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  الليبية املؤسساتيف  املخالفات املالية والفساد

 ( 2015) وفق تقرير ديوان املحاسبة لسنة 
 

 

 املخالفات املالية أواًل:

 

جراءات بعد حصر املخالفات املالية للوزارات حيث بلغ إجمالي املخالفات قام ديوان املحاسبة بجملة من ال 

شخصية ، وقد تمثلت  483( ملف ، وقد تورط فيها  102) م عدد 2015املحالة لجهات التحقيق خالل العام 

تي : 
َ
 هذه الجراءات  في اال

 صدور قرارت إيقاف عن العمل 

 االستبعاد من املناصب 

 صدور قرارات استرجاع األموال املتحصل عليها دون وجه حق 

  لى النائب العامإاإلحالة 

  لى هيئة الرقابة اإلدارية . إاإلحالة 

لبعض الحاالت على سبيل املثال ال الحصر التي تمثل ظواهر عامة وليست شخصية تم وسنعرض فيما يلي 

 . رصدها في قطاعات عدة خالل األعوام السابقة
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 وزارة الدفاع 
 

  بقصد التهرب من رقابة الديوان قام املسؤولون بالدارة العامة للحسابات العسكرية بتجزئة صكوك

 لنص املادة ) لصالح عدد من املستفيدين  كو 
ً
( من الئحة امليزانية  99نها احتوت على مخالفات طبقا

م بشأن إعادة تنظيم ديوان املحاسبة وكذلك 2013لسنة  19( من القانون رقم  46والحسابات واملادة ) 

 قانون الجرائم االقتصادية وقانون العقوبات.
 

  ( لسنة  217صدور القرار رقم )أن إيفاد طلبة للدراسة بالخارج من قبل وزير الدفاع  بش 2013

بالتجاوز الختصاصاته وتحميلها على بواقي ميزانية الطوارئ بإدارة املشتريات العسكرية باملخالفة 

(  46للنظام املالي للدولة وكذلك الئحة امليزانية والحسابات واملخازن والئحة العقود اإلدارية واملادة ) 

 تنظيم ديوان املحاسبة.بشأن إعادة  2013لسنة  19من القانون 
 

  قيام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية ورئيس األركان العامة ) السابقين ( بجملة من املخالفات

( دينار مرتبات الدروع دون التقيد بإجراءات وضوابط  900,000,000والتجاوزات أثناء صرف مبلغ ) 

 للقانون املالي للدولة وكذلك الئحة امل
ً
 يزانية والحسابات واملخازن.الصرف طبقا

 

( لتنفيذ مشروع صيانة مبنى سرية  8/2013قيام املسؤولين بإدارة الحسابات العسكرية بإبرام العقد رقم ) 

د.ل ( مع شركة عمالقة البناء  1,571,752القوات الخاصة بقاعدة تاجوراء البحرية بقيمة إجمالية حوالي ) 

 باملخالفة للمقاوالت من ميزانية الطوارئ، األ 
ً
مر الذي يعد مخالفة ألحكام قانون النظام املالي للدولة وأيضا

 لالئحة امليزانية والحسابات واملخازن، إضافة إلى تزوير مستندات رسمية باملخالفة ألحكام قانون العقوبات.

 

 وزارة الداخلية
  
  ( لسنة  2097بموجب القرار رقم )مشتريات، حيث رتبت م  قام وزير الداخلية بتشكيل لجنة 2013

د.ل ( دون وجود تغطية مالية ودون توفير املستندات الالزمة  1,257,945,770التزامات على الوزارة بلغت ) 

في شأن إعادة  2013لسنة  19( من القانون  24ودون اتباع الجراءات املالية الالزمة باملخالفة للمادة )

وكذلك مخالفة قانون النظام املالي للدولة وقانون الجرائم  تنظيم ديوان املحاسبة والئحة العقود الدارية

 االقتصادية.

 هدارإ عنها تجاوزات ومخالفات نتج بارتكاب مدير عام الشئون املالية واملراقب املالي بوزارة الداخلية  قيام 

قيمة ب تيةامار ال  الصحاري  شركة مع املباشر التكليف بطريق عقد إبرام في العام وقد تمثلت  للمال

(  24 ( للمادة باملخالفة للديوان املسبقة املوافقة على الحصول  دون  دوالر (   9,732,975بلغت )  جماليةإ

من قانون الجرائم    ( 9-10-14-15-34  )د للموا و وتعديالته م 2013 لسنة 19  رقم القانون  من

 قتصادية .اال
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 مر الساحل املشتركة األمنية الغرفة ورئيس الداخلية وزير
َ
 األمنية الغرفة رئيس ومعاون  أبناء برقة كتيبة وا

