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 Abstract: 

The research aims at an analytical and comparative study of the 
annual reports issued by the Libyan Audit Bureau from 2014 to 

2020, to show its role in introducing legislative reforms to the 

laws in force in the Libyan state. We note the existence of a 

legislative vacuum in some laws, and the ineffectiveness and 

efficiency of some legislation that, when issued and implemented, 
was supposed to achieve the desired goals. 

As the Libyan Audit Bureau is an independent body attached to 

the legislative authority, and prepares a statement of deficiencies 

in the applicable laws, regulations and systems, and verification of 

their adequacy for the purposes for which they were legislated, 

and their suitability for developments in the public administration 
of the state, as well as proposing amendments that lead to 

avoiding aspects Its deficiency is one of the main objectives, and 

the basic competencies entrusted to the Libyan Audit Bureau in 

accordance with Articles (2,22) of Law No. 19 of 2013 regarding its 

reorganization, and Articles (3,26) of its executive regulations, 
Whereas, laws, regulations and decisions are the standards in the 

compliance-legitimacy control, on which cases of compliance or 

non-compliance are evaluated, but these standards (laws, 

regulations and decisions) may suffer from deficiencies, so it is 

necessary to review them constantly, and put the deficiencies in 

the standards into consideration Consideration when evaluating 
the extent of compliance of the entities subject to the control of 

the Bureau. 
Key words: Annual Reports, Legislative Reforms, Legislative 

Vacuum, Libyan Audit Bureau. 
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 دور ديوان احملاسبة اللييب يف اإلصالحات التشريعية على ضوء تقاريره السنوية

 
 2 زهور عتيق صاحل القماطي

 

 :امللخص
يهدف البحث إىل دراسة حتليلية ومقارنة للتقارير السنوية الصادرة من ديوان احملاسبة اللييب من سنة 

لبيان دورها يف تقدمي إصالحات تشريعية على القوانني املعمول هبا يف الدولة م؛ 2020م إىل سنة 2014
الليبية، فقد شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية صدور العديد من القوانني واللوائح والقرارات مبختلف 

عات اجملاالت، إال أنه قد لوحظ وجود فراغ تشريعي يف بعض القوانني، وعدم فاعلية وكفاءة بعض التشري
 .اليت كان من املفرتض أن حتقق أغلب األهداف املطلوبة

حيث إن ديوان احملاسبة اللييب يعد هيئة مستقلة تُلحق ابلسلطة التشريعية، ويعد بيان أوجه القصور يف 
القوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا، والتحقق من مدى كفايتها لألغراض اليت شرعت من أجلها، 

لتطورات اليت تستجد على اإلدارة العامة ابلدولة، وكذلك اقرتاح التعديالت اليت تؤدي إىل ومالءمتها ل
أحد األهداف الرئيسية، واالختصاصات األساسية املوكلة لديوان احملاسبة اللييب  -تاليف أوجه النقص فيها

ملواد رقم م يف شأن إعادة تنظيمه، وكذا ا2013لسنة  19( من القانون رقم 22،2وفقا للمواد )
 .( من الئحته التنفيذية26،3)

حيث تعد هذه القوانني واللوائح والقرارات من أسس املعايري األصيلة يف رقابة االلتزام، غري أهنا قد يعرتيها 
بعض القصور الذي يتطلب مراجعتها ابستمرار، وأخذها ابالعتبار عند تقييم مدى التزام اجلهات اخلاضعة 

 .القوانني واللوائح والقراراتلرقابة الديوان هبذه 
 .اإلصالحات التشريعية، التقارير السنوية، الفراغ التشريعي، ديوان احملاسبة اللييب  الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

ملعدل ابلقانون ا، م1955( لسنة 21كام القانون رقم )مت إنشاء ديوان احملاسبة اللييب منذ عدة سنوات، وذلك وفقا ألح
وذلك مبوجب القانون رقم  ،م2013م، وقد مت إعادة تنظيمه عدة مرات، واليت كان أخرها يف سنة 1962( لسنة 22رقم )
 التنفيذية.وائحه ول ،اللييبم بشأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة 2013( لسنة 19)

