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 السياسات اجلمركية يف ليبيا

  5102وفق تقرير ديوان املحاسبة لسنة 

 

فهي ليست غاية في حد ذاتها وإنما  وسيلة , قتصادي ألي بلدتلعب السياسة الجمركية دورا هاما في الوضع الا

ة تكمن في فرض هيبة الدولة على أراضيها وتنويع مصادر الدخل فيها وحماية وتشجيع ينلتحقيق أهداف مع

 .إلانتاج املحلي بها

على النفط يشكل املصدر ألاساس ي للدخل إلى  دامن الاعتإقتصادية السائدة ففي ليبيا وعلى خالف ألانظمة الا

 .حتياجاته اجانب اعتماده على الاستيراد في توفير 

قتصاد وقد ترتب على ذلك إهمال وضع سياسة جمركية تمثل رؤية الحكومة وتحقيق هدف محدد يدعم الا

الجمركية  الرسو م لسعي إلى تحقيقه إلى جانب فرضم افال رؤية وال هدف يت, مور الدولةالوطني في تسيير أ

 .بكافة جوانبها

بعد الثورة تم توفير إلامكانيات املالية والبشرية ملصلحة الجمارك وذلك لتمكينها من حل املشاكل املوروثة من 

ستوى كان هو املالح  ولعل ذلك يرجع ملان التدني في إبل , مستوى ألاداءن ذلك لم يرفع إإال , النظام السابق

 :أهمهاإلى عدة أسباب من 

 .عدم وجود إدارة عليا للمصلحة تعتمد ألاسلوب العلمي في إلادارة .0

 .تخلف الهيكل التنظيمي للمصلحة .5

 .انعدام الدراسات والخطط إلاستراتجية .3

 .عدم وجود تنسيق بين إدارة املصلحة ومكاتبها واملديريات الجمركية .4

 .نقص الكوادر املؤهلة .2

 .ة الجمركيةنفتقار للميكالا  .6

 .إلاداري املاليالفساد  .7
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 في عجز املصلحة وعدم قدرتها على تطبيق التشريعات إمن ناحية أخرى ف
ً
ن كل ألاسباب التي ذكرت كانت سببا

 :تيوتمثل ذلك في آلا, بالدالمنية في قتصادية والسياسية وألا بما كان له أثر سلبي على ألاوضاع الا

 .رتفاع حجم التهريب الجمركيا .0

 .رتفاع الطلب على شراء العملةاأدى إلى  اقرارات تحويل عملة ممااستيراد السلع دون  .5

 .عدم القدرة على إنتاج وتزويد الجهات املختصة ببيانات واحصاءات التجارة الخارجية .3

ن للقوانين والقرارات الجمركية أثر على أداء مصلحة الجمارك فالقصور كبير في إإلى جانب ماتقدم ذكره ف

اليزال يعمل به دون قرارات جمركية  0101لسنة ( 01)كية واستكمالها فالقانون رقم تطبيق التشريعات الجمر 

م 0760لسنة  76دارية  تنفيذية لتطبيقه بل أن العمل الزال مستمرا بالقرارات الصادرة بموجب القانون رقم إو 

قصور في  وأيضا هناك. لم يتم تفعيله اركم بشأن حرس الجم0760الصادر في  76ن القانون إأيضا ف. 

فلم يتم وضع سياسة عامة للتعريفة الجمركية وإلاعفاءات الجمركية تنعكس استكمال تطبيق التشريعات 

سلبا على موارد الدولة وتحتاج إلى إعادة دراسة وتنسيق ومعالجة القوانين التي يتم بموجبها منح هذه  

كذلك عدم دراسة مدى العائد من إلاتفاقيات الجمركية التي تعد ليبيا  .إلاعفاءات وخاصة إلاعفاءات النفطية

 . طرفا فيها

 86رقم  رار دروسة ومن ضمنها القاملومن آثار القوانيين والقرارات الجمركية على أداء املصلحة القرارات غير 

تعريفة الجمركية م الصادر عن املكتب التنفيذي باملجلس الوطني إلانتقالي بشأن تحديد قيمة ال0100سنة 

 .اء على السلعة بدل من الجهة املوردةفعنصب إلا االسلع املوردة حيث على 

م بشأن تحديد ضوابط وشروط إعطاء واردات الجهات املمولة 0100سنة  20ن قرار وزير املالية رقم إأيضا ف

 .فلم تستطع املصلحة تنفيذه, من امليزانية العامة
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 الهيكل التنظيمي للمصلحة

  بشأن م 0101لسنة  01لم تقم املصلحة بإعادة هيكلة التنظيم الداخلي بعد صدور القانون رقم

 .م0760الصادر في  76الجمارك بل استمرت بالهيكلة إلادارية الصادرة استنادا على القانون رقم 

  م0776لسنة  2عدم التقيد بالهيكل التنظمي للمصلحة املنصوص عليه بالقرار رقم. 