               رقم املصرفي الحساب إجراءات فتح والتزوير في املرج قاموا بالتالعب الصحاري  مصرف فرع ومدير

 باملخالفة للقانون، ة املذكور  الكتيبة لصالح دينار  ( 5,000,000 ) بقيمة تحويل وإجراءعملية ( ، 38047 )

 القانون  من (14) الذي يعد مخالفة للمادة األمر ل،و املخ توقيع مع الثاني التوقيع تطابق عدم ضافة إلىبال 

ومواد قانون  م، 2013 للعام العامة امليزانية اعتماد بشأن ( 7القانون رقم ) من (11) املادة و للدولة املالي

 االقتصادية ومواد قانون العقوبات الليبي. الجرائم
 

 إجد املحلي باملجلس مالية من حساب الغرفة األمنية املشتركة إجدابيا إلى حساب الطوارئ  اقلةمن إجراء 

النظام  قانون  من 30 للمادة باملخالفة دينار 7,250,000 بمبلغ مالي وقدره الوطني التجاري  باملصرف ابيا

 املالي للدولة.
 

 شركة األوائل من من السيارات عدد اءبشر  إجدابيا املحلي املجلس ورئيس األمنية الغرفة رئيس قيام 

 طريق عن( د ل  2,177,700، بقيمة إجمالية )  م 2014.03.12 بتاريخ 5  رقم الصرف إذن بموجب

 املتعلقة املستندات من نسخة إحالة وعدم الدارية، العقود الئحة من 9 للمادة باملخالفة املباشر التكليف

 م.2013لسنة  19القانون رقم  من  48 للمادة ةمخالف يعد مما املحاسبة لديوان بالشراء
 

 لالئحة باملخالفة مباشرة تكليفات وإصدار املسبقة النأي بها عن املراجعة بقصد العقود تجزئة بعض 

من قانون  20ة واملاد املحاسبة ديوان تنظيم إعادة بشان م 2013 لسنة 19 الدارية والقانون  العقود

 النظام املالي للدولة .
 

 بتجاوزات ومخالفات أثناء مباشرتها  املرج الوطني العطاءات بمديرية األمن لجنة وأعضاء رئيس قيام

 من الترسية محاضر وخلو كبير، بشكل فيها ومبالغ مرتفعة القيمة عروض على الترسية في متمثلة ألعمالها

إهدار للمال  عنه نتج الذي األمر املقارنة، ومعايير واملواصفات األسعار توضح األساسية التي البيانات

 العام.
 

 البواقي رصيد من بالتجاوز  بالصرفالداخلية  بوزارة املالي واملراقب املالية الشؤون إدارة عام مدير قيام 

بشأن  م 2012 لسنة 8 رقم للقانون  دينارباملخالفة   (422,035) ةبقيم م 2012 املالية للسنة

بمصرف ليبيا  الطوارئ  التحول إلى حساب حساب من ينارد 10,000 وتحويل مبلغ العامة اعتمادامليزانية

 من إحالة القيمة إلى حساب اليراد العام.
ً
 املركزي بدال

 

 في تتمثل التجاوزات واملخالفات من بالعديد املالي واملراقب املالية الدارة مدير و الداخلية وزير قيام 

حّملت  الشخصية وصفاتهم بأسمائهم صكوك (وإصدار العليا األمنية اللجان املصروفات لرؤساء ترجيع

التسييرية  امليزانية وتحميل نقدا مرتبات صرف وكذلك م 2013 على امليزانية من مخصصات سنة

 مصلحية تفويضات وإحالة السيارات، لتوريد مباشر بشكل شركات وتكليف تخصها بمصروفات ال

 الخدمات املالية والتعاقد مراقبات تبإحالتها إلى مكا من بدال األمن مديريات حسابات مسيلة إلى 

 . املباشر بالتكليف
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  ة املالية واجلهات التابعة هلا وزار
 

 باملخالفة الطوارئ  زانيةيمن مخصصات م دينار  10,500,000  بقيمة عقار بشراء الجمارك مصلحة قيام

  للقوانين واللوائح.

