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ة في  ة المال ا للرقا ظهر دور األجهزة العل
ر أداء أجهزة الدولة من خالل المهام  تطو

ة المنوطة  بتلك األجهزة وخاصة األساس
ة، وحث األجهزة على  تلك المهام الرقاب
ر أنظمة الدولة ة واإلدارة  تطو المال

ر إجراءات  ة الموجودة، وتطو والمحاسب
الممارسة فيها، والعمل على تحسين 
ون الهدف هو الحفا  حيث  مخرجاتها، 

 .على الموارد وضمان االستخدام األمثل لها
 ، ة أصومن هذا المنطل در ديوان المحاس

ره تقر 2016خالل شهر أبرل الليبي 
وذلك في ثوٍب جديد  2015عام السنو ل
اسا في تطورًا هائالً ُمظهرًا  م الس ت تقي

ذلك  قة، و بيرًا في العامة المط تحسنًا 
ص أوجه سلوب أالخلل والقصور في  تشخ

بهدف تحسين أداء وذلك ادارة أموال الدولة، 
ومالمنظومة  ة ة الح  ومؤسساتهاالليب

ومساعدتها في االتجاه نحو البناء  ،العامة
   .رشيدالمؤسسي ال

  
  

ة  ات واستدراكًا ألهم تقرر دالالت وتداع
ة الليبي ، 2015لعام  ديوان المحاس
ع ة، تستعرض هذه الورقة س ة محاور أساس

 :وذلك علي النحو التالي
ة الليبي  :أوالً  ر ديوان المحاس واقع تقر

م :  2015لعام  ة والتقس الظروف والمنهج
ع   .المت
اً  ة  :ثان ر ديوان المحاس أهم مميزات تقر

ة  2015لعام  ر السنو التقار مقارنة 
قة   .السا

ر  :ثالثاً  أبرز المحاور التي تناولها تقر
ة لعام    .2015ديوان المحاس

عاً  ة الليبي   :را م أداء ديوان المحاس تقي
ة ة الدول   .وفقًا لمنظمة الشفاف

حجم الفساد في مصلحة الجمارك  :خامساً 
ة لعام  ر ديوان المحاس   .2015وفقًا لتقر

 سبل الحد من ظاهرة الفساد والهدر :سادساً 
  .في مصلحة الجمارك

عاً  ات ت :سا رمتطل أداء ديوان  طو
ة الليبي   . المحاس
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ة  :أوالً  ر ديوان المحاس واقع تقر
الظروف :  2015الليبي لعام 

ع م المت ة والتقس   والمنهج
ة  ة الليبي هيئة مهن عد ديوان المحاس
ارة والذمة  ة االعت الشخص محايدة تتمتع 

ع  ت ة المستقلة، و السلطة الديوان المال
عتبر الجهاز األعلي  ما  اشرة،  ة م التشرع

ة المال ا، حيث للرقا ة في ليب ة والمحاسب
ة فاعلة علي المال  يهدف إلي تحقي رقا

 .العام والتحق من حسن استخدامه
ان مستقل في  ة  س ديوان المحاس تم تأس

ة حتى  ، وقد2011العام  أتم ديوان المحاس
ة في  قات مفصلة لإلدارات المال اآلن تدق
م أدائها ، المؤسسات العامة إضافة إلى تقي

ة من  ما استطاع الديوان توفير درجة عال
االنفتاح في أنشطته حيث يجعل العديد من 
المعلومات المتنوعة متوفرة علنًا، إضافة إلى 

ات م توص ة   .دعوة الجمهور لتقد من ناح
ات من  ، يواجه استقالل الديوان تحد أخر
ما فيها هجمات من مجموعات  عوامل عدة 

ومة   .مسلحة وتدخل الح
ة مؤسسة  ل ديوان المحاس المراجعة ش

االتدقي الو  عد الثورة وتتمثل  عل ا ما  في ليب
ة من  ة المال ة في دعم الشفاف س أهدافه الرئ
اإلنفاق  ة المتعلقة  أجل تحسين اإلدارة المال

م ديوان قِّ ُ  ،وعالوة على ذلك. العام
ة أداء الهيئات العامة، مثل المؤتمر  المحاس

ةالوطني ال ، عام، إضافة إلى السلطة التنفيذ
أسس المؤتمر الوطني العام في العام ما 

افحة الفساد 2012 إلى جانب  هيئة م
ة ، والتي قصد منها تو  فير ديوان المحاس

ة منحت هيئة  ، وقدالدعم لديوان المحاس
افحة الفساد ح التحقي في الحاالت  م

سوء التصرف اإلدار والمالي    .المشتبهة 
ة الليبي  شهدوقد  إعداد تقرر ديوان المحاس
عدم االستقرار نتيجة من حالة   2015لعام 

ة األحداث  ة والظروف االستثنائ الصع
انت التي مرت بها والحرجة  ا والتي  ليب

مستمرة والزالت  2014امتدادًا ألحداث عام 
حتي اآلن، وأبرزها استمرار غل الموانئ 

ة، وتعدد ا ومات التي والحقول النفط لح
ثرة االعتصامات  تولت أمور الدولة، و
واالقتحامات المسلحة لمقرات الدولة، 
المواجهات المسلحة وما أعقبها من مرحلة 

ان مدني،  اسي النقسام زادة حدة االعص س
ر الو  نتج عنه نزاع عنيف والذ عس

نتيجة تنافس  وازدواج في السلطات
ع نفوذها ومات في توس اإلضاالح فة إلي ، 

نشوء أجسام موازة لمؤسسات الدولة 
ة، فضالً  اد عن نشوء حالة من التساب  الس
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ات إ صول علي الوالءات و نحو اإلنفاق للح ث
ة   .الشرع

ة، و  عمل في ظل هذه الظروف الصع
هنيـة مومـارس خاللهـا مهامـه الديوان 

ــاد، و  ة وحي نــأ بنفســه حاول الواســتقالل
ةوعامليــه عــن  اســ ، القائمة الخالفــات الس

 لمحافظـة علـىا نحووســعى قدر االسـتطاعة 
ف  مـا ع امـل منـاط ليبيـا،  الترابـ مـع 

ة للوقـوف على اعداد بـرا مج عمـل اسـتثنائ
االختراقـات وممارسـات الفساد التي  علـى

تنشأ وتترعـرع في بيئـة الصـراعات وحـاالت 
ان عـدم االسـتقرار، متوقعة نتيجة  توالـتي 

 ع اوضث وتفاقم األاالحداهذه تطور 
ة ة واالقتصاد اس   .الس

عداد هذا التقرر إ استلزم تجهيز و  لذلك
ة  ة في ظروف استثنائ ممارسة المهام الرقاب
ة محفوفة  ة صع ة، وجبهة داخل غير عاد

ة ديوان تعرض المخاطر، حيث  المحاس
مقراته مرات ت متنوعة واقتحمت التهديد

ثير من التهم  ما تم اتهامه  عديدة، 
ه الشائعات التي سوقت فيوأُ   طلقت عل

  . وسائل اإلعالم شتي
اق،  ذاتوفي  ةقام الس  ديوان المحاس
اع  مــي المنهجات في إعداد  الوصــفي التقي

ة الليبي لعام  ر ديوان المحاس  2015تقر
طــة  صتشــخل وذلك اســات العامــة المرت الس

م  المــال العــام وٕادارة المؤسســات وتقيــ
تم حيث المختلفة، األنشــطة والممارســات 

م ة  تسعة أبواب ليإ التقرر تقس س رئ
ة  لقطاعـات واألنشـطةل اً وفقمقسمة  االقتصاد
ص، المختلفة ــع  تم تخص األبــواب األر

ة، ليو ألا ـــة والمؤسســ حيــث  للجوانــب المالي
ة  تتضــمن طة بإدارة الميزان األنشـــطة المرت

مة والقطاع المـالي والمصـرفي علي  والحو
 لي، أمـا األبـواب مـن الخـامس إالتوالي

ع فُخِصص ة  تالسـا للجوانـب االقتصـاد
ـــرض ـــي تعـ ــة، فهـ  واإلنتاجيـة والتنمو

ـــاع النفطــــي األنشــــطة ا القطـ ــة  طــ لمرت
ـــة التحتيــة  ــاد والبنيـ ، علي الترتيبواالقتصــ

 الثــامن البــاب ل من ُخصص حـين في
م والتاســع ة الوزارات أداء لتقيــ اد  الس
ة ل في والخدم   .قطاعي ش

ر  الذ أن هذا التقرـر شمـل نتـائج وجدير 
م مؤسســـات  صعمـل الـديوان مـن فحـ وتقيــ

