاروظتتت لفلاألس ستتمالرا  تت لاإلتاس ،ل اتتت ل،ىماتت 
دا ورالد تومتلاستؤورم الا  ت لاإلتاس لوىو  تالع تصلعاتول

س لى متتتتتسلاتتتتتتلا  تتتتت لاإلتاس لىاللميتتتتتمرلعاتتتتتومالا  تتتتت لإتا
لات ليتتس  الاست ةاا،ل ماتت لةتتتتة لارتت اوتلارد تت سيل تتمدثل
يس  الاس ةاا،لودا ورالاردلةالىما لر ت تلا  ت لاالتاس ل
واسدتدرمالةذ لار   ت،لوةبلر اتالاراساق تالور اتالاردسيتمة ال

لوارا   لال.

 ارةو اال.ل
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 :النتائج والتوصيات 
وقتتلةت الةذ لارتساسالإرصلا س تالاتتالدوا ت لارتتواامتلوارديتسم  الار م متالاتكلا ت تدلةو اتالاريتس  الل

لدو رلار  ةم تل  تلاالطدعلع صلىغ بلارتواامتلاراد  تال اواوعلارةو االإرصلا لم ب 
 أواًل: النتائج

 د ت  ىت  متت دلةو اتالاريتس  ا،دو تتلةزاتالاتتلارتتواامتلوارديتسم  الار م متا،لواردتبلى مسةت لددوا ت لاتكلا ت ت 

ارا امتا،لوم د تسل األطتساف الد تف واتت اراؤسست ا اتت يت ارلردط متفت   فتت توت  تتوا  تد ستدظر ارتتواامت
لاريس  ا. ع ر لةو اا  ب اراا سسمت ىا    تمتا دةتًم  ارتواامت د   اةدسا 

   اريتس  الور تتلمدط تبلاألاتسلىتل ةو اتا واافتو  ددات  واردتب ارتتواامت ةذ   ب اإلم   ما ارات ط ات ار تمت ةا
 مد لدط م لارا  تدلارواست ل بلارتواامتلارة  االارة رمال بلارسو لار م مال ي رلعا ب.

  ةو اا واللةا وارد تمر،لااف لا لمد   ل  رد  سضل متلارت اوتلارد  سي ر تساسا دةد   اردب ار اوت   ض ةا ر 

اإلتاس ل ا  ت  تالتر ارداامتذممت اراتتساء استؤورم ا  تمت تت اوابار اريتس  ا،لو تذر لات لمد  ت لاافت ل  را تر
 (.تاراسدت م مسمتارات )اافو لارداامذممت غمس واراتساء

 ىوات عف ،لو تذر ل ددا متر ارتذمت ر است ةامت اريس  الاراس ةاال)ارت اوتلارد ت سي(لا  ا تالاد   لتا ق اوت  ار
إرتتصلاراستت ةامتل و تتةلعتت  لتوتلد تتامفلىولداممتتز،لول  تتال ماتت للىيتت سا) ارةو اتتا)لاإلتاس لارسيتتمت  اللةتتا

مد   ل دو مسلارا  وا الاردبلدا تتلاراست ةامتلاتتلاا سستالةتتوقف ،لومتؤتيلدط مت لاظت  لةو اتالاريتس  ال
إرصلةا مالةذ لارةتو لوةاظلارمسواالع صلاراتالارطومر،لو ذر لةا مالةتو لى ة بلارا  ر لاأللتسا،ل

  مت لاا تلقتسلادل لاتلارطاأاماا.إذلدو سلارةو االار

 مةاتتتبلارتتتت اوتلارد تتت سيلةتتتتو لتالاتتتبلاريتتتس الد تتت  لىعاتتت ءلا  تتت لإتاس لاريتتتس  الاراستتت ةاا،ل اتتت لمةاتتتبل
رةت ا بلستاتاالارتتتسض،ل ارتت اوتلةتتوقف لد ت  لىعاتت ءلار ا متالار اوامتا،ل ات لمتتو سلارتت اوتلةا متالل  تتا
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اراد  ا مت،لواردبلددا مرلىوا عف ،لإاللإتلارت اوتلر لمتتسل  مت  و ذر لىقسلارت اوتلع صلإتاس لاريس الاراس وا
 .األتاء اريس ال بلدةسمت  ب ار  ا مت راي س ا ىيل رم ا

  اف اتة ىتاء  تب راست عتدة ىعات ؤ   تمت اتت ادل  تا ر ت ت ديت مر رت لمتتسلارتت اوتلارد ت سيلرا  ت لاإلتاس 

 ارا   لا(لسغ لىةامالد  لار   ت.لارسلمسمالامرل)ر االاراسا  ا،لر االاردسيمة ا،لر اا

 و تتوتلاتتتعل  متتسل تتبلارديتتسم  الار م متتال ماتت لمد  تت ل داظتتم لافاتتالاراة ستت الواراسا  تتا،لوال راتت الاد تتتت ل
 لرا  ممسلاراسا  الوارتواعتلارافامالاراد  سفلع مف ،لا لمسدتعبلاسوس لإع ت لاراظسل مف .