 

 النفط مبيعات قيمة من %15نسبة  يداعل ت مخصصة حسابا من مالية مبالغ بصرف ة قاماملالي وزير 

 . الليبي الخارجي باملصرف األجنبية الشركات ديون  لسداد

 

 والحسابات امليزانية الئحة وباألخص املالية والنظم باللوائح الداخلية بوزارة املالي املراقب تقيد عدم 

 هذا والتجاوزات، املخالفات من العديد ارتكاب عليه ترتب الذي األمر الدارية، العقود والئحة واملخازن 

 استبدالهم بشأن الديوان مالحظات بتنفيذ املالية بوزارة املالي املراقب إدارة مدير التزام بالضافة إلى عدم

 .الكفاءة من ذوي  بآخرين

 

 حرس املنشاَت النفطية 
 

 العهد تسوية جانب عدم إلىللديوان،  املسبقة للمراجعة أبرمها التي العقود بإحالة الجهاز رئيس لم يتقيد 

 دفعات صرف على والعمل للدولة املالي للقانون  وفقا الختامية الحسابات إحالة وعدم وإقفالها املمنوحة

 .للقوانين والقرارات واللوائح باملخالفة الشركات لبعض التعاقدات على مقدمة

 

 وزارة اإلسكان واملرافق 
 

 واملتابعة للتخطيط العامة الدارة عام ومدير املكلف وزارةال ووكيل املكلف واملرافق السكان وزير قيام 

 وأعضاء لجنة العطاءات ورئيس بالقطاع الفنية طرابلس ورؤساء الوحدات واملرافق السكان ومسؤول

لسنة  19للقانون  باملخالفة الجهات بعض مع عقود إبرام في متمثلة التجاوزات واملخالفات بعض بارتكاب

د الدارية والالئحة التنفيذية لقانون التخطيط وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء م والئحة العقو 2013

 . بشأن تنظيم عمل لجنة العطاءات مما نتج عنه إهدار للمال العام

 

 صيانة تنفيذ مشروع على بالشراف املكلف املهندس توقيعات املسؤولين بالوزارة قاموا  بتزوير بعض 

 . العسة قةواملرافق بمنط السكان وحدات
 

 زينة عقدي على ملستخلصين صرف إذني على باملصادقة واملرافق السكان بوزارة املسؤولين بعض قيام 

في حين أن  املالطية فيكسوس املنفذة للشركة املالية املبالغ وصرف سابقا سبها بشعبية متحركة وصور 

 . شأن الجرائم االقتصاديةم ب79لسنة  2نفذ، وذلك باملخالفة ملواد القانون رقم ت لم األعمال
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 وهمية مشاريع 5 عدد على حق وجه دون  أموال بصرف درج واملرافق بمنطقة السكان مسؤولي قيام 

 . والتوقيعات تزويراملستندات خالل من خاصة مقاوالت شركات لصالح
 

 العطاءات لجنة ومقرر  ورئيس املشروعات قسم ورئيس صبراتة والسكان املرافق مراقبة مكتب مدير قيام 

 خالل مناقصة إجراء في ثلتتم العام للمال إهدار عنها نتج التي واملخالفات التجاوزات بارتكاب باملراقبة

 .باملخالفة للقوانين واللوائح لثالثة مشاريع م 2014 سنة

 

 

 وزارة الشباب والرياضة 
 

 

مم لبطولة املنظمة لجنةل الدارة مجلس قام رئيس
ُ
للبطولة بعدة  التنفيذية اللجنة ورئيس 2017ة الفريقي األ

 : مخالفات لالئحة امليزانية والحسابات واملخازن على النحو التالي
 

 لبطولة مبنى لتجهيز التعاون الدولي الخارجية بمكتب الشؤون ملستشار املمنوحة العهدة لم يتم إقفال 

مم
ُ
 .م 2017 أفريقيا أ
 

 اسعارها في املبالغة ولوحظ سيارة، 25 شراء لصالح أحد املعارض مقابل دينار 1,231,250 مبلغ صرف 

 .املالكة كأصول ثابتة الجهة وتسجيلها باسم قيدها يفيد ما وجود وعدم

 

 الليبي االتحاد لصالح م 2014 لسنة 2 رقم التنفيذية اللجنة قرار على بناء املصروفة السلفة تسوية عدم 

 لتغطية مصاريف املنتخب الوطني لكرة الوطني بموجب أذن صرف املنتخب مصاريف القدم لتغطية ةلكر 

 . للمحليين إفريقيا أمم لبطولة النهائية األدوار في املشارك القدم
 

 لقاء املقدمة الدفعة ملصروفات التسوية الشهرية بإجراء والسياحةة إحدى شركات السفر مطالب عدم 

 . السفر وتذاكر الفندقية الحجوزات بإجراءات للقيام التكليف املباشر( بطريق (معها أبرم الذي االتفاق

 

  عالماإل وزارة

 املسؤولون بوزارة العالم قاموا بالعديد
ً
تكليف وتمثلت في  والدارية املالية واملخالفات التجاوزات من أيضا