اســتثناء تصـــرفات أالدولــة و  نشـــطتها المختلفـــة 
المنطقــة  ـــة المؤقتــة الــتي تعمــل  وم الح

ضــاء مقــراً  ة وتتخــذ مــن مدينــة الب ، لهــا الشــرق
اقتراضها و  نفاقها لعدة إ والتي ظهرت مؤشرات 

سـبب االنقســ ارات مـن الـدينارات،   ـاممل
اسي ـــة اإل الس  ،بـــاتثوغيـــاب المســـتندات وأدل

 الليبي أن يـــتم الوفاق ليلـــك إحيث تم تأجيل ذ
ن الديوان من فرض رقابته على تلك  تم و

  .التصرفات
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اً  ر ديوان : ثان أهم مميزات تقر
ة لعام  مقارنة  2015المحاس

قة ة السا ر السنو   التقار
أكثر ا العام ة هذجاء تقرر ديوان المحاس

وشجاعة في تعرة الفساد  وضوحاً 
ة  وم المستشر في مؤسسات الدولة الح

ة، وٕاطالق  وم ه الح صافرات العديد من وش
ه ات  اإلنذار وذلك في وقت  االقتصاد ف

اإلفالس في ظل تصاعد حافة الليبي على 
من  الصراع المسلح بين الفرقاء الليبيين

ة  ًا من ناح ة وتهاو أسعار النف عالم ناح
ضًا أخر  ة ، وأ في ظل تحذيرات تقارر دول

اطي النقد من إفالس لي ا ونفاد االحت ب
 ةفي حالوذلك سنوات،  4جنبي خالل األ

ة اس ة والس ات األمن  استمرار االضطرا
  .القائمة
ة لعام وقد   2015شمل تقرر ديوان المحاس

، الراهنة موضــوعات جوهرــة تهــم المرحلــة
، وخطيرة نتائج مفزعة ل الديوان إليوتوصَّ 

ما يخص م أداء مؤسسـات  خاصة ف تقيـ
ة المتمثلــــة في  اد ايــــة اإليــــرادات الســــ ج
، مصــــلحتي الضــــرائب والجمــــارك

ة ،  وموضــوع االعتمــادات المســتند
عــض ملفات فساد النظام  والمرتبــات و

ات السـاب مثـل  العقـود واالسـتثمار والمشـار
  .جنبيـة في االقتصاد، وغيرهااأل

تأتي نتائج تقرر ديوان وفي هذا الصدد، 
ة لعام  متوافقة مع نتائج  2015المحاس

الذ تصدره منظمة العالمي تقرر الفساد 
ة  دالشفاف ارتفاع حجم الفساد في  والتي تؤ

ة  ومة الليب االقتصاد الليبي وتراجع قدرة الح
ة ، حيث علي محارته خالل األعوام الماض

ات الفساد  ا وف مؤشر مدر احتلت ليب
ز  2015العالمي للعام  اً  161المر  عالم
ح  دولة في العالم 168من مجموع  لتص

  .1ضمن الدول العشر األكثر فسادًا في العالم
ر أنه  منو  الذ ألول مــرة يــتم الجدير 

ة في إدارة الــــديوان  تحقيــ الشــفاف
ات المعــــايير  الداخليــــة وفــــ توصــــ
الدوليــــة الصــــادرة عــــن منظمــــة 

ــاً اإلنتوســـا عـــرض التقرـــر ملحقـ ــث   ، حيـ
ــ ــداخلي للــديوان عـــن النشـ ا المؤسســـي الـ

م يتضــمن مســار عملــه 2015خــالل العــام 
جراءاتــه اإلدارــة والماليــة، مـــن خـــالل إ و 

ة وتجرتـــه  ة واالســـتراتيج خطتـــه التشـــغيل
ـــرامج  ــــذلك بـ س نظـــام الجــــودة، و ــ في تأسـ

شــــرة والت ـــطة المــــوارد ال ــــدرب، وأنشـ
ـــو  حـ الموقف  والدراسات خاتماً  ثال الملح 

  .م2015المالي للديوان عن العام 

                                                             1 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi_2015. 
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ة وفي اآلونة األخيرة،  ح ديوان المحاس أص
اً  صوتاً   يلعب دوراً دأ على نحو متزايد، و  قو
ة هاماً  ة على السلطة التنفيذ وذلك  في الرقا

ا في ظل تفاقم معدالت الفساد في األوس
ة ات مراجعة مفصلة . الليب وقد أنجز عمل

ة للمؤ  سسات العامة، على اإلدارة المال
م أدائها ذلك تقي وهو  2011العام  منذو  .و

اً  صدر تقرراً  ها ، حيثمهماً  سنو  تهم ف
ة أكثر من مرة  ة والتشرع السلطتين التنفيذ

ة  ضعف األداء وسوء اإلدارة وانعدام الشفاف
وسوء التنفيذ عبر مجموعة واسعة من 

ساهم ذلك في تعزز  األمر الذالقطاعات، 
ا  المساءلة ورفع مستو الوعي في القضا

ة في القطاعات ة المختلفة الشائ وم    .2الح
تـــائج إجـــراءات الـــديوان ن تحققــ وقد

نفـــاق وتـــوفير ملموســـة في ترشـــيد اإل 
ض اإلنفـاق  ـبيرة مالمـــوارد وتخفـ بـالغ 

اإلضـافة مليـار دينـار 12 تتجـاوز مبلـغ  ،
بير مـن إ إلي ال الفسـاد شـأقاف عدد 

ة و  حـاالت التحايـل والظـواهر السـلب
المــال العــام لالســتحواوالتالع ا عليهــ ذــب 

ـف للديوان نتيجــة لمــا تكشَّ  بــدون وجــه حــ
                                                             2 Transparency International, “Libya 2014: National Integrity System Assessment”, 30 March 2016, Available at: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/libya_2014_national_integrity_system_assessment  

تم من جراء تطبي هذه القـرارات والـتي 
  .جهـات التحقيـ إلي احالتهـا
أبرز المحاور التي تناولها : ثالثاً 

ة لعام  ر ديوان المحاس   2015تقر
ة في مقدمته  ظهرأ تقرر ديوان المحاس

ة في  مالمح المرحلة عن السنة المنته
مالمح الوضع تحت مسمي  31/12/2015

المالي واالقتصاد للدولة خالل العام 
ه  2015  :مايليوجاء ف

الحقول والموانئ وتدني قفال إاستمرار  .1
ةنتاج النف وانخفاض األإ  .سعار العالم

وما لموانئ ا غالقإ تضاعف خسائر  .2
عها من خسائر في األ صول ت

ة  .والخزانات النفط
داء المؤسسات المسؤولة عن أتدني  .3

 .الموارد البديلة للنف
ة  .4 ة في الميزان عجوزات مر

ة  ل الميزان ات واستمرار تمو اط واالحت
 .العجز

ات النقد األ .5 اط  .جنبيانخفاض احت
ل الدولة وتدني األ .6 داء ضعف ه

ومي وعدم إدراك ال مسؤولين الح
 .لخطورة الوضع

نفاق من خالل استمرار الهدر في اإل .7
نفاق الغير نات واإليالتوسع في التعي

 .ضرور 



 

استغالل  استشراء مظاهر الفساد .8
ومات  حالة االنقسام عبر تساب الح
المزدوجة في ابرام التعاقدات وٕانفاق االموال 

ات غسيل يوفوضي التعي نات وتنامي عمل
للخارج والتوردات موال والتهرب األ

ة والتالعب في العقود والمشترات  الوهم
والتهرب من سداد مستحقات الدولة 

ة ات المصرف  .والتالعب في الحسا
ة أبرزذلك،  ر ديوان المحاس عض  تقر

ة الهامة، وذلك واألرقام المؤشرات  االقتصاد
   :علي النحو التالي

 حوالي  العامة ةنواز العجز في الم بلغ
ار  25 رغم انخفـاض وذلك ، دينارمل

ةنفقات العامة ال عـن العــام  %18 بنسـ
ار دينار 36لتصل إلي الســاب  إال  ،مل

لتصل انخفضت العامة أن االيــرادات 
، 11.3إلي  ار دينار فق تم وقد  مل
ل ة  العجز تمو ا من بواقي الميزان جزئ

ز  ا المر ه من مصرف ليب  .وأغل
  
  
  
  

  

  
ة لعام  :المصدر   .22، ص 2015تقرر ديوان المحاس

ل الساب تفاقم عجز  نالح من الش
، ) 2015- 2012(الموازنة خالل الفترة 

حيث تحول الفائض الذ تحق في موازنة 
ار  21والذ وصل إلي  2012عام  مل

نحو  2015دينار إلي عجز سجل في عام 
ار دينار 25   .مل
  االموانئ  اغالقزمة ألفت خسائر  ليب