إىل حتقيق رقابة فعالة على املال العام،  حيث إن ديوان احملاسبة اللييب يعد هيئة مستقلة تلحق ابلسلطة التشريعية، يهدف
لألغراض اليت شرعت من  لتحقق من مدى كفايتهاوا، وبيان أوجه النقص والقصور يف القوانني واللوائح املعمول هبا يف الدولة الليبية

دي إىل تاليف أوجه النقص العامة ابلدولة، وكذلك اقرتاح التعديالت اليت تؤ  أجلها، ومالءمتها للتطورات اليت تستجد على اإلدارة
( من الئحته 26،3رقم ) واملواد، م يف شأن إعادة تنظيمه2013لسنة  (19)من القانون رقم  (22،2وفقا للمواد ) ،فيها

 .التنفيذية
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حظ و خمتلف اجملاالت، إال أنه ليف فقد شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية صدور العديد من القوانني واللوائح والقرارات 
عند أهنا حتقق األهداف املطلوبة وجود فراغ تشريعي يف بعض القوانني، وعدم فاعلية وكفاءة بعض التشريعات اليت كان من املفرتض 

يف بناء عليها الليت يتم املشروعية ا ، وهييف رقابة االلتزاماألساسية املعايري تعد من لقوانني واللوائح والقرارات اف ،صدورها وتنفيذها
ن هذه أإال ، هبا هاأو عدم التزاماجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة اللييب ابلقوانني املعمول هبا يف ليبيا التزام  حاالتتقييم 
 ،ابستمرار وتقوميها ك يتطلب األمر مراجعتهالذل عند تطبيقها؛ قصورنقص و قد تعاين من  -ئح والقراراتالقوانني واللوا -املعايري
هي  ة ديوان احملاسبة اللييبحيث تتمثل رؤي، عند تقييم مدى التزام اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان هباذلك يف االعتبار ووضع 

حتقيق رقابة فّعالة على املال العام، الديوان من مكن تلكي يوفق أفضل املمارسات الرقابية واملعايري املهنية،  لعمل بكفاءة وفاعليةا
قانون  له أجازوقد ديوان احملاسبة يعد جهة رقابية، هدفه حفظ وصيانة املال العام، فوتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة، 

من ( 53)دة نشر نتائج الفحص واملراجعة من خالل التقارير السنوية الصادرة عنه، يف املا  م2013( لسنة 19تنظيمه رقم )
ذات القانون حيث تعد التقارير الصادرة عن الديوان من الوسائل ل من الالئحة التنفيذية ( 109( و)108)واملواد  القانون،

الفّعالة يف املؤسسات العامة للدولة الليبية، واليت يعرض فيها احلقائق اخلاصة ابملواضيع اليت متت مراجعتها، وتتضمن توصيات 
يطلق يقوم الديوان إبعداد وتقدمي تقارير دورية واليت من بينها التوصيات ابإلصالحات التشريعية، فاملراجعة،  تتماشى مع نتائج

، ويتضمن املالية، يقدم للسلطة التشريعية يف حدود الثالثة األشهر التالية النقضاء السنة (التقرير السنوي العام للديوانعليها: )
سته لرقابة األداء، والرقابة املالية، ورقابة االلتزام، وتقرير عن نتائج مراجعة احلساب اخلتامي مالحظات وتوصيات الديوان عن ممار 

 .تالية لتسلمه للحساب اخلتاميللدولة، ويقدم للسلطة التشريعية يف موعد ال يتجاوز األربعة األشهر ال
كما تصدر عن الديوان تقارير غري دورية تنقل معلومات عن أحداث أو مواقف معينة، مثل: املخالفات املالية، والدراسات 

احملاسبة واألحباث اليت يقوم هبا الديوان عن البيئة اخلارجية، ويلتزم الديوان يف إعداد تقاريره ابملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة و 
 نظمة )االنتوساي(.الصادرة عن م
 

 أمهية البحث:
ديوان احملاسبة اللييب يف تقدمي إصالحات التشريعية، من خالل  قوم بههذا املوضوع من خالل الدور الذي يتكمن أمهية 

 ؛نتائج الفحص واملراجعة اليت يقوم هبا على اجلهات اخلاضعة لرقابته، وخاصة أن هذه القوانني حتتاج إىل تعديالت بشكل مستمر
  .لتواكب التطورات واملستجدات اليت تقوم هبا اإلدارة العامة للدولة