 على الحصول  في والتوسع ليبيا في لإلعالم املؤتمرالعاملي لتغطية العالمي والتجهيز إحدى شركات العالن

 .وجه دون  وصرف أموال باملخالفة مكافآت
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  والتعليم الرتبية وزارة

 صكوك تزوير واملخالفات وتمثلت في التجاوزات من بالعديد بطرابلس املسؤولين في وزارة التعليم بعض قيام 

 باملخالفة، تونس في للتعليم مكتب وفتح اعالقط لعناصرخارج مكافآت وصرف التعليمة املرافق حرس مرتبات

 بناء على الضافي العمل مقابل صرف حوافظ وإعداد عمل عقود وتزوير محمول باملخالفة، أجهزة وصرف

 املوظفين من كبيرة ملجموعة نقل تعسفية قرارات وإصدار دائمة بصفة مقاوالت شركات وتكليف مزورة قرارات

املختصة ،  للوزارة الرجوع دون  بالخارج للدراسة إيفاد وقرارات ن مزورةمعلمي تنسيب قرارات إصدار وكذلك

الوظيفية وإساءة  بواجباتهم وإخالل العام جسيم للمال ضرر  في تسبب مما للمخازن، تورد لم إثبات مشتريات

 . استعمال سلطاتهم
 

 للقطاع  املالي واملراقب األخضر، بالجبل والتعليم التربية قطاع تجاوزات ومخالفات قام بها كل من مسؤول

مع إحدى شركات  املباشر التكليف طريق النافدة عن والتشريعات للقوانين باملخالفة التعاقد في تمثلت

 .العام للمال إهدار عنه بقيمة كبيرة مما نتج التجهيزات التموينية
 

 وظيفي مالك وجود دون  التعليم طرابلس بقطاع عمل عقود بإبرام طرابلس والتعليم التربية مسؤول قيام 

 تتناسب تخصصاتهم ال وألشخاص والتأهيل العمل وزارة من أو اعتمادها العقود لتلك مالية وتغطية معتمد

  . فة للقوانين واللوائحباملخال املحددة وذلك الدراسية املواد مع ومؤهالتهم
 

 وموظفة اموظف 125 لعدد انالتعليم غري بقطاع عمل عقود بإبرام غريان والتعليم التربية شؤون منسق قيام 

بتكليف  والتعليم التربية وزير قرار تنفيذ ببيانات عقود التعليم وعدم موافاته وعدم الديوان عمل وعرقلة

 منه
ً
خر بدال

َ
 . منسق ا

 

 لسنة املدرس ي الكتاب طباعة على بالتعاقد بالوزارة العطاءات لجنة وأعضاء ورئيس والتعليم التربية وزير قيام 

باملخالفة، وعدم االلتزام بشروط املناقصة العامة وتكليف شركات أجنبية باملخالفة للقوانين  2015-2014

 . واللوائح
 

 وزارة الثقافة  واجملتمع املدني 

 صكوك وخصمها من حساب  4صرف  على السابق باملوافقة املدني واملجتمع الثقافة ووزير املالية وزير قيام

 نتيجة العام باملال أضرارا ألحق مما الرئيس ي الجمهورية الفرع بمصرف املدني معواملجت الثقافة لوزارة الطوارئ 

التي خصص  األغراض غير في العام املال واستخدام سلطتيهما استعمال وإساءة وإخاللهما بواجباتهما إهمالهما

 . لها
 

 التنسيق دون  اآلثار صلحةمل للمراقب املالي عمل مهمة في إيفاد قرارات املدني واملجتمع الثقافة أصدر وزير 

 سفر عالوة بصرف للمصلحة املالي املراقب وقيام ،هايتبع املراقبين املاليين التي وإدارة املالية وزارة مع املسبق

 . املالي للدولة النظام قانون  من 24 للمادة ومبيت لنفسه باملخالفة
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 وزارة الصحة 

 من بما يطلبه موافاته املحاسبة وعدم ديوان على راتهمص الصحية الخدمات إدارة تجاهل الرد من قبل مدير 

 .املحاسبة ديوان بتنظيم م 2013 لسنة 19 رقم القانون  من 46 للمادة باملخالفة مستندات
 

 للتشريعات باملخالفة والوحدات الصحية باملراكز عقود عمل بإبرام طرابلس الصحية الخدمات مسؤول قيام 

 . والتأهيل العمل وزارة واعتماد املالية والتغطية املوافقات على الحصول  ودون  التوظيف لجراءات املنظمة
 

 د.ل( من  320,480العقم، وتم سحب مبلغ ) بمركز عالج الخاص الحساب حركة على صكوك دفتر تزوير