ة خالل الفترة  )  2015 – 2012( تراكم
ار دينار 98قدرها حوالي  ما مل ، وذلك 

  .يتبين من الجدول التالي
  ) 2015 – 2012 ( خالل الفترةالموانئ  اغالقخسائر جدول 
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عاد  قاف واست حالة تعاقد  39.500وقام بإ
المخالفة بدون وجود  وتعيين تمت 
عض الجهات  ة ، وان  مخصصات مال

م اكثر من  مستند  1000العامة قامت بتقد
ض  حالة  595مزورة ، وقام الجهاز 

ات ألشخاص دون الس ن صرف مرت
مة تبلغ  ق ة  دينار مليون  5.7القانون

حالة صرف مرتب  10.710
ة للتقاعد  ألشخاص بلغوا السن القانون

دينار وتبين للجهاز  مليون  167
ان  4.310 موظف ال ينتمون لك

 .جهة ادارة معتمدة
في  عض حاالت االزدواج الوظ جدول يوضح أمثلة ل

 وفقًا للجهات المختلفة

ة لعام  ر ديوان المحاس   .71، ص 2015تقر
  235أظهرت النتـائج وجـود أكثـر مـن 

ألـف حالــة تكــرار متضــمنة التكــرارات 
ـبير منهـا و  ، وتم فرز جزء 

ألف  125اكتشـاف حتـى اآلن مـا يزـد عـن 
في فعلي  .حالة ازدواج وظ

ة لعام   .22، ص 2015تقرر ديوان المحاس
ز  ت ات المصرف المر اط احت

ار دوالر 39في الخارج الي  وهو ما  مل
ار دينار  54 ة عام مل  2015نها

انت  ار دوالر في عام  115ن  مل
سبب اقفال الموانئ وعدم تصدير 

أخطر االوضاع عد ما ، وهو 
ة ل  ،االقتصاد ة  ارث والتي تعد 
 

ة لعام  ر ديوان المحاس   .25، ص 2015تقر
يرادات المحصلة من اإلبلغت 

في فق مليون دينار  46مصلحة الجمارك 
الكامل علي االستيراد من  عتمد  بلد 

ارات المل ه االعتمادات   ،الخارج وتفتح ف
ن هذه االيرادات الضحلة ال تكفي 

ات جهاز الجمارك  التي بلغت و لسداد مرت
عد مليون  ما  ، وهو ما سنتناوله ف

. 
التقرر الي ان الجهاز ض تعرض 
في فعلي ،  ألف حالة ازدواج وظ

عاد  قاف واست وقام بإ
المخالفة بدون وجود  وتعيين تمت 
عض الجهات  ة ، وان  مخصصات مال

م اكثر من  العامة قامت بتقد
ض  مزورة ، وقام الجهاز 

ات ألشخاص دون الس صرف مرت
مة تبلغ  ق ة  القانون

710وض 
ة للتقاعد  ألشخاص بلغوا السن القانون

مة  167.6ق
310وجود 

جهة ادارة معتمدة
 

في  عض حاالت االزدواج الوظ جدول يوضح أمثلة ل

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس تقر
أظهرت النتـائج وجـود أكثـر مـن وقد 

ألـف حالــة تكــرار متضــمنة التكــرارات 
، وتمالداخليــة

اكتشـاف حتـى اآلن مـا يزـد عـن 
في فعلي حالة ازدواج وظ

115106
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ة لعام : المصدر تقرر ديوان المحاس
 تتراجع

في الخارج الي 
54عادل 

انت أعد  ن 
سبب اقفال الموانئ وعدم تصدير  2012

، وهو النف
ة االقتصاد

س  .المقاي
  
  
  
  

  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس تقر
  بلغت

مصلحة الجمارك 
الكامل علي االستيراد من  عتمد  بلد 

ارات المل ه االعتمادات  الخارج وتفتح ف
ن هذه االيرادات الضحلة ال تكفي أ ما

ات جهاز الجمارك  لسداد مرت
مليون  257

.التفصيل
  تعرض

ألف 125
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 المخالفات ن عن جملة من االديو  شف
ة واالدارة في اغلب المؤسسات  المال

ة الليب وم ة وتعرض الزمة السيولة الح
ة و  اللوم علي المصرف أالحال لقي 

ز وضعف قدرته علي ادارة االزمة  المر
  .وايجاد الحلول الناجعة

س ل ما سب موجز  مما قدمه  عد 
ة  عن 2015في تقرره عام ديوان المحاس

حجم وضاع األ ا والتي تنذر  ة في ليب المترد
ات التي التداع وحجم ،الكارثة التي قد تقع

إذا استمرت  صعب حصرها أو التنبؤ بها
ة ، حيث لم حالهاعلي  هذه االوضاع المترد

عد هناك مناص من وضع األسس 
حة للخروج من تلك األزمة ومعالجة  الصح

بين  يتطلب تعاوناً لذ آثارها، األمر ا
  .في األدوار د المبذولة وتكامالً الجهو 
عاً  ة :  را م أداء ديوان المحاس تقي

ة ة الدول   الليبي وفقًا لمنظمة الشفاف
م  ة من خالليتم تقي  أداء ديوان المحاس

ة لقدرته  النس ة  عاد تعتبر أساس ثالثة أ
ما يلي على منع الفساد   :وذلك 

ة من حيث الموارد  .1 ة قدرته الكل المال
ة  .واالستقالل

ة والممارسات،  .2 مة الداخل أنظمة الحو
انت المؤسسمع  يز على ما إذا   ةالتر

 .شفافة، وخاضعة للمساءلة، وتعمل بنزاهة

يز دوره في نظام النزاهة الكلي مع التر .3
من حيث  ةعلى المد الذ تحققه المؤسس

منع الفساد ومحارته ما يتعل   .دورها ف
ل ُ و  اس  ، مجموعة من المؤشراتعد تم ق

م لكل ٌ ما  عد اإلطار القانوني فحص التقي
ة ة الفعل من و  .إضافة إلى الممارسة المؤسس

ص المعلومات للمساعدة في إبراز  أجل تلخ
ة في  نواحي الضعف ونواحي القوة األساس

ة الليبي اس من  ،ديوان المحاس تم وضع مق
ل منها  نقطة 100 نقطة  25فترات 

م محتملة 5يتضمن  ، 50، 25صفر، : ق
ما يتضح من الجدول  100، 75 وذلك 

  .المبين أدناه
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ة الليبي وفقًا  م أداء ديوان المحاس جدول تقي
ة ة الدول   لمعايير منظمة الشفاف

م نظام النزاهة : المصدر ة، تقي ة الدول منظمة الشفاف
  .141، ص 2016مارس  30الليبي،

درجات المؤشرات التي الساب قدم الجدول 
ة من حيث  م ديوان المحاس تلخص تقي
ة، ودوره داخل نظام  مته الداخل قدرته، وحو

مًا . الليبي النزاهة ة هذا الجزء تقي ق وتقدم 
ًا لكل مؤشر ، وذلك علي علي حدة نوع
  .النحو المبين أدناه

  القدرةمؤشر  .1
مالئمة الموارد ال توافرمد   .أ 

ةلتحقي أهداف    ديوان المحاس
ة إلى الموارد المالئمة  فتقر ديوان المحاس

ل فعال ش اته  ام بواج س ف. للق منذ تأس
لزادة موارده ماسة حاجة  وهناك، الديوان

ل منتظم،  ل وقد ش في تمت زادة التمو
ومة خطة  ،2013العام  قت الح حيث ط

زت، إلى جانب  لمحارة الفساد، والتي ر
ة، على دور المخابرات في  ديوان المحاس

مامحارة الفساد س الوزراء  ،  أعلن رئ
د  الديوان الساب علي زدان أنه سيتم تزو

له ألداء  ل الموظفين والموارد الالزمة
أعماله، مثل مراجعة األنشطة واإلنفاق 

ولكن الديوان ما زال ، لهيئات العامةالمالي ل
د ات  يؤ الواج ام  ة للق اف أن الموازنة غير 

ل فعال ش ام بها    .التي فوض للق
شرة  عالوة على ذلك، فإن الموارد ال
ة من حيث عدد الموظفين  اف للديوان غير 
بير المهارات  الالزم ونقصهم إلى حد 

ل فعال ش اتهم  ام بواج افة إض .الالزمة للق
ة  إلى ذلك، فإن النقص في الموارد المال
م  عني أن الديوان غير قادر على تقد

وفي . لزادة مهارات الموظفين فءتدرب 
عض البرامج الصغيرة  هذا اإلطار، تم تنفيذ 

يز على مهارات لموظفي الديوان  مع التر
رامج التدقيبيوترموالكاللغة اإلنجليزة،   ، و