 س  الاراتس ال بلارسو لارا رما،لاألاسلارتذيلم   فت لغمتسلوغمسلا زاالر امكلاريلاسدسي تمةاللةالارةو اال
اا  تتتالواللدتتتؤتيلارتتتتوسلاراط تتتوبلاافتتت ،لةمتتتثلىتلارتتتاعلع تتتصلإرزاامتتتالارتواعتتتتلارت اوامتتتالارااظاتتتالرةو اتتتال

لاالسدما ساا.اريس  المو سل ملالى مسل ا ا لر ذبل
 (لاتتكلارا تت تدلارالددا يتتصلقواعتتتلةو اتتالاريتتس  ال) تورمتتتا،لور تتتلةاتت  لة  تتالا ةتتتاللةتتتالارةو اتتالارسيتتمت

ردطومسلىس لارةو االاراؤسسمال ا لمدا سبلاكلل و تمالار ملتالار م متا،لواردتبلدست ة ل تبلا  ر تالق توسل
 .اردط م ،لودطومسلاألتاءلر دل علاتلاراا سس الارس  ما

 ثانيًا: التوصيات
ل:   دب مو صلار  ةم ت ار ةث اد لي ع ص  ا ءل

  ع مفتت لاتتتللتتدرلإق اتتالاتتتواالواتتؤداساالر د سمتتفل اظتت  ل وارا تت ممسلاراداتت   تت رتواامت االردتتزا  مت  تتا د امتت
 ارةو االوىةامدةلوارادط   الاردزاالردط متة.

 عتلداامذلاظ  لارةو االواردأ تلاتلاردزا لاريس  ال دط متة.لااسؤورإاي ءلةملالىولااظاالافامالل 

 ال  م لر ةو اتا،لوذرت ل د تتمرلقت اوتلداظتم لافاتالاراة ستاسد ا رلاإلط سلارتت اوابلارتذيلماتاتلاردط مت لارست
  ريتت رلارتتذيلماتتاتلدتتو مسلاراتواتت الاراواتتوعمالوارذادمتتالرافاتتال،واراسا  تتا،لرددوا تت لاتتكلادط  تت الارةو اا

اراسا  تتا،لو تتذر ل تترلاتت لمد  تت ل  ريتتا  مالواة س تتالاراستت تل ةمتتثلدمطتتبل   تتال وااتتبلارةو اتتا،لاتتتللتتدرل
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رإل  تت ةلاراة ستت بل  إلاتت  الإرتتصلدتتوربلاأل فتتز لارسق  متتالاد   تتالاتتتالاردتتزا لاريتتس  الإم تت تلا تت ممسلاة متتال
لار  اتتال دط متت لةتتذ لارا تت ممس،لو تتذر لاتتسوس لدوةمتتتل   تتالارديتتسم  الار م متتال تتبلةتتذالارا تت رلد ا تت لر د تتساس

 د  سيل.واردا سبلارواستل مف ،لوااف لق اوتلسو لارا ر،لوق اوتلاريس  الارادامرل بلارت اوتلار

 د اتتبلاستتدسادم مالردط متت لارةو اتتال تتبلاإلتاس لار م متتا،لداط تت لاتتتلايتتسلارتتوعبل فتت لع تتصل   تتالاراستتدوم ا،لل
 ارةو اا.ودتسمبلارتم تاال بلالد فلاراؤسس الع مف ،لاكلدطومسلاروع ءلارديسم بلر دوا  لاكلادط   ال

  بل  تضلارتتواامتلواراواممت لارل  تال داظتم ل ت ارةت ر ةو  ا  وا زاا د تمرلىة   لاللةالارةو اال    ف ل اس
رتتتتزا لاريتتتتس  الاراستتتت ةاال تاس لاريتتتتس  الر تتتتتورلاأللتتتتسا،لو اتتتت لمدا ستتتتبلوطاوةتتتت الى تتتتة بلارا تتتت ر لوا  وا 

 . أة  اف 

 .إرزاامالإاي ءلر  تلاسا  ال   رالوغمسلي  مالاتلذويلارل س ل بلارا  رلارا رب 

  ار  ا  الار م ما  ب اردل   ا د   اات ودتسمسة ارةو اا اافو  إتل ر اسوس. 