حساب املركز بمصرف الجمهورية سبها، وذكر ديوان املحاسبة أنه اتخذ الجراءات ضد املخالفين واسترجع 

 .بالكامل وأودعه بحساب املركز املبلغ
 

 طرابلس شركة الفنية ومفوض الشؤون إدارة وموظفي ومدير العام برقن مستشفى مدير من اعتمد كل 

خاصة  معدات وتركيب توريد مشروع بتنفيذ الخاص صاملستخل االبتدائي وكذلك االستالم محضر للمقاوالت

 .العام املال وصيانة حفظ في وتقصيرا إهماال يعد مما دالعق بنود بعض بتنفيذ التقيد دون  املستشفى بمغسلة
 

 الخاص املخازن  خارج خاصة باملستشفى وطوابع حاسوب أجهزة بنقل العام غات أمين مخزن مستشفى قيام 

 . بها
 

 الصحة، بوزارة الدولي التعاون  مديرمكتب املالية، بوزارة الخزانة إدارة مدير املالية، وزارة كل من وكيل قيام 

 وامللحق املالي املراقب مع التنسيق عدم في تمثلت وتجاوزات بارتكاب مخالفات ،حةالص بوزارة املالي راقبامل

 الخاصة الدولة املتراكمة على الديون  قيمة بإحالة املتعلقة بالجراءات موافاتهم وإغفال الصحي بالسفارات

 .سبةحاامل وانلدي املستندات من صور  إحالة عدم بالخارج، مع واملرض ى بالجرحى
 

 ديوان مصادقة على الحصول  دون  انفبروجيتكس الهندية جا شركة مع الطبي طرابلس مركز تعاقد مدير 

  . املسبقة املحاسبة
 

 حفظ في والتقصير وإدارية والهمال مالية وتجاوزات بمخالفات طرابلس العيون  بمستشفى املسؤولين قيام 

 عالوة صرف واستمرار املطلوبة، للمستندات امللفات الوظيفية اءاستيف عدم في متمثلة العام املال وصيانة

وأغطية، وذلك  فواصل لتوريد خاصة شركات وتكليف التدريس، أثناء توقف دكتور 34لعدد  التدريس

 .للقوانين واللوائح باملخالفة
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 االقتصاد وزارة

 همية من قبل عدد من املواطنينو  ملخابز الدقيق من مادة الشهرية املخصصات وسحب مخابز تزوير تراخيص 

 . الدولة واقتصاد العام باملال جسيما ضررا ألحق مما

 

 املكتب، إيرادات من يتم جبايتها التي املبالغ في بالتصرف م 2013 سنة خالل طبرق  الرخص مكتب مدير قيام 

 والحسابات امليزانية الئحة من 64 للمادة مخالفة يعد بالتجاوز مما للمكتب والصيانة التجهيزات على وصرفها

 .العمل عالقات وقانون  االقتصادية، الجرائم وقانون  واملخازن،

 

 والغاز النفط وزارة

 

 مدير – بالوزارة واملالية داريةال  لشؤونا عام مدير – للوزارة املالي املراقب – والغاز النفط وزير (من كل قيام 

 بمبلغ داريينإ عقارين عدد لشراء املباشر التكليف بطريق بالتعاقد 2013سنة خالل) الداخلية املراجعة مكتب

   .للمراجعة املسبقة للتعاقد املحاسبة ديوان على عرضه دون  دينار 32,039,000
 

 وزير ألقارب)لنرويجية ا يارا (جنبيةأ خدمات شركات مع ليبيا في والغاز النفط قطاع في استثمارية اتفاقية عقد 

وظائفهم  واستغالل التالعب في متمثلةولين سابقين باملؤسسة الوطنية للنفط ق من قبل مسؤ الساب النفط

 الليبية الخارجية وزارة مع للتنسيق العام للنائب املوضوع حالةإ تم حيث العام باملال اضرر  لحقمما أ

 . لالختصاص وفقا الالزمة جراءاتال ذ تخاال النرويجية القضائية طاتلوالس للنفط الوطنية واملؤسسة
 

 ومدير الخزينة مينوأ والخدمات واملالية داريةال  الشؤون عام مدير وهم طالنف بوزارة املسئولين بعض قيام 

حدى اب إلحس وتحويلها الوزارة حساب من الوزارة باسم ماليتينين حوالت بإصدار الداخلية املراجعة مكتب

 . ذلك باملخالفة للقوانين واللوائحبمصرف األمان و  املواد الغذائية الستيراد الشركات

 

 العدل وزارة

صالح مؤسسة ال  نشاءإ مشروع ومشرف العدل بوزارة التخطيط دارةإ مديرمن قبل  مستندات تقديم