ذلك بناء قدرات من  ، وتلقواوالمراجعة
ة من بينها البنك الدولي   .جهات خارج

ة في وقد  ة خطة خمس نشر ديوان المحاس
أنه ينو  2014يوليو  طرح خاللها  والتي 

ة عن طر تدرب  بناء قدراته المؤسس

الممارس
 ة

القانو
  المؤشر  المقياس  ن

  القدرة الماليةالموارد  - 25
)42/100

 االستقاللية 50 50  )
  الحوكمة الشفافية 50 50

)38/100
(  

 المساءلة 25 25
 النزاهة 25 25

تدقيق مالي  50
 فعال

  الدور
)33/100

(  
25 

ضبط السلوك 
الخاطئ 
 ومعاقبته

تحسين اإلدارة  25
 المالية

  38/100 :الليبيالدرجة الكلية لديوان المحاسبة 
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ر  مع منظمات التدقي عالقته الطاقم وتطو
ة والمراجعة  ة، مثل المنظمة الدول الدول

ا ة  لألجهزة العل ة والمحاس ة المال للرقا
ة  ا للرقا ة لألجهزة العل والمنظمة العر

ة ة والمحاس ومن أجل الوصول إلى   .المال
ي - ذلك، أوصى اتحاد األعمال األمر

ة روا  طور ديوان المحاس أن  الليبي 
ة مثل منظمة  أقو مع المنظمات الدول
ي  ة، والبنك األورو التعاون الدولي والتنم

ة للتن ما  ،اإلعمار، والبنك الدوليو م
ة شارك ديوان المحاس أن  في  أوصى 

البرنامج الدولي للزمالة في التدقي الذ 
ومة،  ي لمساءلة الح تب األمر يديره الم
ة  ات محاس سعى الستشارات شر وأن 

ر نماذج  ة من أجل تطو بنى التشغيل و الدول
ة ال م ة للديوانتنظ ل   .واله
  

ة  توافرمد   .ب  ة العمل االستقالل
ة   لديوان المحاس

ة ديوان قع  في نطاق السلطة المحاس
ة، عمومًا ، و تي تعين مديرهالهي و  التشرع

ة  ة لديوان المحاس ام القانون توفر األح
 منعن التدخل الخارجي  ةاالستقالل

ة س الوزراء وقد  . السلطة التنفيذ صرح رئ
 أن 2013في فبراير الساب علي زدان 

ة المتعلقة بديوان  القوانين واألنظمة الحال

ة، مش ة مقبولة في األوقات العاد يرًا المحاس
ات الديوان  إلى أن سلطات وصالح

حت  ما واسعة إلى حد أص منح بير، 
ام من  مدير الديوان حصانة بناء على األح
ة القذافي والتي ما زالت فاعلة حتى  حق

  .اليوم
 مدتعبيرًا عن ، و الممارسةوفي جانب 

في ممارسة أعماله من التدخل  الديوانحرة 
ة حتى فقد  ،الخارجي استطاع ديوان المحاس

ل غير حزي وغير فئو  ش اآلن العمل 
بيرة مستقالً  ان إلى درجة  عن القضاء  و

اسي ن، ولكن التأثيوهيئات إنفاذ القانو  ر الس
حدث إلى حد ما خاصة من  ما زال 

على ذلك، واجه الديوان  عالوة  .البرلمان
قاته س وانتقائي في تحق أنه مس . انتقادًا 

رر ديوان اعلى الرغم من ذلك فإن تق
ة   2015و 2014و 2013لألعوام المحاس

نتقد العديد من المؤسسات العامة على ت
الضعف في إنفاق األموال العامة، وضعف 

ة   . اإلدارة، واالفتقار للشفاف
اق ذاته، ة التقارر غتعد  وفي الس الب

ة  قة التي أصدرها ديوان المحاس السا
ة  ئد أو الم تعالج سبب اإلنفاق الز و تجميل

ةم اختراق الميزان ولكن ال  ،ن قام تحديدًا 
اب االستقالل  اس لغ انع ينظر إلى هذا 
ان للديوان  ومة، حيث  طرة الح عن س
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ومة، ولكن   يرجع ذلكحوار إيجابي مع الح
سبب االفتقار للمعرفة  عيد  إلى حد 

ورغم أن  .والمؤهالت بين موظفي الديوان
ات عديدة  ة في مناس أعضاء ديوان المحاس

عرضة لهجمات من جماعات مسلحة  واان
على سبيل المثال، حدثت سلسلة . مجهولة

من الهجمات واالعتداءات ضد موظفي 
ة الموجود في بنغاز في  ديوان المحاس

عي  ،عالوة على ذلك  .2014أواخر 
استقالل الديوان وقدرته من انعدام األمن 

على قدرة طاقم  على العمل، حيث أثر ذلك
ة و في الديوان  وم  اجراءزارة الهيئات الح
الت فإن قرارات الديوان ومع ذلك،  .مقا

ادة محدودة  اً نادر  ما يتم إنفاذها ألن هناك س
قة أن ء القضا فق للقانون نتيجة لحق

ل  وهيئات إنفاذ القانون ال ش عمالن 
  .افٍ 

مةمؤشر  .2   الحو
ة المعلومات والقرارات  مد  .أ  شفاف

  للجمهور
انات حول وجود  ة ب نًا إيجاد أ ن مم لم 
ة لديوان  النس ة  الشفاف ام تتعل  أح
م  ة غير التشرعات العامة التي تح المحاس
ة لدرجة  القطاع العام، والتي تضمن الشفاف

من قانون عالقات  132وتبين المادة ، ما
. العمل القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين

فةف ، فإن القواعد تملي شاغرة عند توفر وظ
ة أوًال للمتقدم ذ العالمات  أن تعطى األولو

ٕاذا تساوت العالمات، فإن المتقدم و . األعلى
عطى  مي  ه أعلى مستو تعل الذ لد

ة، ومن ثم تارخ  عمر  راً التخرج وأخياألولو
ة لألكبر سناً   ،المرشح، حيث تعطى األولو

ع موظفي القطاع العام مطالبون ما ان  جم
ة قبل  اإلفصاح عن ممتلكاتهم الشخص
عد عدد معين  تسلم المنصب ومرة أخر 

ن . من السنوات م عالوة على ذلك، 
ل ش عشوائي أن  الطلب من الموظفين 

عن ستجدة فصحوا عن معلومات م
ًا أن تكون . ممتلكاتهم س مطلو ولكن ل

ة   .اإلفصاحات علن
ة لجانب  يوجد لديوان ، الممارسةالنس

ة موقع إلكتروني يتم تحديثه  ل المحاس ش
ل معقول ش ، حيث متكرر، وهو حديث 

سهولة  ان الجمهور العام الحصول  بإم
على معلومات عن أنشطة وطاقم موظفي 

ع  الديوان، إضافة إلى الوصول إلى جم
ة من العام  حتى العام  2011تقارره السنو

قة النطاق تعد ولكن  ،2015 التقارر ض
ة ال تنشر  والتي أكملت خالل السنة المال

وٕاضافة . على الموقع اإللكتروني للديوان
مواقع  على اتصفح للديوان ،إلى ذلك

سبوك التواصل االجتماعي تر الف حيث  وتو
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ان الجمهور االتصال واالستفسار عن  بإم
  . أنشطة الديوان

التصرحات التي تصدر عن تتضمن 
ة ومعلومات عن  الديوان تصرحات رسم
التشرع، إضافة إلى رسائل عامة من 

ع ات والتشج ، 2014يوليو  7في . التح
ة  ة خطته االستراتيج نشر ديوان المحاس

ة من  على  2019إلى  2014الخمس
سبوك و  الجمهور دعا صفحته على الف

م اقتراحاتللتعلي على الخطة و   تقد
ة الديوان،  تتضمن الخطة وصفًا لرؤ
مه، إضافة إلى التحليل  ورسالته، وق
ون من نواحي القوة، ونواحي  الراعي الم

     والتهديدات الضعف، والفرص
)Analysis SWOT( .   
يوفي هذا الصدد،   - رحب االتحاد األمر

مثل أكبر  الليبي لألعمال التجارة، والذ 
يين والمستخِ  دمين في المستثمرن األمر

ا بنشر الخطة االست ة ار ليب ة الخمس تيج
ه على الت وأصدر ًا أثنى ف انًا صحف م از ب

ة واالنفتاح الشفاف ة    .ديوان المحاس
  المساءلة  .ب 

م تقرر تعتبر  ة بتقد الهيئات العامة مطال
رة ذات الصلة مرة في السنة، امالي إلى الوز 