 :المصادر والمراجع العربية 
  القرآن الكريم برواية قالون -أواًل 
 القوانين والتشريعات -ثانيًا 

  ل يأتلداظم لافاالاراة س الواراسا  ال بلرم م ل.ل1973(رساال 116ارت اوتلسق ل) -1

  ل. 2012 رساا ( 64)   رت اوتلسق  ارُاَ تَّر ،ارا  سف  ل يأت 2005 رساال(1)لسق  ارت اوت -2

   يأتلاراي طلارد  سيل. 2010 (لرساال23)لارت اوتلسق  -3

 ار م بل.لارا رلسو ل ي تل2010لرساا(ل11)للسق لارت اوت -4

 اراة س ا تموات داظم  إع ت  يأت  ل ب 2013 رساا (( 19سق ل ارت اوت -5

لداظم لإع ت ليأتل ل ب2013(لرساال19ق ل) ل نا  ال  ضلاألة   لر ت اوتلسلل2016لرساال(5)لسق لارت اوت -6
 لاراة س التموات
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 ار  تس لعتلسو لاألوسا لارا رمالار م ب.ل(ارةو اا)للارسيمت لاإلتاس لاللةا -7

 اإل   ةلار  تس لعتلسو لاألوسا لارا رمالار م بل.لواد   الاإلتسا لاللةا -8

  الكتب -ثالثًا 

تاسل، لالشــركات المســاهمة العامــة فــي ســلطنة عمــانحوكمــة  ل،2010ل،ارا مدتتب،لستت ر ل تتتلستتد ل تتتلةامتتت -1
 َعاَّ تل.،ىس االر ايسلواردوزمك

اايتوساالادةت تلارا ت سفلل، لحوكمـة الشـركات ودور مجلـس االدارة، 2007ل،عتا تل تلةمتتسل، تلتسوما -2
لار س مال.

 اايتوساا ، القومية والمحاسبة العامة االموال محاسبة " ،2001، س  ىةات   رلمس، و اةات س ر  غس ما،  ت -3

 .رم م ل  ام زي، االقد  تما، ار ةوث اس ز

  مسوا. ارةتوقما، زمت اايوساا "، الشركات لحوكمة القانوني النظام  ، 2011،ة مب عا سل، ف ور -4

التجارب ( تطبيقـات فـي حوكمـة –المبادئ  –حوكمة الشركات ) المفاهيم  ل،2005،ةا ت،لط س لع تلار ت ر -5
 ا سل.ل،ارتاسلار  ا مال،"المصارف

 عا تل.ل،تاسلاردس مالارةتمما،سلسلة التربية الحديثة ،البحث العلمي كنظام،ل1989ل،اةاتلزم ت،ةاتات -6

لا س. اإلس اتسما، ،ار  ا ب ارد  م  تاس ،  المتقدمة المراجعة " موسوعة ،2011ل،س اب اةاتل،سااب -7
ل،1984"( لسـنة 8للقانون اإلتحـادي اإلمـاراتي رقـم )لشركات التجارية وفقًا "ال،2007ل،  مزلا تم ل،ساوات -8

 ت بل.ل،اط  الارا مس لاروطاما

 ،لتاسلار دتتبللالبحــث العلمــي أســاليبي وتقنياتــي،ل 2002ل،وااطمتتس،لعمتت تلستت متل،ار  م تتبلع تتا تل،ستتس ز -9
  ام زيل.ل،اروطاما

 "،التجاريـة الشـركات مـع المتعـاملين غيـر لحماية النية حسن نظرية نحو "،1999ل،ةستت س وتيل،سسة ت -10

 ارت ةس ل. وارايس، ر ط  عا ارادةت 
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ل، لحوكمـة الشـركات ودور أعضـاء مجلـس االدارة والمـديرين التنفيـذيين ل،2008س ما ت،لاةاتلا طاص،ل -11
 ارتاسلار  ا ما،لاالس اتسمال.

 ل)لتساسالات سااللدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ل،2009،اةاتلا طاص،س ما ت -12
 ارط  الارم امال.ل،اإلس اتسمال،ارتاسلار  ا ما،(

ل،الشركات التجاريـة" ،مقدمة في األعمال التجارية والتجار ،"القانون التجاري ،1987ل،ا طاصل ا رل،طة -13
  مسوال.ل،ارتاسلار  ا ما

مـع التطبيـق علـى الشفافية واإلفصـاح واألثـر علـى كفـاءة سـوق رأس المـال " ،2006ع تلارسد ،ل تاوا، -14
 .لارت ةس ل،،تاسلارافاالار س ما" سوق الكويت لألوراق المالية

 لاألستت،لتاسلوالترللالقواعـد والمراحـل والتطبيقـات –منيجيـة البحـث العلمـي، 1999ع متاا،اةاتلو لتسوت، -15
 ر ط  عالوارايس،ارط  الارم اما.