 العقاري  واالستثمار ملقاوالتاحدى شركات إ )تنفيذل والتأهي صالحال  مؤسسة نشاءإ مشروع لتنفيذ والتأهيل

 املصروفة املبالغتبين أن حيث  الواقع رضأ على املنفذة عمالواأل  الكميات ومطابقة حصر دون ) املساهمة

 .املنفذة عمالاأل  تفوق 
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 العالي التعليم وزارة

 عضو  25  لعدد يفادإ قرار بإصدار ومالية داريةإ وتجاوزات فاتبمخال الغربي الجبل جامعة ووكيل رئيس قيام

 مبالغ صرف عنه نتج ما م 2010 لسنة  501  رقم العالي التعليم تنظيملالئحة  باملخالفة بالجامعة تدريس هيئة

  . بقيمة كبيرة من حساب الودائع مالية

 

  احليوانية والثروة الزراعة وزارة
 

 

لعقود الدارية باملخالفة لالئحة ا بالتعاقدقاما  املالي واملراقب السلطان غوط بقارواأل  الدواجن مجمع مدير

 .وصرف دفعات مقدمة

 

 املائية ملواردا وزارة
 

 بإحالة للهيئة املالي واملراقب الداخلي املراجعمكتب  ومدير للمياه العامة بالهيئة دارةال  لجنة قيام أمين عدم

 بتصرفات وقيامهم الهيئة حسابات من خارجية تحويالت جراءوإ املالية لوزارة جبايتهاالتي تم  يراداتال  كافة

 .اله يتبعون  ال ألشخاص للهيئة مملوكة سيارات تسليم فيت تمثل العام باملال أضرت

 

 احمللي احلكم وزارة
 

 الرسمية ليبيا بقناةالعالميين  حدأ مع ركزية النتخابات املجالس البلديةقد من قبل رئيس اللجنة املع إبرام  -

 300,000 قدرها جماليةإ بقيمة املحلية املجالس لعمل املنظمة واللوائحنين القوالشرح  حلقات إذاعية لنتاج

 . وقانون عالقات العملقتصادية م بشأن الجرائم اال2/79ن القانون م (34ـ  33)باملخالفة للمادة  دينار

 

 ميدان صيانة مشروع صيانة على املحلية الشركات بعض مع بالتعاقد سبها املحلي باملجلس املسؤولين قيام - 

الطرق  صيانة ومشروع سبها العسكري  املجلس صيانة ومشروع املخلفات نقل عمالأ ومشروع القوى  لعابأ

عادة تنظيم انون الجرائم االقتصادية وقانون إقل وباملخالفة داريةال  العقود لالئحة باملخالفة بمدينة سبها

 . املحاسبةديوان 

 

 حالةإ وعدم الشركات بعض معد باملخالفة عقو  إبرام الحرابة- كاباو البلدية باملجالس يناملسؤول قيام - 

 شرافال  في الداخلي واملراجع املالي املراقب وتقصير الدمغة ضريبة تحصيل في املتمثلة الضرائب مستحقات

 . املخازن  على
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املجلس املحلي  نطاق في الواقعة املشاريع بعض الستكمال التعاقد عند واملخالفات التجاوزات بعض رتكابا  -

 البنود بعض مطابقة عدم في متمثلة جالس التسييرية واملراقب املاليباطن الجبل من طرف رؤساء امل

 . ة للقوانين واللوائحباملخالف عليها املتعاقد الفنية للمواصفات

 

 املشاريع بعض وصيانة لتنفيذ عقود برامبإ للمجلس املالي واملراقب سبها املحلي املجلس رئيس من كل قيامــ  

 .لقوانين واللوائحل باملخالفة املدينة نطاق داخل الواقعة

 

 املالية واملخالفات التجاوزات ببعض الحرابة البلدي واملجلس كاباو املحلي باملجلسولين املسؤ  بعض قيام  -

   .اعليه املتعاقد للمشروعات الصيانة عمالأ على الصرف والفنية أثناء

 

 للكهرباء العامة الشركة
 

لصالح شركة كوجليكس  طرابلس الجهوي  والتحكم الوطني التحكم تطوير معدات بتوريد الخاص العقد إبرام

التنفيذي للشركة العامة دارة واملدير بل رئيس مجلس ال ، وذلك من قاملالي للدولةباملخالفة للنظام الفرنسية 

 . للكهرباء

 

 العامة املشروعات هيئة
 

وقد تمثلت املخالفة هنا في قيام كل من مدير إدارة الشؤون املالية واملراقب املالي واملراجع الداخلي بالهيئة 