ام  نمِّ ُ مما  ة من الق السلطة التنفيذ

ة حول إنفاق  ة المال مستو ما من الرقا
ناء على ذلك، تكون . الهيئات العامة و

م المعلومات إلى  الوزارات ملزمة بتقد
اإلضافة إلى ذلك، . المؤتمر الوطني العام و

ن من مالحقة الموظفين مِّ تشرع ُ  هناك
الرشوة، أو  تهم  مشار ه  العموميين المشت
الفساد، واستغالل ميزة اطالعهم على 

ة السجن ة فرض عقو ان   .المعلومات مع إم
ة  قدم ديوان المحاس من حيث الممارسة، 
ة إلى الوزارات، التي تحيلها إلى  تقارره المال

وتكون اللجنة عندئذ . في البرلمان لجنة
عة هذه الت ولكن، . قاررمسؤولة عن متا

ة،  قتصر على التقارر المال يبدو أن ذلك 
الديوان تقارر عن أعماله، يرفع وال 

  .وأنشطته، ونتائج عمله
  النزاهة  .ج 

ة مدونة سلوك تدعى متلك  ديوان المحاس
ة امًا من أجل  ،الالئحة الداخل وتحدد أح

ة، ولكن ا ضمان نز  هة موظفي الخدمة المدن
ة تعد  اف وتترك مجاًال القوانين غير 
ملي قانون علي سبيل المثال،  ،تاللتفسير 

عدم  2010لسنة 12عالقات العمل رقم 
ة قبول  السماح لموظفي الخدمة المدن
ستخدم  ة صورة على عملهم، وأال  أ ا  الهدا
ل  ش اشرة أو  ه سواء م أ موظف منص
اشر لمنفعته الخاصة أو منفعة  غير م
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اة أ ممارسة المحا و الواسطة، آخرن، أو 
ة أدوات أو أجهزة من قبل  وعدم استعمال أ

ة   .الموظف من أجل مصلحته الشخص
صنف التشرع الرشوة من  ،إضافة إلى ذلك

ة أو له على أنها  موظف الخدمة المدن
السجن عاقب عليها  ة    .جنا

متلك ة  ذلك  ة دائرة داخل ديوان المحاس
 عالوة. للتحقي في خروقات مدونة السلوك

ا لتطبي تعد على ذلك،  ة العل المفوض
ة مسؤولة عن معا التحق يير النزاهة والوطن

ات من  األفراد المتقدمين للوظائف طل
ان للمتقدم صالعا م ما إذا  مع  لةمة وتقي

ًا في أنشطة  ان مشار النظام الساب أو إذا 
ة ان  لكن .إجرام س من الواضح ما إذا  ل

أثر رجعي على موظفي  التدقي ينطب 
عملون في القطاع  ة الذين  الخدمة المدن
العام في الوقت الحاضر أو أنه ينطب على 

ات التوظيفمالمتقد طل عدم  وقد أد .ين 
قين منظمة هيومان رايتس  وصفإلى  ال

م ووتش  هذه المعايير التي يتم فيها تقو
أن ات  طل ، ها فضفاضة وغامضةالمتقدمين 

ائ المستخدمة النقص في الحق تانتقد ما
ة وأعلنهذه في  أنها تسمح  تالعمل

اسي   .التالعب الس
اع مدونة  من حيث الممارسة، ال يتم ات
ل حازم في ديوان  ش السلوك أو إنفاذها 

ة بدًال من ذلك، تنظم التفاعالت . المحاس
ة بين الموظفين على أساس ال شخص

 ، وقدسلوك الموظفينليومي  ضاعر است
ة واحدة لعضو في ديوان  انت هناك قض
ة سعى لتوظيف ابنه في هيئة  المحاس
ان يدق عليها، وقد تم وقفه عن  ة  وم ح

  .العمل خالل فترة التحقي
المنو بديوان  الدورمؤشر  .3

ة    المحاس
  عالتدقي مالي ف  .أ 

ة على توفير از  دت قدرة ديوان المحاس
ات تدقي  العام فعالة لإلنفاق ومراجعة عمل

فعل المادة  ل جد  من القانون رقم  24ش
عطي القانون ديوان  ما، 2013لسنة  19

ة المشترات  ة السلطة على مراق المحاس
التزامات أخر العامة، وعقود اإلنشاءات، و 

ومة ومؤسساتها  ، إضافة إلي ذلك،للح
التحق من الوثائ  لف القانون الديوان 

العقود التي ت متها عن المتعلقة   500زد ق
أتم  2011 عام منذو  ،دينار ليبيألف 

قات  ة تدق ة ومراجعات ديوان المحاس سنو
ن  م عها  ة للمؤسسات العامة، وجم تفصيل
الوصول إليها على الموقع اإللكتروني 

   .للديوان
ة،  ة في البدا انت معظم التقارر تجميل

عتها نتيجة النقص في المهارا ت في طب
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تقرره  منذولكن . بين العاملينالمالئمة 
ون من 2013للعام  صفحة  446، والم

م إلى المؤتمر الوطني العام في دِّ قُ الذ و 
، ، بدأ يتحسن أداء الديوان2014مارس 
وم انتقدحيث  ة ح  ة زدان،ديوان المحاس

. ألموال العامةعدم المحافظة علي ااتهمها و 
مقداره  اهناك عجز  وحدد التقرر أن

ار10.8 سبب الحظر  مل دينار ليبي 
سي ل رئ ش ما اتهم النفطي  التقرر ، 

ومة زدان  المؤتمر الوطني العام وح
ة، واإلدارة  اب الشفاف مة، وغ ضعف الحو

فة والتنفيذ  الضعيف في نطاق واسع الضع
، فضًال عن ذلك وجه التقرر من القطاعات

التحديد على فشلها  اللوم إلى وزارة التخط 
عة أحد المشارع وعلى االفتقار ف ي متا

 ، دائرة  ما وجه التقرر اللوم إلىللتنسي
ة على فشلها في جمع الضرائب  الضر
ز ووزارة  ذلك البنك المر ة، و المطلو

ة ل . المال ومة  عالوة على ذلك، يلوم الح
على الفشل في فرض الرقم الوطني، الذ 

ة حداثه من أجل تقليل االزدواتم است ج
ة ق ورغم ،الفسادمحارة و  ام ديوان المحاس

ومة زدان، بتد نه واجه إال أقي متعم لح
قاته س وانتقائي في تحق أنه مس   .انتقادات 

  
  

ة عليها  .ب    ض المخالفات والمعاق
الذ أصدره ديوان  2013عام حاول تقرر 

ة تحديد المخالفات على المستو  المحاس
اإلنفاق ومراجعة العام إضافة إلى تدقي 

م أداء الهيئات العامة  أكدو . العام وتقي
ومة قد أهملت قوانين  التقرر أن الح

ما يتجوإ  اإلراءات ف التي يجب  جراءاتعل 
تحضير الموازنة على أساسها وتنفيذها، وأن 

ار 16.6 دينار ليبي قد أنفقت دون  مل
م  ومة فشلت في تقد تبرر واضح، وأن الح
ة  شف محاسبي عن نفقات غير عاد

ار 4مقدارها  ان وقد  .دينار ليبي مل
مة خاصة، لكن للديوان ف ي الماضي مح

ح لفغير الديوان  أص حقي الت م
ة عليها تم نقل هذه  ، وقدالمخالفات والمعاق

ات إلى هيئة  افحة الفسادالصالح ، حيث م
افحة الفساد، والتي أسسها  تم تكليف هيئة م

من  2012المؤتمر الوطني العام في يونيو 
التحقي في  ة،  أجل دعم ديوان المحاس
حاالت سوء التصرف اإلدار والمالي 

ه بها وذلك من أجل تحسين  المشت
ة واإلدارةالبيروقر  ة المال   .اط

ة  .ج    تحسين اإلدارة المال
ة تحسين من  بين أهم أهداف ديوان المحاس
ةاإل ة ولكن . دارة المال انت معظم في البدا
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تطور اإليرادات الفعلية والمقدرة لمصلحة الجمارك خالل 
)2015 - 2010(الفترة 

اإليرادات المقدرة اإليرادات الفعلية

ة تقارر  ةديوان المحاس وقدم  ،تجميل
فة الديوان مقترحات قليلة  ات ضع وتوص

ة، ر اإلدارة المال عود هذا  لتحسين وتطو و
فتقر لطاقم  قة أن الديوان  أساسًا إلى حق