 ،لتاسلارافاالار س ما،ارت ةس ل." التزام الشركات بالشفافية واإلفصاح" ،2006اةاوت،لع   لةااب،ل -16

موسوعة االقتصاد  ،آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات"،2011،لسى الةسمت،لاطمس -17
ــــــــــــــــــــل االســــــــــــــــــــالمي اراوقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكللادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ةلع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصل،،لار  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالاألستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامالر ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس"و التموي

www.iefpedia.com/arab/cat:1198p=2ل 

دور مجـــالس االدارة والمســـاهمين فـــي حوكمـــة الشـــركات  ل،لدس اتتتالستتتامسل تتتسم ،2003ام  مستتتد مت،لىمتتتسا ،ل -18
 واياطت،لغس الارد  س لاألاسم ما،لارط  الارم رما.لCIPEاس زلارايسوع الارتورمالارل  ال،"

س حوكمـــة الشـــركات فـــي االقتصـــاديات الناميـــة غـــر " ل،2003 تتت دسمتلر.ل ويد ،وستتتورما ت، وت،،ة   ماي -19
غس تتتالل،وايتتتاطتلCIPEاس تتتزلارايتتتسوع الارتورمتتتالارل  تتتال،لدس اتتتالستتتامسل تتتسم ،ل" والصـــاعدة واالنتقاليـــة

 ارط  الارم رما.ل،ارد  س لاألاسم ما

 
 

http://www.iefpedia.com/arab/cat:1198p=2
http://www.iefpedia.com/arab/cat:1198p=2


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدى توافق القوانين والتشريعات الليبية مع مبادئ حوكمة الشركات 

 

 م2019 -مارس -الثانيالمجلد  -الواحد والعشرونالعدد  –المجلة الجامعة  - 82 -
 

 الدوريات -رابعًا 

 ،للالتجربـة المصـرية حوكمة الشركات .. سبيل التقدم مـع ملقـاء الضـوء علـى" ل،2003ى ولار ط ،لاسامت،ل .1
 ا  الاإل دةلاالقد  تي،لاس زلارايسوع الارتورمالارل  ا،لار تتلارم ات.ل

،لاس تتتزلاالطــار المحاســـبي واالفصــاح لييكــل حوكمــة الشـــركات فــي مصــر ل،2003إ تتساةم ،لع تتتلارةامتتت،ل .2
 ار تتلارم ات.لا  الاإل دةلاالقد  تي،لاس زلارايسوع الارتورمالارل  ا،للارايسوع الارتورمالارل  ا

ــدعيم حوكمــة الشــركات" ،2011ى تتولساوي،لىستت االع تتبلاتتمدت، .3 ــي ت ــة ف ــة الداخلي ارا  تتالار  امتتال دورالمراجع
تس لاألعا ر،ل  ا الة وات،لار تتلارسا ك،لار زءلارم ابل.  ر  ةوثلوارتساس الارد  سما،ل  مالارد  س لوا 

 المساهمين حقوق أقلية ضمان في القانوني وأثرها الحوكمة معايير " تطبيق ،2014))،ارساوي،لاظاسل ت  س .4

ا  تالت ت دسلارسم ستالوارتت اوت،لار تتتلارةت تيل،"نموذًجـا الياشـمية األردنيـة المملكـة "المساهمة الشركات في
لعيس،ل وات.

ا  تتالل: حالــة الســعودية" لجــان المراجعــة كدحــد دعــائم حوكمــة الشــركات" ل2008ل،عتتوضل،لستتدااارسةم تتب .5
ل.ل22ار تتلاألور،لارا  تلل،تلار زمز لاالقد  تلولاالتاس   ا الارا  لع 

،لارا  الارتورمتالر تت اوت،ل  ا تال"حوكمة الشركات بين القانون والالئحة" ،2016 ،ار ما،لار  رةمتلاةات .6
  ام زي،لرم م ل.ل

مكانيـة تطبيقيـا علـى أر ا ل2006وارلطمتب،لةت ز ،لل،ارتيب،لظ ةس .7  لحاكميـة المسسسـية بـين المفيـوم وان
،لار تتتل10ارا  تتل،،لا  تالإس تتلر  ةتوثلار  امتا،لاألستت" الواقع في الشركات المدرجـة فـي االسـواق الماليـة

ل.1
لاتواتتتتتتتتالار  تتتتتتتتو لارا رمتتتتتتتتالواالتاسمتتتتتتتتا،لادتتتتتتتت ةلع تتتتتتتتصلاراوقتتتتتتتتك"المراجعــــــــة الداخليــــــــة"ارتتتتتتتتتسا،ل تتتتتتتت ر لاةاتتتتتتتتت، .8

https://sqarra.wordpress.com/inaudit 

ا  تتتالارتساستت الارا رمتتتال، لالحوكمـــة واالمتثـــال فــي البنـــو  االســالمية ل،2013ل،االسس ،ةستتمتلع تتتاراط ب .9
 االستت.ل،ار تتلارم رثل،21ارا  تلل،وارا س ما

https://sqarra.wordpress.com/inaudit
https://sqarra.wordpress.com/inaudit
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حوكمـة فـي تقيـيم مسـتوى اإللتـزام بمبـادئ ال لل2010 ، ت سي مت لس،واةاوتل،ع تتاه ا ت   يتسا،ارايفتااب .10
 االقد ت تما ر   تو   متتات   متا  ،لا  تالالشـركات المسـاهمة المدرجـة فـي سـوق العـراق لـألوراق الماليـة