 
 إشكالية البحث:

 يقوم موضوع البحث على إشكالية أساسية تتمثل يف التساؤل اآليت:
حيث يطرح لنا هذا التساؤل ؟ تقدمي إصالحات تشريعية من خالل تقاريره السنويةيف مسامهة ديوان احملاسبة اللييب ما مدى  -

 من اإلشكاليات الفرعية، واليت تتمثل يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:عدد 
  ؟اإلصالحات التشريعية يفدور ديوان احملاسبة اللييب ما هو  -1
 ؟تقدمي إصالحات تشريعية يفماهي نتائج التقارير السنوية للديوان عند تفعيل دوره  -2
 التشريعية؟ اإلصالحاتللتقارير السنوية للديوان على  ما هي اآلاثر املرتتبة -3
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 أهداف البحث:
 م2020م حىت سنة 2014الصادرة من ديوان احملاسبة اللييب منذ سنة دراسة التقارير السنوية يهدف البحث إىل 
 .لبيان دورها يف تقدمي إصالحات تشريعية على القوانني املعمول هبا يف الدولة الليبيةومقارنتها ببعضها وحتليلها؛ 

 
 حدود البحث:

م، وتعديالته والئحته التنفيذية، 2013لسنة  (19)يقتصر هذا البحث على دراسة قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم 
 .م2020إىل سنة  م2014والتقارير السنوية الصادرة عن ديوان احملاسبة اللييب من سنة 

 
 منهج البحث:

من  صوص املواد ذات العالقة ابملوضوعحتليل ن خالل، وذلك من واملنهج املقارن يقوم هذا البحث على املنهج التحليلي
واملقارنة بني  ،هبا يف هذا البحثيت مت االستعانة ال السنوية للديوان تقاريروالم، 2013لسنة  (19)قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم 

دورها يف تقدمي اإلصالحات م، وبيان 2020إىل سنة  م2014التقارير السنوية الصادرة عن ديوان احملاسبة اللييب من سنة 
 التشريعية.
 

 خطة البحث:
 :على النحو اآليتذلك و البحث على خطة ثنائية املطالب، يقوم 

 . الفراغ التشريعي اكتشاف -األول املطلب
 اقرتاح التعديالت التشريعية. -الثاين املطلب
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 املطلب األول

 الفراغ التشريعي اكتشاف
( من الئحته التنفيذية على 3/4م، واملادة )2013( لسنة 19ديوان احملاسبة اللييب رقم )( من قانون 2/2)نصت املادة 

وبذلك يتبني لنا أن من أهداف "، بيان أوجه النقص أو القصور يف القوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا"يهدف إىل  الديوان أن
الديوان األساسية هي بيان واكتشاف أوجه النقص والقصور يف القوانني والقرارات املعمول هبا يف ليبيا، لذلك سنتناول دور ديوان 

  لنحو اآليت:نتائج يف هذا اجملال، وذلك على ااحملاسبة يف تفعيل هذا اهلدف، من خالل دراسة نتائج تقاريره السنوية وما قدمته من 
 :م2014تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -أولا 

تبني من تقريره  ؛كتشاف الفراغ التشريعي يف القوانني واللوائح املعمول هبا يف الدولةال من خالل ممارسة الديوان الختصاصه 
م بشأن إنشاء 2009( لسنة 121رقم ) سابقا قصور يف التنظيم اإلداري لقرار اللجنة الشعبية العامةأبنه هناك م، 2014لسنة 

تقرير سنة ) ال ميلك هيكل تنظيمي فعال وال مالك وظيفي إذ إنهجهاز اإلمداد الطيب املختص بتطبيق السياسة الدوائية يف ليبيا، 
على هذا التقرير أنه مل يتم تفعيل هدف بيان القصور التشريعي بشكل جيد فهناك جمموعة من  ويؤخذ، (111ص، 2014

يف  السنوية للديوان بني ذلك من خالل دراستنا لبقية التقاريرنوانني اليت هبا قصور وتعديل تشريعي مل يشر إليها التقرير، وسالق
 العرض القادم.