ه المؤهالت الالزمة للق  .ام بهذه المهمةلد
عالوة على ذلك، هناك نقص في مؤهالت 

في الهيئات  والمحاسبي الطاقم المالي
ة وم ة، وقد اتضح ذلك عندما الح  الليب

ومة  عة مع الح حاول الديوان المتا
اته،  عي  األمر الذوالوزارات حول توص

ات   .الديوان التنفيذ الفعال لتوص
حجم الفساد في مصلحة : خامساً 

ة  ر ديوان المحاس الجمارك وفقًا لتقر
  .2015لعام 

م األداء المالي ل )1    مصـلحة الجمــاركتقي
 مصـلحة الجمــاركة الحـ تــدني قــدر 

ائيــة والحمائيــة رغـم مــا  وفــر لهــا مــن تالج
محاولة لحل  شرة  ة و انيــات ماد ام

ـــتي ثالمشاكل المورو  ات النظـام ال ة من تـداع
ـــدني اإليـــرادات  لة ت مـــن ضـــمنها مشـــ

م واإلدارة الـــذ ال ــ يـــة وضـــعف التنظـ جمر
ـر ملمـــوس علـــى أداء المصـــلحة ثـــان لـــه أ

ـــن ه م ــا س ومـــا شـ ا  تممارسات انع سل
  .هائداأعلى 

مصـلحة تزايد نفقات  وتجدر اإلشارة إلي
قابـل  ينمن سـنة ألخـر في ح الجمــارك ال 

ـس  النمولـك ذ في المـوارد بـل علــى الع
اســتمر االنخفـاض المضــطرد في االيـرادات 

يــة  درجــة عجزهــا علــى تحقيــ  إليالجمر
ــة نتيجــة مــا شــاب  ائيــة واألمني اهــدافها الج

ان لها األادائ ر ثها من قصور وتجاوزات 
اشر في اهدار المال    .العامالم

  جانب اإليرادات  .أ 
ة والمقدرة جدول يوضح  تطور اإليرادات الفعل

)2015 -  2010(لمصلحة الجمارك خالل الفترة   

   
  
  
  
  
  
  
  

  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس   .170، ص 2015تقر

  اإليرادات المقدرة السنة
  )مليون دينار(

  اإليرادات الفعلية
  )مليون دينار(

نسبة المحقق إلي 
  المقدر

2010 1200 1364 114% 
2011 203 291 143% 
2012 700 266 38% 
2013 750 142 19% 
2014 700 60 8% 
2015 200 50 25% 
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)2015-  2010(تطور النفقات الفعلية لمصلحة الجمارك خالل الفترة 

قين أن  ل السا إجمــالي الح من الجدول والش
ــة المحصــلة عــن طرــ  اإليــرادات الفعلي

 2015خالل عام ت بلغـ مصــلحة الجمــارك
ة مليون  49.8حوالي  فقـ  %25دينـار بنسـ

ـــالغ  ــة الب الميزانيـ مليون  200عـــن المقـــدر 
ما نالح دينار  تحصـيل تـدني مسـتو ، 

ان عد أن  بير ف ل  ش المصلحة   تااليـرادات 
مـة 2010ايـرادات الجمـارك في العـام  ق  1.4م 

 إلىت حتــى وصــل تمليــار دينــار انخفض
ــون دينــار في العــام  49.8   .م2015ملي

 جانب النفقات  .ب 
  
  
  
  
  

  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس   .170، ص 2015تقر
ل الساب الح  النفقات ارتفاع من الش

ة لمصلحة الجمارك خالل الفترة  الفعل
ة  )2015- 2010( مقارنتها % 166بنس

االنفاق ارتفع معدل ، حيث 2010عام 
عـد أن  ل متزايد عبر االعوام ف ش للمصلحة 

مة 2010في العام  تان ق مليون  98م 
دينار ارتفـع االنفـاق التسـيير خـالل العام 

صل 2015 مليون دينار  257مبلغ  إليم ل
اب الثالث   .بدون نفقات ال

على الرغم من أن  هنالح أنما 
 تان 2015صصات البـاب األول للعـام مخ

مـة  ــلحة مليون  120ق ــار إال أن المصـ دينـ
ــغ ت أنفقــ ــاوز مليون  220مبلـ ــار بتجـ دينـ

مــن المخصصــات، وهــذا  %83نســبته 
شــير إ أن المصــلحة ال  ليمؤشــر خطــير 

تــولي  وال والتشــرعات، ينتكثــرت للقــوان
ة الــتي تعــاني  اهتمامــاً  األوضــاع الصــع

امنها    .ليب
م   )2 ع التي تم تقي البرامج والمشار

ة  لها من مخصصات التنم تمو
 لمصلحة الجمارك

ة في اسـتعمال  صصـات مختعد العشوائ
اب الـتي ادت إ سوء  ليالتنميـة مـن أهـم االسـ

استعمال اموال التحول نتيجة اهمال تحديد 
ات وعدم وجود خطة او مشــروع  األولو
ــة المقــترح  شــمل الــبرامج التنمو تنمــو 

ــدعم ر  ــذها و اجــات ؤ تنفي ــة تحقــ احت
ــة فاعلــة  ي اســة جمر المجتمــع وفــ س
ائيـــة  تســاهم في تحقيــ االهــداف الج

اإلضـــافة واالمن ل اســـتراتيجي  شـــ  إلييـــة 
المصلحة التي  غيـــاب القيـــادة الرشـــيدة 
عاب اهميـة اسـتخدام  نها اسـت م

ـةالمخصصـات في اغـراض  تعــود  تنمو



 

الفائــدة علــى المصــلحة لســنوات قادمــة 
ر البلــد ، حيــث أن   وتســاهم في تطــو

ع الغالــب  الفــة التشــرعات مخهــو الطــا
 الصــرف علــى أمــور غــير مفــوض بهــا

التجاوز و وا الفة مخستغالل بواقي األرصدة 
  .اللوائح المعمول بها

على الرغم من ان المصلحة تعاني من و 
عدم وجود مقـار إدارـة مالئمـة للمراكـز 
ة الالزمـة  عاب ة وضـي السـعة االسـت الجمر

دارة المصـلحة لم تسـتغل ، اال ان ا
ة التي توفرت خالل مخ صصات التنم

ل رشيد والـتي بلغ ش قة   تالسنوات السا
  .مليون دينار 67أكثر من 

عض البرامج و المشارع التي  لـها تم عينة من  تمو
ة مخصصاتمـن    التنم

  
  
  
  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس   .174، ص 2015تقر
  :ما يلي الســابمــن الجــدول نالح 
 ان جملــة مــا صــرف مــن  بينيتــ

ـــزة  ــى برنــــامج اجهـ ميزانيــة التنميــة عل
ــنوات  ــالل الســ ــــات خــ الكشــــف علــــى الحاو

ـــغ مليون دينار، وان  10.5 الموضــــحة يبلـ
ليبيـا  مسـتو  مـن هـذه االجهـزة علـى% 95

رجـع السـبب إ عـدم تـوفر البنيـة  ليعاطلة و
ة و المنـا ـــذا  خاالساسـ ــون هـ ــ المالئـم 

ــل  ـــزة حســــاس وال يتحمــ ـــوع مــــن االجهـ النـ
  .االستعمال المسـتمرحتاج إلي الغبــــار و 

  يتضـح أن جملـة المصـروفات علـى
نـة اإلجـراءات  برنـامج أو مشـروع م

يـة مـن ميزانيـة التحـ ول خـالل الجمر
ورة مبلـغ   مليون دينار 10.8السـنوات المـذ

ورغم ضـخامة المبلـغ المصـروف مقارنـة 
ن المصـلحة من اتمام  بـالغرض لم تـتم
ر  ة وتطو نة االجراءات الجمر ة م عمل

ي   .العمل الجمر
 ارات التي ها ؤ شرا تم بلغ اجمالي الس

خصما من  2013و 2012خالل عامي 
ة مخ مليون  7.6حوالي صصات التنم

ن من خالله  م دينار وهذا المبلغ 
ل أالحصول على  ارات يلبي  سطول س

اجات، إال أنه ونتيجـة لسـوء التوزـع  االحت
، وسوء االستعمال ذقافة االستحواثوتفشي 

فلـم تسـتفد المصـلحة منهـا، فعلـى سـبيل 
عـض المث دس في  ال الزال البرد م
ارة لنقـل البرـددارات لعـدم وجـود ساإل  .ـ
  
م القو العاملة لمصلحة الجمارك )3   تقي

ة لتحقيـ  تعتبر يزة األساس القوة العاملة الر
 تجـودة اداء العمـل والـتي طالمـا عان

ولكنها مؤخرا  ،فيها صنق المصلحة من



 

حـ 17 ـورةثوعقـب  للمصــلحة  تفبرايـر ُأت
ادرهــا في  فرصــة ســد العجــز في  ــوظ ال

جودة االداء  ينفرصــة تحس تضــاعأولكنهــا 
اسـات و نتيجـة إلهمالهـا تطبيـ  الضـوا الس