 .ل24ار تتل ار  ا ا،

ــاءة وفاعليــة "،2014لدط، تت ر لام تتوت،لوا تت ب،لع تتتلارة تتم لاةاتتت، .11 دور لجــان المراجعــة فــي دعــم كف
ارا  تتتلل،ارا  تتالار  ا تا،لار تتتلارستت ت لعيتس ،" وظيفـة المراجعــة الداخيـة فــي الشـركات الصــناعية الليبيـة

 األورل.

 ارتساست ا ا  تا ،"الشـركات حوكمـة مطـار فـى اإلداري المحاسـب دور"ل، 2003ع تتلار طمتف،لاةاتت ل متر، .12

 ارم ابل. ار تت ، اف    ا ا ،ارد  س    ما ،ارد  سما وار ةوث

 –فى التطبيق الفعال لحوكمة الشـركات اإلفصاح المحاسبى دور  لل2003لع تلارا  سلاةاتلسمت،لتسوما .13
ار تتتلل،  ا تالارتت ةس - اتصلستومفل-  متالد ت س ل،ا  تالارتساست الارا رمتالوارد  سمتال" دراسة تحليليـة ميدانيـة

 .مورمولل،ارم اص

 حالة،الشــركات المســاهمة مــا بــين الحوكمــة والقــوانين والتعليمــات،ل 2008سمةتت وي،لافتت لاةاتتوتلساتتزي،ل .14
لا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل،اماورت اوالماتالقد  ال ور   لقايتل  ا الا  ا ،للالعمانية العامة المساهمة للشركات دراسية

 .ل1ار تتل-24

بشــدن تنظــيم مينــة  1973( لســنة 116دراســة تحليليــة انتقاديــة للقــانون رقــم ) لل،2005ل، تت ر ،لا تتس .15
 رم م ل.ل، ازوسل، ،لا  الارتساس الار  م ،لار تتلارل ا لعيسلالمحاسبة والمراجعة في ليبيا

الـــتحكم المسسســـي وأثـــرا فـــي الرقابـــة والتوجيـــي علـــى الشـــركات المســـاهمة " ل،2006،ع تتتتلاروةتتت ب،لعتتتدء .16
 .لل1ار تتلل،22ارا  تلل،ا  ال  ا التاي لر   و لاالرتد  تمالوارت اواما،" العمانية

 حوكمة نظم وكفاءة فاعلية تعزيز في المينية والمعايير المحاسبية النظم أثر ل ،2009ل،اطس،لاةاتلعطما .17

 ل2.لار تت ، 36اراّ  ت اإلتاسما، ار  و  تساس ا، ،لا  ا" األردنية العامة المساهمة الشركات
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اثــر تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات فــي " ،ل2010ل،م توب، مةتت ءلع تتتلاه،لوارمتت ااب،ل سقتتتل م تترل تتتع ت .18
ــدخل ــد وعــاء ضــريبة ال ــي تحدي ــة وف ــارير المالي قستت لاريتتس  ال تتبلارفملتتالار  اتتالتساستتال تتبل،مصــداقية التق

 ر اسالب،لا  الارتساس الاراة س مالوارا رما،لار تتلار  يس،لار سا ل.

 مقاالت وأوراق بحثية مقدمة في ندوات و مستمرات علمية : -خامسًا 

،لاس تتزل" االطــار المحاســبي واالفصــاح لييكــل حوكمــة الشــركات فــي مصــر "،2003ل،ع تتتلارةامتتتل،إ تتساةم  .1
 arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipeلرتورمالارل  اارايسوع الا

مطار محاسبي مقتـرح لـدور حوكمـة الشـركات فـي تنشـيط سـوق " ل،2005،اةاتلع تلاراد ةلاةاتل،إ ساةم  .2
اريس  الار  اتالوارل  تالاتتلى ترل ،لاتو لةو االمدخل تحليلي لتفعيل اقتصاد المعرفة ()  األوراق المالية

 .لارت ةس ل،اإل دةلاالقد  تيلوارفم  ب

مينــة المحاســبة فــي ليبيــا واتفاقيــة تحريــر تجــارة  ل،2009،وارو متتر،لل رتتتل يتتمسل،ى تتو  سل   متتتل،ى تتولارت ستت  .3
داامتال،اؤداسلدةسمسلد  س لارلتا ا،ل سع متالا فتتلاردلطتمطلواس تزل"لالخدمات : التحديات والفرص المتاحة