 :م2015تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -اثنياا 
م بشأن 2010سنة ل (12)( من القانون رقم 182نص املادة )املالحظ على هذا التقرير أنه تضمن اكتشافه لقصور يف 

تسببت  ، حيث أهنااليت تضمنت على مبدأ استحقاق املرتب وتوابعه على أساس جدول يعد من جملس الوزراءو  ،لعالقات العم
هذه القرارات نتج عن  ، وقداحلكومة دون معايري واضحةمن رابك للدولة نتيجة القرارات العشوائية اليت تصدر إيف حالة فوضى و 

 فائظو دة حتتوي زايدات تتناسب مع المطالبة ابعتماد جداول جديلل ؛عدد من اجلهاتقامت هبا مات حتجاجات واعتصاا
 .(69، ص2015تقرير سنة ( املختلفة

عدم تفرقة القانون بني  تبني اومن خالهل ،م2010( لسنة 7مت يف هذا التقرير دراسة قانون الضرائب رقم )وأيضا قد 
فرض ضريبة اثبتة غري تصاعدية مت حيث  ،االقتصادية للشركات من خالل شكلها القانوين وجنسيتهااألشكال القانونية لألنشطة 

كات % على دخول الشر 40تصل إىل اليت قد القانون السابق يف % من دخول الشركات، بدال من النسب التصاعدية 2بنسبة 
 .باشر دون احلاجة للتقسي املدفع التدفع ببطاقة نت كافقد  الشركات األجنبية النفطية ر، أما دينا 500,000على اليت تزيد 

يتم تسوية هذه األنشطة ابلنشاط األكرب أمهية من حيث رأس املال الالزم جيب أن ال  ن ليبيا تعترب بلد ريعي إوحيث 
وضع القانون قد فومن اهم أهدافها االجتماعية إعادة توزيع الدخل،  ،ابعتبار أن الضريبة أداة من أدوات توجيه االقتصاد ،لتشغيله

الشركات األجنبية ف ،معيبالقانوين نص اليعترب  ، وبذلك ابستخدام أي من األساسني النقدي أو االستحقاقاخليار للممولني
يرادات وعدم إظهار اإل ،لنقدية فق والذي مبوجبه سيتم إظهار اإليرادات ا ،العاملة يف ليبيا ستقوم ابستخدام املبدأ النقدي

قانوان من حقها إمتام الرب  وطلب ويصبح  ،وستقوم الشركات بتقدمي ميزانياهتم وحساابهتا إىل املصلحة على هذا األساساملستحقة 
مل يفرق أيضا والرب ، و الشهادة الضريبية املستحقة على دخوهلا على اإليرادات املستحقة واليت مل تظهر حبساابهتا بتاريخ التقدمي 

مما افقد السياسة الضريبية خاصية  ضاريةوتلك اليت تقام يف مناطق ح ،النظام الضرييب بني دخول األنشطة اليت تقام يف مناطق انئية
 .(141ص، 2015تقرير سنة ) التوجيه للتنمية املكانية
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على قانون العمل اقتصر وقد ويتضح لنا من هذا التقرير أنه قد مت تفعيل اهلدف اخلاص ابكتشاف الفراغ التشريعي 
 والضرائب فق ، أي أن تفعيله كان بشكل جزئي، واألجدر أن يكون تفعيله بشكل كلي.

 :م2016تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -اثلثاا 
هناك بعض  نأ وتعديالته، تبني 1972( لسنة 59)إعادة تنظيم صندوق اجلهاد رقم التقرير لقانون  من خالل دراسة

مع  ،ىل مجعية الدعوة اإلسالميةإحلاق تبعية الصندوق إىل إمن القانون  (3)رع يف املادة شعمد املفقد  ،على هذا التشريعالعيوب 
مبوجب إىل جملس إدارة مجعية الدعوة اإلسالمية، وذلك  إدارة الصندوقمت إسناد كما   ،االعتبارية املستقلة يتهشخصاحلفاظ على 
تقع ضمن  الدعوة اإلسالميةن مجعية علما أب، استقاللية الصندوق مناألمر الذي حيد  ،م1974لسنة  46القانون رقم 
 .هداف الصندوق بصفة عامةأىل إقد تعرض  (3)املشرع يف املادة أن ، كما اجلهاد دعم صندوقمن املستفيدين 
 ؛تبث استغالهلا يف سنوات الحقةقد نه أال إاألوىل من أتسيسه رحلة اف يف املتلك األهدونبل  الرغم من مشروعيةعلى و 