ار العناصر المتميزة  الـتي تكفـل حسن اخت
ا واهمـال  فـي عـداد مَـ إ علميـا وسـلو الك وظ

ــة المتخصصـــة ح فيـ اجـــات الوظ ــدد االحت
ـــة  ــاتـــا يراعـــي متموالخدمي قــانون  طلبـ

تفــاقم  ليعالقــات العمــل األمــر الــذ أد إ
شــر  المصــلحة  مشــاكل العنصــر ال

ح ــــضخم وتكــدس في  تعــاني مــن توأصــ تـ
ــا   .العمالــة غــير المرغــوب فيهـ

  
  
  
  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس   .166، ص 2015تقر
  :ما يلي الح من الجدول الساب

  ه ثأفي الكادر  ينوجـود نقلـتتبين رت ف
اً  ل جوهر  سل من تسلسل وذلك  ش

  :ينعداد العاملأ 
ا  -1 -  2012 ينالعام ينما بزاد الض

 صفي مقابل نق 3258عدد  2013

عدد  ا الصف  وهو ما  3011ض
ة إليشير  ات عشوائ   .اصدار ترق

 2015-  2014ين العام ينالحــ ما ب -2
عــدد  ا الصــف   6302زــادة ضــ
عــدد   1600عنصــر وزــادة العقــود 

عــد مؤشــر علــى التعيينــات  عقــد وهــو 
المخالفة ة    .العشوائ

 ظهرت منظومة الرقم الوطني أن العدد أ
 ينالمطاب وال يتضمن تكـرار للعــــامل

ـــلحة يبلــــغ  ـــف فقــــ 13104المصـ موظـ
ــــك منتسب أ ضمن هذه  ينأن هنال

الكشوفات لم يخضعوا لمنظومة الرقم 
 تما تضمن 2976الوطني عـددهم 
ة  1019المنظومة عدد  حالة ازدواج

المصلحةحصر    .ة 
 2015خــالل ســنة  ينعــدد العــامل ارتفع 

ة  ين عــدد العــاملمقارنــة % 155بنس
ان ،2011خــالل ســنة  حجة  توالتي 

ة المتخصصة صسد الـنق  في الكـوادر الفن
بيرة ين تعيوقد تبين  ات مؤهالت ذأعداد 

ة وال تحتاجها المصلحة حملون  متدن و
  .شهادات متوسطة ودون المتوسطة

تنسـيب عـدد  تملـك فإنـه ذ إلياإلضافة 
غـير منطقـي مـن ضـا وضـا صـف 
ة  ة االجتماع الجمارك لصندوق الرعا

صلحة مع استمرار صـرف مرتبـاتهم مــن الم



 

ميزانيــة المصــلحة بــالرغم مــن ان الصــندوق 
ـــة مــول مــن الميزانيــة العامــة للدول مــا ، ال 

والترقيــة وعقــود العمــل ين شــاب قــرارات التعــي
ة  ضــا العديــد مــن مظــاهر المحسو ا

اة وعـدم المسـاواة في  المعاملـة والمحا
  .والميـول القبليـة والتحايـل

مــا يخــ ينمــا تــب  لفـ صف  ينعــض الم
المصــلحة عــدم محاليــا  ــة  ادي ناصــب ق

ة مع  تواف تخصصاتهم ومؤهالتهم العلم
لة إليهم، مما أد   إليالوظائف المو

رجات هذه االدارات نورد أهمها مخضعف 
ما يلي   :ف

  
  
  
  
  
  

ة لعام : المصدر ر ديوان المحاس   .168، ص 2015تقر
سبل الحد من ظاهرة الفساد : سادساً 
  في مصلحة الجمارك   والهدر

ــع والضــعف   الــذ عــد دراســة هــذا الواق
مــن تــدني الجمارك مصــلحة اليــه  توصــل

ا على  س سل ات االداء الذ انع مستو

الميزانيـة مسـتو االيـرادات المقـدرة في 
س  لياإلضافة إ  المصلحة ادارةعدم 

افـة المنافـذ نتيجـة الظـروف  طرتها علـى  سـ
تكثيـف الجهـود  ليإالراهنـة الـتي تحتـاج 

لمعالجـة حـاالت التقصـير وأوجه القصور 
انيـات للمصـلحة واتخـا  ذوتوفير اإلم

شـانها وضـعها في  نمـ إجـراءات ملموسـة
ن مـن أداء مهامهـا مسـارها الصـح ح لتـتم
  :يراعي فيها ما يلي ةاستراتيجوٕاعـداد خطـة 

  إعادة النظـر في االدارة العليـا للمصـلحة
بـوت عـدم ثالرتكابهـا عديـد المخالفـات و 

ر المصلحة  قدرتها على تسيير ا موتطو
  .من أجلها تق اهدافها التي انشئح

  اعفـاء المراقـب المـالي مــن مهامـه وتكليـف
ة  فـاءة ونزاهـة تســتوعب ذشخصــ ات 

ــى اســتقالليتها  ــابي وتحــاف عل العمــل الرق
تجــاه المصــلحة وتكــون داعمــة لهــا في 

ة وتطبي القوان  ينتسهيل االجراءات المال
 .النافذةوالتشرعات 

  َفي وتطبيالك مراعاة اعتماد الم  الوظ
ا در توصيف الوظائف وٕاعادة توزع 

حيث يراعى انسـجام  رجـات مخالمصلحة 
نـ صصتخاالدارة مـع  االدارة  بهـذه ينالمسـ

و المؤهالت غير ذواالستفادة من 
ة في ا ةنجاالمرغو  ز اعمال ومهام خدم
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ة والمنا  خوتوفير المقار اإلدارة المناس
نة    .المصلحةالمناسب لم

   ة تحدد فيها حجم إ عداد خط عمل سنو
العمل المتوقع خـالل السـنة القادمـة واعـداد 
عـة شـهرة حـول اداء الخطـ  تقـارر متا

ح ذبهـدف اتخـا  .ةاالجـراءات التصح
  االهتمام برجال مصـلحة الجمـارك وخاصـة

اتهم الخـالمنافـذ مـن  لينالعـام ل رفـع مرت
ـدلك االهتمـام  م الخـدمات لهم و وتقـد

المتعلقـة التـدرب المحلـي خصوصـا 
ــي و  االسـتفادة مــن خــبرات العمــل الجمر

يــة  معهـد التــدرب والدراســات الجمر
ــى تأهيــل  يــز عل الخصــوص والتر

 تأصــحاب المــؤهالت المتوســطة وتح
الجدد خالل السنوات  ينينللمع ةالمتوسط
  .األخيرة

  ر االجراءات استكمال مشروع وطني لتطو
نة العمل ة فالنجاح في م  الجمر

ي ومشروع ة االجراءات  الجمر حوس
عدا  ة  ة مالجمر ة اإلصالحثا  .بدا

   تـــب التنفيـــذ للمجلـــس تعـــديل قـــرار الم
ـــم  ــالي رق لســـنة   48الـــوطني االنتقـ

مة التعرفة  2011 شأن تحديد ق
حيـث يـتم  ة على السلع الموردة  الجمر
ـــد اســـتيراد مـــواد  ـــود وضـــوا عن ــع قي وضـ
ــ  الخـــام و مســـتلزمات االنتـــاج وضـ

ة  حيث التعرفة الجمر ل عقالني  ش

ات حمايـة االنتاج  ينتكون متوازنة ب متطل
 مـوارد الخزانـة العامـة الـوطني وحفـ

للدولـة مـن جهـة وتلبيـة الطلـب الداخلي 
عض السلع  االرتفاع على  الذ يتميز 

خالل هذه  من جهة اخر وفرض رسـوم
ة   .المرحلة علي المنتجات الكمال

  ضرورة إعـادة تفعيـل االتفاقيـات الدوليـة
المبرمـة مـع دول الجـوار في مجـال أمـن 

اف  .حة التهربالحدود وم
   منع التداول اليدو للمستندات األكثر

ـر والتعامـل معهـا ادارـا   ينبعرضـة للتزو
البرد المسجل للحد من استنزاف  الجهات 

ة  .العملة الصع
  اآل ة المواطن  ار ثالعمل على توع

المدمرة لظاهرة التهرب على الوطن 
ــائل األعالم والمواطن   .من خالل وسـ

عاً  ات ت: سا رمتطل أداء ديوان  طو
ة الليبي    المحاس

  ةضرورة استخدام ديوان أسـاليب  المحاس
الضرورة لتحقي  التكنولوجيـا الحديثـة

ما يتف مع  لف بها، و المهام التي 
يز على  المصلحة العامة للمجتمع، والتر

ستجد من  ه حول ما  تدرب العاملين 
استخدام  ما يتعل  أمور خاصة ف

الحديثة في أداء األعمال  التكنولوجيـا
ة  .الرقاب
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  ة العمل على توفير اإلعتمادات المال
ة للتدرب، عن طرـ إقـرار موازنـة  المناس
ة لتدرب المفتشين العاملين بديوان  سنو