 تمسا س.ل-16ل،ار  تساا،لطسا   

ل،"الحوكمـــة المسسســـية علـــى مدارة االربـــاح ددليـــل مـــن االردن" أثـــر ،ل2009،عد ،وةاتتتات،عا ت،ى وع م ا .4
 لا دو سل20-21ل،ار زالسل،ارا دتصلار  ابلارتوربلةورلاألزاالارا رمالواالقد  تمالارتورمالوارةو االار  راما

 ةتتثلاتتتت لارتتصلاراتتؤداسل ،االدارة الرشــيدة وبنــاء دولــة المسسســات":" ل،2012،ةستتمتلع تتتلاراط تتب،االسس  .5
لتاسمتتةاإللارااظاتتةلار س متتةلر داامتتة لل"دور أدوات الحوكمــة فــي تطــوير مسسســات االوقــافار تت  لارمتت اصلعيتتسل

 .لس دا س 8- 10 ،ار س مالا سل افوسمال–لارت ةس 

اراتؤماسلل،المعاصـرة وانعكاسـاتيا علـى البيئـة الليبيـةاتجاهات المحاسـبة الماليـة ل،2007ل،ست ر ل،ارة  تي .6
  ام زيل.ل،  ا الق سلموا ل،اروطابلاألورلر سم س الار  اال بلرم م 

http://www.cipe-arabia.org/pdfhelp.asp
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بعث المشروعات الصنيرة والمتوسطة في ظل معادة هيكلة اإلقتصاد الليبـي ل،2007،اراطمسب،اةاوتلىةات .7
طتسا   ل لل،ارايتسوع الار تممس لوارادوستطالوسيتالعاترل تبلا ت الال،وتنفيذ برامج توسيع قاعـدة الملكيـة

 ا   لاردلطمطلاألع ص.

 لاراتؤداسلحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الواقع ...الطمـوح،ل 2008 ،عمتل تلة اتت،ارياسي .8
ارادتس لاتتللار  ابلاألورلر  مالاالقد ت تل   ا تالتايت ،ل لتوسلةو اتالاريتس  ال تبلاإل تدةلاالقد ت تيل 

 .لديسمتلاألورل15-16

أهمية حوكمة الشركات في مواجية الفساد المالي والمحاسبي دراسة ،ل2008، يسالا  لع تاه،ارايفتااب .9
 اراتؤداس " ار تسا ل،تحليليـة لططـار القـانوني والرقـابي الـذي يـنظم أعمـال الشـركات المسـاهمة فـي العـراق

   ا ال متات.ل،ارازاةا رفملا األور ار  اب

ل،دور الحوكمـة فـي تمكـين المسـاهمين والمسـتثمرين واسـتقرار االسـواق الماليـة،2007 ،متر ف تلل ،اروزمس .10
 .لارا سطماب ارا ر سى  رسو  األور ارساوي ارا دتص

دورها في معادة هيكلـة االقتصـاد وعالقتيـا بالسـوق  الشركات المساهمة :،1997،اةاوتلاةبلارتمت،  تي .11
اتتتو لتوسلاراؤسستت الولاألستتوا ل تتبلإعتت ت لةم  تتالاالقد تت تلار م تتب،لاايتتوساالاس تتزل ةتتوثلار  تتو لل،الماليــة

 . ام زي،االقد  تما

معـايير المراجعـة وقواعـد  لل،1987ل،ىةاتتل تس ل،و ت رلمسل،و  دتلع تتلارستد لع تبل،س ر لاةاتل، تلغسم ا .12
  ام زيل.ل،القد  تمااايوساالاس زل ةوثلار  و لال،  السلو  الميني في الجماهيرية

اراتؤداسل"التحكم المسسسي وأبعاد التطور في مطار ممارسة مينة التدقيق الداخلي "،ل2003 ، ا ة،لة اب .13
  ا مالاراة س متلارت اواممتلاألستاممتل.ل،ىم ورل25-24ار  ابلارافابلارل ا ل

ل،ومينـة المحاسـبة بالتـدقيق وعالقتيـا المسسسـية الحاكميـة" ،  استة زس،عات ف ى تو و ةستاب ا تم  تةاتا، .14
 2003ل،األستتل،ىألستاممت ارت اواممت اراة س مت  ا مال،ارل ا  ارافاب ار  اب اراؤداس إرص اتتاا عار وسقا

/9/25 - 24. 
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آليات حوكمة الشركات ودورها فـي الحـد مـن الفسـاد المـالي   ل،2012ل،والتسوت،اسو ل،و سااا،ةس اب،سقما .15
ل،  ا تتال ستت س ل،ارا دتتتصلارتتوطابلةتتورل لةو اتتالاريتتس  ال لرمتتالر ةتتتلاتتتلاراستت تلاراتت ربلواالتاسيل" واإلداري
 ا يل.ل6-7ار زالسل