لصالح مشروع إعداد دليل األسعار االسترشادية من حساب  721بترحيل وإخفاء قيمة التفويض املالي رقم 

انات على مدى سنتين متتاليتين دون إرجاعه لحساب اليراد العام األمر املخالف لنص التحول إلى حساب األم

 . م في شان اعتماد امليزانية 2013لسنة  7رقم  من القانون  6من قانون النظام املالي للدولة واملادة  7املادة 

 

 لالنتخابات  العليا املفوضية
 

 مشروع لصياغة التأسيسية للهيئة دينار يمليون غمبل بتحويل لالنتخابات العليا املفوضية رئيس نائب قيام

 عدادإ عدمإلى  بالضافة م 2014 لسنة املقترحة امليزانية عتمادا عند خصمهاثم  ومن مالية كسلفة الدستور 

 .املالية لوزارة حالتهاوإ الختامي الحساب عدادوإ الشهرية التسوية مذكرات

 

 البحري والنقل املوانئ مصلحة
 

 – بنغازي  – الخمس (املوانئ بأرصفة مطاطية واقيات توريد شروعم لعقد ملحق بإبرام املصلحة رئيس قيام

 .املحاسبة ديوان على العرض دون ) درنة
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 اإلدارية املراكز وتطوير تنمية جهاز

 

 وحدة  101 عدد تنفيذ ملشروع267  رقم للعقد  1  رقم العقد ملحق بإبرام الجهاز إدارة لجنة ينأم قيام 

 املحاسبة ديوان تنظيم إعادة بشأن م 2013 لسنة 19 رقم من القانون  24 للمادة باملخالفة سرت بحي سكنية

 املالي النظام من قانون   9  للمادة باملخالفة التعاقد في االول  الطرف حق تكفل التي تقييد باالشتراطاتال وعدم

 بامليزانية لها مالية مخصصات وجود لعدم والحسابات واملخازن  امليزانية الئحة من  13  للمادة و للدولة

 .الدارية العقود ولالئحة
 

 للمقاوالت سما شركة محضر اتفاق مع بإبرام الدارية املراكز وتطوير تنمية بجهاز الدارة لجنة أمين قيام 

أعمال املرحلة الثانية ملتابعة الحدائق والتسوية والصيانة ملشروع سوق الثالثاء طرابلس  تنفيذ بشأن العامة

 وهو ما يعد مخالفة للقوانين واللوائح . بالقيمة ذاتها،مالحق للمشروع  6وإبرام عدد 

 

 املصارف
 

 باالعتمادات التالعب لى جانب جرائمإها ) على سبيل املثال ال الحصر( تمثلت املخالفات التي تم ضبطوقد 

تي : والتحويالت
َ
 الخارجية في اال

 

 باسم جاري  بفتح حساب بالتسريع حسن  رأس الجمهورية بمصرف املحاسبة قسم رئيس قيام 

 وتحويل وترقيمه صكوك دفتر قام باستخراج كما القانونية االجراءات اتباع دون  ).ا .ر . ع( املدعو

دينار من   700,000 غ وكذلك مبل القرار لدعم الوطني حساب املركز من دينار  400,000  مبلغ

 الغرض .  فتح لهذا الذي املعني حساب في وإيداعها الدارية املراكز لخدمات العامة حساب الشركة
 

 ورئيس القروض في ملفات للبث الفرعية للجنةا ورئيس طرابلس التنمية مصرف مدير من كال قيام 

حدى إومفوض  سابقا األخضر فرع الزحف الجمهورية مصرف ومدير القروض دراسة لجنة

 تنفيذ عند املالية واملخالفات التجاوزات من بارتكاب العديد الورش معدات الستيراد الشركات

 دون  ينللمقترض نقدا القيمة نح وذلك بم م 2011 لسنة 21)رقم) على القرار املمنوحة القروض

 .   ألقاربهم قروض ومنح واآلالت توريد املعدات
 

 جراءاتإباتخاذ  وادي اآلجال فرع فريقياإ شمال ومصرف براك فرع الصحاري  موظفين بمصرف قيام 

 شكل براك على بمصرف الصحاري  الشاطئ براك مستشفى حساب على مسحوب مزور صك صرف

  وهميين . ألشخاص مرتبات
  

 وسحبها عملية املقاصة قبل مزورة صكوك بصرف الحرشة فرع الجمهورية مصرف مدير قيام 

 املخدرات مكافحة جهاز حسابات املحدودة من التموينية لصالح إحدى التشاركيات للتعهدات

  تاجوراء . العقلية واملؤثرات
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 التضامن صندوق
 

 االجتماعي التضامن بصندوق  املالي واملراقب الخزينة وحدة ورئيس املعاشات قسم ورئيس الفرع مدير قيام