ة شئوون  ، وٕانـشاء دائـرةالمحاس متخصصة 
التدرب إلقامة الحلقـات والنـدوات واللقـاءات 

ة، والعمل  وتحديـدالعلميـة،  اجات الفن االحت
ة  ادل الخبرات مع المنظمات الدول على ت

ة والعريـة، م ستفادة من تجارهم لال واإلقل
 .الرقابي عند المفتشين إلثراء العمل

  ة لمفتشي الديوان ات الكاف إعطاء الصالح
ة المفاجئة عندما يرون ذلـك  بإجراء الرقا

دون إعالم الجهات  الخاضعة ضرورا، و
ة للعمل على اكتشاف األخطاء التـي قـد  للرقا

صعب اكتشافها من خالل اإلطالع على 
عد مرور الوقت  .المستندات 

  ات العمل على معالجة المشاكل والصعو
ة  التي تحول دون استخدام معايير الرقا

ةبديوان  الدوليـة خاصة في ظل  المحاس
ااألوضاع الخاصة ب المال  حفاظـًا علـى ليب

 .العام
  ة قبل ة الوقائ يز على الرقا التر

الجهات الخاضعة  ة األعمال  وأثناء تأد
ة، ممـا ساعد على اكتشاف األخطاء في  للرقا

نة،  السرعة المم الوقت المناسب ومعالجتها 
التجاوزات واالنحرافات التي قد  والحد مـن

يؤد تأخير اكتشافها إلى إهدار األموال 
 .العامة

 ة وتعديل ما يلزم تحدي ث النصوص القانون
ة وٕاعادة عي عمل ديوان الرقا  منها خاصة ما 

ة واإلدارة المتعلقة  النظر في األنظمة المال
ات التي امل الصالح  عمل الديوان وٕاعطائه 

ل أكثر  ش اشرة اختصاصاته  نه من م تم
ة ة ألداء مهامه الرقاب  .فاءة وفاعل

  ة التي تشمل إقرار نظام الحوافز المال
ات الموظفين، وتحـسين ة، ترق  العالوات االستثنائ

العاملين في  ظروف العمل المختلفة الخاصة 
عمل على استقطاب من يتـوفر ما  فيهم  الديوان 

ة األعمال  ة لتأد المهارات والمؤهالت المطلو
ة واالحتفا بهم لتالفي تـسرب الموظفين  الرقاب

 .إلى خارج الجهاز
 ة أه مة المؤسس ة تفعيل أدوات الحو م

رها في مؤسسات القطاع العام، لتعزز مبدأ  وتطو
ما  ومي  األداء الح ة والمساءلة واالرتقاء  الشفاف

ة في    .الدولةسهم في دفع عجلة التنم
غي ،وخالصة القول ومة قوم تن أ ين ح

ضع اآل التواف يل فر مالي متخصص  ن بتش
ة قواعد تضمن الحد من لكل المؤسسات  وم الح

ة  ارات في جسد الدولة الليب هذه الخروقات واالنه
ة لعام على ما جاء في  اعتماداً  ديوان المحاس
ات والمقتر  2015 حات لتدارك وانقاذ من التوص

ن انقاذ م ذلك الحاجة  .،ما  الي اقرار خارطة و
ة م الوضع االقتصاد   طر اقتصاد تشمل ترم

لفساد وتحسين قدرة المؤسسات ومجابهة ا
ا  ة علي تطبي القانون وتحقي االنض وم الح

ن من  ،المؤسسي س لدولة حتي نتم التأس
ة  المؤسسات والقانون وترسيخ مبدأ المحاس

ة  .والمسئول
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ومة الوفاق الوط .1 ات ح  . أولو
تفاق الس .2 ،مسودة   .ملضمون اقراءة  سا
اسية  .3 ر ديوان ا نفاق  2014تقر وترشيد 

ومي  .ا
 .إطار للتحوالت الشاملة .4
يا .5 جتماعية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا .6 م  لي د السيا و  ة تحليلية ... املش رؤ

شرافية  .اس
يا .7 قتصادية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا؟ل إحالل  .8  السالم ممكن  لي
يا .9  .سياسات الدعم السل  لي
يا  .10  .2015حصاد عام : لي
ومي خالل عام  .11 داء ا  .2015تقييم 
سية لصياغة الدستور  .12 يئة التأس ال

رجات والتعقيبات،اللي  .املسار وا
ن املأمول و املمكن .13 تفاق السيا ب  .واقع 
دارة  .14 وكمة   يةتطبيقات ا  .اللي
ات الصراع  محليا .15 ومسارات ، تفكيك مستو

يا  .خيار بناء الدولة  لي
عد خمس سنوات  17ثورة  .16 اير  إنجازات و .. ف

  .إخفاقات
يا  .17 ة  لي  .الواقع والتحديات ..قطاع ال
لول  - أزمة الدينار اللي .18 ثار وا  .سباب و
ياالعام التعليم  .19 تنقات والتحديات -  لي  ا

ة  .وسبل املعا
ة الوطنية .20 ق إ املصا نتقالية طر  .العدالة 
يا .21 رب ع تنظيم الدولة  لي من بوابة   ا

 .الوفاق

يا .22  .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي  لي
قتصاد اللي .23 قراءة تحليلية  . ..الفساد املا  

لول  ثار واستعراض ل  .لألسباب و
ية  السياسات ا .24 ر ديوان   -مركية اللي وفق تقر

اسبة   . 2015ا
قتصادية والعامة ومتطلبات النجاح .25  .السياسات 
ش  .26 يل للتعا ل الديمقراطية التوافقية س

يا؟  السيا  لي
ا  صناعة  .27 مي ا وأ وم ر و املؤشرات مف التقار

 .القرارات
رتقا .28   .ءالقدرة التنافسية لالقتصاد اللي ومتطلبات 
 .اللي قتصاد  السيولة أزمة أسباب .29
جتماعية والدين  الصراع  .30 ماعات  دور ا

يا  .ع السلطة  لي
وك  .31  تطبيقانحرافه عن مدى و   الليداء ا

كم الرشيد  .ا
يا  .32 اسبة ومصرف لي ن ديوان ا العالقة ب

 .مالحظات و ردود  -املركزي 
ية تقييم نظام التوظيف واملرتبات .33  . الدولة اللي
دارة .34  .إلدارة التنمية املستدامة......التنمية 
ل   أثر .35 غرافيا والديمغرافيا  الصراع و ا ا

يا  .لي
ية .36 .العقود  و املشروعات  الدولة اللي
يا ا أين؟ .37 رب ضد تنظيم الدولة  لي  ا
رب  بنغازي  .38  .مسارات ا
ية .39 رب  –التفرد  احتماالت القضية اللي  –ا

  . التفاوض –نقسام 
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ية للسياسات  اتيجياتو املنظمة اللي ومية تأسست س حية وغ ح سم  مؤسسة مستقلة، غ ر   د
يا 2014 ا  إسطنبول  يناير افتتاحو تم ،  طرابلس لي تقوم املنظمة  بإجراء .  2015مكتب تمثي ل

الية والناشئة من أجل الوصول  اتيجيات ا س  إبحاث و  الدراسات ال تخص قضايا السياسات و
ة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصا القرار ا من أجل . سياسات فعالة و نا د و تكرس املنظمة   ج

ن  جتماعية للشعب الليتحس قتصادية و ية  ز الرفا عز ية و دف املنظمة كذلك . أداء املؤسسات اللي
ر أداء املؤسسات  ة من أجل تطو اتي و ثقافة التم س وكمة والتخطيط  ودة وا يم ا شر مفا إ 

ية شر املعرفة حول السياسات ال. اللي ز و عز دف املنظمة أيضًا إ  ومة من و  اتيجيات ل س عامة و
ة ر الدور حصاءات والدراسات والتقار شر  نظيم مؤتمرات. خالل  و  ورش عمل و تقوم املنظمة كذلك ب

شر املعرفة ار و  ف راء و    .منتديات من أجل النقاش و تبادل 
  

  مكتب طرابلس
ن يا -طرابلس  – النوفلي        لي

    : 43 01 340 21 00218:اتف
  

  مكتب إسطنبول 
Yenibosna Merkez MAH.29   

    Istanbul Vizyon Park  
   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye   
   92 25 603 212 0090                  : اتف  

   48 27 603 212 0090: فاكس

 