ل" دور آليات الحوكمة في الحد مـن الفسـاد المـالي واالداري" ل،2012تةماب،لل،ول   سل، سوال،زمتلارتمت .16
ل6-7ار زالتسل،  ا تال ست س ل،ارا دتصلاروطابلةورل لةو االاريس  ال لرمالر ةتتلاتتلاراست تلارات ربلواالتاسي

لا يل.
تعزيــز التنميــة مــن خــالل  ،خلــق بيئــة مســتدامة للشــركات(ل 2005 وس م ل)،ولستتا وا س ل، وت،ستت ما ت .17

لhttp://usinfo.state.gov/journalsل،الحوكمة المسسسية"
اس تزلارايتسوع الل،"التنميـة  وعمليـة الشـركات حوكمة بين العالقةل  ىاتسو،ل،ورسوت و،ىر ساتس،ي ورما وف .18

 ارتورمالارل  ال.

لحوكمـة الشـركات ودورهـا فـي التقليـل " البعد السلوكي واالخالقي ،2009ل،ةاو،ولاةاتت،ع تلارت تس،ل سما .19
ارا دتتتصلار  اتتبلارتتتوربلةتتورلاالزاتتالارا رمتتالواالقد تت تمالل،وسقتتال ةممتتال"، مــن آثــار األزمــة الماليــة العالميــة

لا دو سل.ل20-21ار زالسل،ارتورمالوارةو االار  راما
)تحليـل فـي  اإلدارة المفيـوم القـانوني الحـديث للمشـروع وسـلطات" )توتلستاا(،ل،عاوز،لع تتلاراتا  لةستوت .20

 -www.ao اد ةتتتتتتالع تتتتتتصلاراوقتتتتتتكلوبعــــــ  التشــــــريعات العربيــــــة ( القــــــانون الفرنســــــي موقــــــف

academy.org/.../meaning_of_ project _ abdul. 

  .لاس زلارايسوع الارتورما،لحوكمة الشركات في األسواق الناشئة ل،2008،لام سا، ساسام ب .21

ل،"التحكم المؤسسي تفعيــــلو تعزيــــزالمعلومات المحاسبية فيدور اإلفصاح عن  "،2003اةادلل،اطتتتتس .22
 .عا نللاممت،األرداواممت ت منلارتتالاراة ستاراؤدارلار  ابلارافابلارل اسلر ا م

 الناميـة  .االقتصـادات فـي الشـركات حوكمـة أسـاليب تدسـيس "دليـل ارل  تا، ارتورمتا ارايتسوع ا اس تز .23

  arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipe2002 والمتحولة والصاعدة"

 ،لارا دتصلارتوطابلةتورل لدور التدقيق االجتماعي في دعم حوكمة الشركات ،ل 2012،اةاتلق مت،اوسلارتمت .24
 .ا يل6-7ل،  ا ال س س ل،ةو االاريس  ال لرمالر ةتلاتلاراس تلارا ربلواإلتاسي
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  ا  )، مصر في تطبيقيا لنمط خاصة مشارة مع - ومعاييرها الحوكمة محددات ل 2007،ةست اةاتل،موسف .25

لارتواب،لارت ةس ل. االسدما س
26. Madagh،Mohammed Chérif ،Samira Rym Madagh ،Iinterne au  L’audit2012  

Coeur de la Dynamique de la Gouvernance،théoriques et d’entreprise: Lectures 

enjeux pratique،ط قالاي س ال بلارا دتصلاروطابلةورلةو االاريس  ال لرمالر ةتتلاتتلاراست تلارات ربل 
 ل س س ل،واإلتاسي،ل  ا الاةاتللماس06-07لا ي-2012

 الرسائل العلمية  -سادسًا 
 سست را ،بمصـر" المـال سـوق علـى التطبيـق مـع والتمويـل الشـركات "حوكمـةل2006،ا متر اتسامتل،ار طت  ى تو .1

 ارت ةس ل.   ا ا ارسم سما، وار  و  االقد  ت   ما ،ا  سدمسلغمسلاايوس 

ــة فــي مدينــة  ل،2005،ارف يتتابل،ى تتو  س .2 ــة المراجعــة الخارجي ــي زيــادة كفــاءة فعالي دور لجــان المراجعــة ف
   ا ال ام زيل)لق سلموا لس  تً ل(ل.لل،  مالاإلقد  ت، ،لسس رالا  سدمسلغمسلاايوس بننازي

" لجــان المراجعــة وتدثيرهــا علــى حوكمــة الشــركات، دراســة نظريـــة ،2012ل،ى تتوسا ،لمسيلى تتول ممتتسلستت ر  .3
 سس رالا  سدمسلغمسلاايوس ،لاأل  تمامالار م ما،لطسا   ل.ل" وتحليالت تطبيقية