  مكاتبها وأقسامها وعدم تجميعهاات استحداث إلادارات العامة تعددت قرار. 

 عدم إعداد واعتماد املتطلبات التكميلية للهيكل التنظيمي. 

 وجود العديد من الوظائف الشاغرة على مستوى إلادارة العامة للمصلحة. 

  والرقابة على إلادارة العامة املختصة بالتفتيش في املصلحة لم يرتقي عملها إلى مستوى التفتيش

 .إلادارات العامة وأكتفت بالتفتيش على إلاجراءات

كان لتجاوز الصالحيات وتداخل املستويات إلادارية بين عالقة املصلحة و وزارة املالية ومجالس  اكم

 دور القوة العاملة والتي تعتبر الركيزة 
ً
الوزراء دور في تدني مستوى مصلحة الجمارك وال يخفى أيضا

حقيق جودة أداء العمل حيث عانت املصلحة قبل الثورة من نقص فيها وبعد أن أتيحت ألاساسية لت

سد هذا العجز أضاعت فرصة تحسين ألاداء نتيجة إلهمال تطبيق السياسات والضوابط لها فرصة 

و الخضوع ملنظومة الرقم الوطني تيار العناصر املتميزة للعمل  كاملؤهالت خالتي تكفل حسن ا

معينة بإبرام العقود مع املوظفين وسوء توزيع املوظفين ومنح الترقيات دون ضوابط واستئثار فئة 

ن ألامر انعكس سلبا حيث أصبحت املصلحة تعاني من تضخم في إبل . قانونية وغيرها من ألاسباب

 .العمالة غير املرغوب فيها

والرمز الاقتصادية ن تغييب قسم الاحصاء والتوثيق في املصلحة أدى إلى غياب البيانات إأيضا ف

أدى إلى عدم الاعتماد على التقارير  مما, ر امللفات وعدم امكانية الحصول عليهاتبعثالاحصائي و 

وكذلك عدم ادخال وصف البضائع املعفاة وعدم إحالة بعض , الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية 

 .املراكز لالحصائيات الشهرية من النفط الخام ومشتقاته
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 الجباية الجمركيةمراكز 

شراف واملتابعة عن تقصير في أداء إلادارة العامة من حيث إلا  تعاني  هذه املراكز من مشاكل ناجمة

عديد املخالفات التي  و أيضاوالتقييم وأيضا افتقارها للكوادر الفنية املؤهلة ملمارسة العمل الجمركي 

 .دت إلى ضياع املال العامأ

  مثلة على ذلك مركز جمارك ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي حيث ومن ألا

تزوير فواتير البضائع قبول املصلحة ملستندات بضائع بقيم قليلة جدا وغير منطقية من خالل 

بشأن الجمارك وايضا ( 01)من القانون رقم ( 20)فة للمادة لر الواردة فيها باملخااواعتماد ألاسع

همال إغراض التجارية من خالل جنبية املستعملة في ألا مصادر العملة ألا ن عدم الافصاح ع

قبول , قرارات الجمركيةضياع الكثير من الا, بإرفاق نماذج التمويل املصرفياملستوردين 

املخالفات والكثير من , بها بطاقات الرمز الاحصائي منتهية الصالحيةاقرارات جمركية مرفقة 

 .هذا امللخص التي ال مجال لسردها في

 الجمركي مطار سبها  ركزالجمركي ميناء الخمس البحري ومديرية جمرك زوارة وامل ركزامل

قرون ومنفذ وازن وميناء الزاوية واملركز الجمركي منفذ غدامس واملركز الجمركي منفذ املالدولي 

 .املال العامكل هذه املراكز الجمركية لم تخلو من مخالفات تسببت في مجملها في ضياع , النفطي