 شخاصاأل بعض لصالح ساسيةاأل  املعاشات مرتبات حوافظ إعداد في لتالعبوا بالتزوير فزان فرع

 . العام باملال ضرارإ عنه نتج مما الوهمية والحسابات

 

 العامة شغالاأل شركة
 

 عن الناتج املرتبات حساب فائض في بالتصرف بالشركة املالي واملدير الخمس العامة شغالاأل  شركة مدير قيام

 العاملين ألغلب كبيرة بالغبمو  السلف صرف في والتوسع بالشركة املرتبات وقيمة املالية وزارة حوالةبين  الفرق 

 .بالشركة

 

 الديوان مالحظات على الرد عدم
 

 والتجاوزات باملالحظاتبموجبها  تبلغيها تي تمال الديوان مراسالت على بالرد تقم لم عامة جهة 45 عدد حالةإ 

 . تالجها تلك حسابات ومراجعة صبفح الديوان قيام ثناءتكشفت أ التي

 

 الصحية الخدمات دارةوإ الشاطئ والتعليم التربية وقطاع الشاطئ الوطني األمنولين بمديرية سؤ امل قيام 

 املتعلقة واملستندات بالبيانات موافاته بعدم مهامه داءأ عن نالديوا بإعاقة العام براك ومستشفى الشاطئ

 .  تاملرتبا بند بدراسة املكلفة للجنة حالتهاوإ لهم العمومية بالقوى 
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 م 2015 الفساد مستوىثانيًا:

 

 تقييم يتغير ولم املختلفة العالم دول  في الفساد مدركات مؤشر حول  الدولية الشفافية منظمة تقرير صدر

 والشفافية، النزاهة مستوى  في 100 من نقطة 16 على م 2015 العام في تحصلت حيث السابق العام عن ليبيا

 الفساد مستوى  في الدول  سلم على ليبيا ترتيب وكان م، 2014 العام في نقطة 18 على متحصلة تكان أن بعد

كما هو مبين  المالع في فسادا دول  ستة كثرأ ضمن ليبيا لىإ رتنظ املنظمة فإن وبذلك دولة 167بين  من 161

  .بالجدول التالي

 

 السنة
 مؤشر مدركات الفساد

(0 -100) 

الترتيب علي سلم 

 الفساد

عدد الدول التي تأتي 

 بعد ليبيا

2009 21 160/176 16 

2010 22 146/178 32 

2011 20 168/183 15 

2012 21 160/174 14 

2013 16 172/175 3 

2014 18 169/175 6 

2015 16 161/168 7 

 

د الدرجات على مؤشر مدركات الفساد من خالل احتساب املتوسط  يتحد ،أدناهكما يتضح من الشكل 

( أعلى مستوى للفساد املدرك في حين تعني درجة 0الحسابي لجميع القيم املوحدة لكل دولة حيث تعني درجة )

 ( أدنى مستوى للفساد املدرك.100)

 

 

 
 

 ر منظمة الشفافية الدولية، أعداد مختلفة.املصدر: تقري

 

2122
2021

16
18

16

2009201020112012201320142015

(2015-2009)تطور مؤشر مدركات الفساد في ليبيا خالل الفترة 



 

 الليبية المؤسساتلفات المالية و الفساد في المخا  14

 

  خامتة

 

نتهى تلخص ما االتي  هذه السلسلة من التقاريرنهينا تقديم املخالفات املالية والفساد نكون أنتهاء من فصل باال 

، حيث عرضنا تقييم تصرفات الحكومة م باب الحوكمة2015السنوي للعام  في تقريرهه ديوان املحاسبة يلإ

ف عن األهداف ارة الحكومية واالنحرادحديد االنحرافات عن الحكم الرشيد، حيث بينا مظاهر ضعف ال وت

لى ضياع عدم وضع الخطط املدروسة مما أدى إي و ستراتيج، إلى جانب فقدان البعد ال عند ممارسة األعمال

 .در األموال والمكانيات دون تحقيق األغراضوه

دارة الرشيدة كما جاء في تقرير الديوان والتي استنتجها من نحراف عن ال كما سلطنا الضوء على مستوى اال 

 . خالل ممارسته لدوره الرقابي
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  2014في ديسمبر  املنظمة الليبية للسياسات والستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي  2015, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في ينايرطرابلس ليبيا

تخص قضايا السياسات والستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من 

أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية  أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة جهدها من

القتصادية والجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول 
ً
الستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

السياسات العامة والستراتيجيات للحكومة من خالل نشر الحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة 

 كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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