أثر تطبيق قواعـد الحوكمـة علـى االفصـاح المحاسـبي وجـودة التقـارير  ل،2009ل،ا  تلىسا عمرل،ى ولةا   .4
 سستت رالا  ستتدمسل،الماليــة "، دراســة ميدانيــة علــى الشــركات المدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة

 غز ل.،ار  ا الاالسدامال،bouira.dz-www.univع صلاراوقكمتاحة 

"مــدى تــوفر المتطلبــات الالزمــة لتحقيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات وفقــًا ،ل2007، تتو  س،لاتت  بلة اتتتلاتت  ب .5
،لقتصادي والتنميـة "د دراسـة نظريـة علـى األطـر الخارجيـة للشـركات المسـاهمة الليبيـةلمنظمة التعاون اال

  ام زي.ل،  ا الق سلموا ل،سس رالا  سدمسلغمسلاايوس 

لممكانية حوكمة الشـركات لتحسـين األداء فـي الشـركات الصـناعية الليبيـة ،2011ارماوتي،لعمسصلع تتلاه، .6
 سوسما.ل،اي  ،لسس رالت دوسا لغمسلاايوس ،ل  ا الت
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"مـدى الحاجـة ملـى تكـوين لجـان المراجعـة لـدعم كفـاءة وفعاليـة ل،2004،ارا  ب،لع تتلارة تم لاةاتتلىةاتت .7
ى  تمامالارتساست الل،سس رالا  سدمسلغمسلاايوس ل،وظيفة المراجعة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية "

لطسا   .لل،ار  م 
ل،لحوكمة الشركات على مينة المراجعة في سوريا " دراسة ميدانيـة"األثر المتوقع ،2009،س مت،لعفتلع ب .8

 سوسم ل.ل،  ا الديسمت،سس رالا  سدمسلغمسلاايوس 

"أثـــر تطبيـــق قواعـــد وآليـــات حوكمـــة الشـــركات علـــى موثوقيـــة ،2014يتتتاب،لإستتتا عمرلع تتتتلار تتت سدلع تتتب،ل .9
ل،سست رالا  ستدمسلغمتسلاايتوس ل،ي"المعلومات المحاسبية وقرارات المتعاملين في سوق األوراق المالية الليبـ

 األ  تمامالار م ما،لا سادال.ل

 ،لميدانيـة دراسـة - المسسسـات حوكمـة تطبيـق فـي الداخليـة المراجعة دور" ،2009ع تلار ات،لعاسلع ب،ل .10
 وار  تو  االقد ت تما ار  تو    متال،eloued.dz-http://www.univلاد ةتالع تصلاراوقتك سست رالا  ستدمس

 ار زالسل.،اردسممس وع و  ارد  سما

سستت رالا  ستتدمسلل،دراســة حالــة ،فــي تفعيــل حوكمــة الشــركات دور التــدقيق الــداخليل،2014ل، ساةاتتال، اتتز  .11
 ارد  سمتا وار  تو  االقد ت تما   تو ار   متال،constantine2.dz-http://www.univلاد ةتالع تصلاراوقتك

 ار زالس.،اردسممس وع و 

 ،" دراســة مقارنــة ،ســلطات ومســسوليات المــديرين فــي الشــركات التجاريــة" ل،1986ل،وةتتبل تت سو ل،رتاتت ت .12
ل  ا الارت ةس ،لا سل.ل،سس رالت دوسا لغمسلاايوس 

 التقارير  -سابعًا 

التصــنيع مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة ،ل 2014،ار  اتتالاالقد تت تمالأل سمتمتت ل،األاتت لارادةتتت لدتسمتتس -1
ــا ل4-6ل،ارس تت طل، ،لاال داتت علارد ستتكلوار يتتسوتلر  اتتالارل تتساءلارة وامتتالارتورمتتالوالشــاملة فــي شــمال افريقي

 ا س ل.ل

 .ل2016 ،ا س للليبيةتطبيقات الحوكمة في اإلدارة الل ،دتسمسلارااظاالار م مالر سم س الواالسدسادم م ا -2

 .ل2014اردتسمسار   لرتمواتلاراة س الار م بلرساال -3

 .ل2015اردتسمسار   لرتمواتلاراة س الار م بلرساال -4

http://www.univ-eloued.dz/
http://www.univ-constantine2.dz/
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 اردتسمتتتتتسلارتتتتتتوسيلارم رتتتتتث لاتتتتتتلارادتتتتتس لل،إتاس لار ةتتتتتوثلوارتساستتتتت الواردطتتتتتومسل،ستتتتتو لاالوسا لارا رمتتتتتالار م تتتتتب -5
 ف.ل2007/9/30ارصلل2007/1/1

 المدرجـة المسـاهمة العامـة الشـركات لحوكمـة الرئيسية المالم " ل،2012،ارا سطمابةملالسو لسى لارا رل -6
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