ومما تقدم يمكننا حصر حجم الفساد في مصلحة الجمارك وفقا ملا جاء في تقرير ديوان املحاسبة 

 :فيما يأتي 0102لسنة 

 

 ألاداء املالي للمصلحةأوال 

ها من قصور ؤ منية نتيجة ملا شاب أداالجبائية وألا فقد عجزت املصلحة على تحقيق أهدافها 

فقد بلغ إجمالي إلايرادات الفعلية املحصلة عن  .املباشر في إهدار املال العاموتجاوزات كان لها ألاثر 

بامليزانية البالغ فقط عن املقدار % 02ل بنسبة .د 8846حوالي  0102طريق مصلحة الجمارك عام 

بعد أن  تدني مستوى تحصيل إلايرادات باملصلحة بشكل كبير من كما يالح , مليون دينار 011

مليون  8746ت حتى وصلت إلى ضمليار دينار انخف 048ة مم بقي0101الجمارك في عام كانت ايرادات 

 .جانب إلايراداتفي هذا  ,م0102دينار في عام 

فبعد أن كانت في عام  ,رتفع معدل إلانفاق للمصلحة بشكل متزايداأما في جانب النفقات فقد 

مليون  026م ليصل مبلغ 0102عام إلانفاق التسييري خالل رتفع امليون دينار  76ة مم بقي0101

 .دينار بدون نفقات الباب الثالث
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مليون دينار  001م كان بقية 0102كما يالح  أنه و على الرغم من مخصصات الباب ألاول للعام  

وهذا مؤشر . من املخصصات% 62تجاوز نسبته بمليون دينار  001إال أن املصلحة أنفقت مبلغ 

تكترث للقوانين والتشريعات وال تولي اهتماما باألوضاع الصعبة التي  خطير يشير إلى أن املصلحة ال

 .تعاني منها البالد

 

 ويلها ــــتقييم البرامج واملشاريع التي تم تم: ثانيا

 من مخصصات التنمية ملصلحة الجمارك

بها واستغالل بواقي  مفوضهو مخالفة التشريعات بالصرف على أمور غير ما يغلب على هذا البند 

ألارصدة بالتجاوز ومخالفة اللوائح املعمول بها حيث عمت العشوائية في استعمال مخصصات 

التنمية وغابت القيادة الرشيدة باملصلحة والتي يمكنها استيعاب أهمية استخدام املخصصات في 

 :تعود على املصلحة لسنوات قادمة وقد بدا ذلك واضحا من آلاتياغراض تنموية 

  فجملة ماصرف من ميزانية التنمية على برنامج اجهزة الكشف على الحاويات خالل

من هذه ألاجهزة على مستوى ليبيا % 72وأن , مليون دينار 0142يبلغ  0102 -0100السنوات 

عاطلة ويرجع السبب إلى عدم توفر البنية ألاساسية واملناخ املالئم كون هذا النوع من ألاجهزة 

 .يحتمل الغبار ويحتاج إلى الاستعمال املستمرحساس وال 

  جملة املصروفات على برنامج أو مشروع ميكنة إلاجراءات الجمركية من ميزانية التحول

مليون دينار ورغم ضخامة املبلغ املصروف مقارنة  0146خالل السنوات املذكورة مبلغ 

مركية وتطوير العمل بالغرض لم تتمكن املصلحة من اتمام عملية ميكنة إلاجراءات الج

 .الجمركي

  خصما من مخصصات  0102و  0100بلغ اجمالي السيارات التي تم شراؤها خالل عامي

الحصول على اسطول سيارات يلبي مليون دينار وهذا املبلغ يمكن من خالله  647التنمية حوالي 

 .املصلحة حتياجاتاكل 

  عانت املصلحة قبل الثورة من نقص في القوى العاملة  ...القوى العاملة ملصلحة الجمارك

ن عدم مراعاة أال إم أتيحت للمصلحة فرصة سد العجز في كادرها الوظيفي 0100ولكن بعد 

صر املتميزة علميا وسلوكيا و ناختيار العاتكفل حسن تطبيق السياسات والضوابط التي 

تخصصة والخدمية بمايرايي قانون فية املإهمال إعداد مالك وظيفي يحدد الاحتياجات الوظي

ولكن كانت هناك نقلتين , العمل كل ذلك أدى إلى تفاقم مشاكل العنصر البشري باملصلحة

 :أثرت في الكادر سلبا بشكل جوهري وذلك من تسلسل أعداد العاملين وهي كاآلتي
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  في مقابل نقص ضباط الصف بعدد  2026بعدد  0102 -0100زاد الضباط مابين العامين 

 .وهو مايشير إلى اصدار ترقيات عشوائية  2100

  عنصر وزيادة  7210زيادة ضباط الصف بعدد  0102 – 0108يالح  مابين العامين

 .باملخالفةعقد وهو يعد مؤشر على التعيينات العشوائية  0711العقود بعدد 

املصلحة يبلغ من تكرار للعاملين بضوقد أظهرت منظومة الرقم الوطني أن العدد املطابق وال يت

موظف فقط أدى أن هنالك منتسبين ضمن هذه الكشوفات لم يخضعوا ملنظومة  02018

حالة ازدواجية صريحة  0107كما تضمنت املنظومة عدد . 0767الرقم الوطني عددهم 

 .باملصلحة

مقارنة بعدد العاملين خالل سنة % 022بنسبة  0102رتفع عدد العاملين خالل سنة اأيضا 

بين تعيين اعداد كبيرة ذات مؤهالت متدنية والتحتاجها املصلحة ويحملون وقد ت 0100

 .شهادات متوسطة ودون املتوسطة

تنسيب عدد غير منطقي من ضباط و ضباط صف الجمارك باإلضافة إلى ذلك فقد تم 

لصندوق الرعاية الاجتماعية باملصلحة مع استمرار صرف مرتباتهم من ميزانية املصلحة بالرغم 

 .الصندوق ال يمول من امليزانية العامة للدولة من أن

 تتلخص أخير و 
ً
 :في آلاتي, الجمارك قطاع  ديوان املحاسبة بخصوصتقرير ات توصي ا

 .عادة النظر في إلادارة العامة للمصلحة  ملسئوليتها على ارتكاب عديد املخالفاتإ .0

 .إعفاء املراقب املالي من مهامه وتكليف شخصية ذات كفاءة ونزاهة .5

 .م 01/0101سراع في إعداد هيكل تنظيمي يتماش ى مع القانون رقم إلا  .3

مراعاة اعتماد املالك الوظيفي وتطبيق توصيف الوظائف وإعادة توزيع كادر املصلحة  .4

 .وإلاستفادة من أصحاب املؤهالت والكفاءات

 .إعداد خطط عمل سنوية .2
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 من إصدارات املنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .0

 .ملضمون  اساس ي, قراءة في يمسودة الاتفاق الس .5

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 0108تقرير ديوان املحاسية  .3

 .إطار للتحوالت الشاملة .4

 .آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .2

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا .6

 .في ليبيا ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .8

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .9

 .0102حصاد عام : ليبيا  .01

 .0102تقييم ألاداء الحكومي خالل عام  .00

 .املسار واملخرجات والتعقيبات,الهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي .05

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .03

 .الحوكمة في إلادارة الليبيةتطبيقات  .04

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا, تفكيك مستويات الصراع  محليا .02

 .إنجازات و إخفاقات.. فبراير بعد خمس سنوات  06ثورة  .06

 .الواقع والتحديات ..قطاع الصحة في ليبيا     .07

 .ألاسباب وآلاثار والحلول  - أزمة الدينار الليبي .08

 .املختنقات والتحديات وسبل املعالجة - افي ليبيالعام التعليم   .09

 .من بوابة الوفاق  الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا   .51

 .العدالة الانتقالية طريق إلى املصالحة الوطنية .50

 .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي في ليبيا .55

 .قراءة تحليلية لألسباب وآلاثار واستعراض للحلول  . ..الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .53

 . 0107التعليم العالي في ليبيا واقع  .54
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة, غير ربحية وغير حكومية تأسست

 . 0102تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في ينايرو , في طرابلس ليبيا  0108

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من  

و تكرس املنظمة   . لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإأجل الوصول 

تهدف . أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبيجهدها من 

املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول ا. املؤسسات الليبية
ً
لسياسات العامة وإلاستراتيجيات و تهدف املنظمة أيضا

 و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات. للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة
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