 .(193ص، 2016تقرير سنة ) لتحقيق أغراض سياسية تتعارض مع هذه األهداف
ء اهليئة العامة لصندوق بشأن إنشام 2000لسنة  (10)عدم فاعلية القانون رقم وأيضا من خالل دراستنا للتقرير تبني 

، وكذلك من االستقطاعات على الدخول اهليئةالتضامن االجتماعي، وذلك لعدم إصدار تشريعات موازية له تضمن حتصيل موارد 
تشريعات تنظم االستثمار وحتديد اإليرادات بصورة دقيقة مع منح الصالحيات وفرض اجلزاءات الالزمة لضمان حتصيل  عدم وجود
 .(568ص، 2016تقرير سنة )يرادات تلك اإل

قوانني خاصة بتنظيم كان قاصرا على   يتضح لنا من هذا التقرير أن تفعيل اهلدف اخلاص ابكتشاف الفراغ التشريعيحيث 
 .وأكثر أمهية، مثل قانون النظام املايل للدولة قوانني أوىلوكان من األفضل دراسة ، عمل جهات اتبعة للدولة

 :م2017ديوان احملاسبة لسنة تقرير  -رابعاا 
ئمة نصوص مالعدم تبني من خالهلا ، م2010( لسنة 7دراسة تفصيلية لقانون الضرائب رقم )أُْجرِيت يف هذا التقرير 

ام النظ ن النظام االشرتاكي إىلول محلتاقد عزمت  -يف سنة صدوره -؛ ألن الدولةالراهنة لألوضاع االقتصاديةقانون الضرائب 
والعيوب  ،احتوائه على العديد من األخطاء اللغويةإىل وهذا األمر ال يتناسب مع األوضاع الراهنة، إضافة الرأمسايل بشكل تدرجيي، 

 .القصد قد تفسر لصاحل املمول خبالف اليتوبعض أوجه القصور  ،الفنية
 :هأنعلى  (4) ت املادةنصو  ..."يقدمه املمولرار ى إقريبة بناء علرب  الض"ت :هنى ألع (2) نصت املادةفقد  ومثال ذلك 
رب  وأن ت ،بارائب أن تقدر دخله وفق ما تراه مناسملصلحة الض ازه ابملادة الثانية جلير إاع املمول عن تقدمي اإلقرار املش"إذا امتن
ون ن يكول ،ق املادة الثانيةراره وفإقدمي تق م يدعو املمول إىلإن احلكمبفهوم املخالفة ف ذخ، وعند األدير"ى هذا التقريبة بناء علالض

 .(132ص، 2017تقرير سنة ) حاأو تعديله حىت وإن مل يكن صحي من حق مصلحة الضرائب فحصه
 املادة صا تن" كم..الطريقة  تول الدخل مهما كانحص مبجردريبة لضيستحق أداء ا" :هنأب (57) املادة تنص وأيضا 

 "...قحلفيه ا يثبتكل جزء من السنة   لىع ريبة هنائيا"..ترب  الض :نهأب( 58)
ة منشئة كواقع  املرتبو أ األجرصرف  مببدأ (57) املادة مبوجب ذأخقد  املشرعأن من خالل قراءة صياغة املادتني يتبني 

ريبة الضن استحقاق إث ريبة، وحية منشئة للضكواقع  املرتبأو  األجر يفثبوت احلق  مببدأ (58) املادة مبوجب ذا أخريبة، بينمللض
 ملأنه ، كما هري ف حول تفسحكام سينشأ خالاأل نياستمرار هذا التعارض بإن ف ؛املبدأ ابختالف خيتلف رية التأخراماب غسواحت
 الضرييب االزدواجوإجراء منع  ،القابضة والشركات التابعة هلاتنظم احتساب الضريبة على الشركات  يتاألحكام الرد ابلقانون ي

، كما (134ص، 2017تقرير سنة ) صةاحملاركات ش لىاب الضريبة عتنظم احتس يتاألحكام الأيضا نون اابلقرد ي مل، و بينهما
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من  ءما حتدث التقرير بشي، ك(147صتقرير سنة، )اجلمركيللعمل  املنظمة اجلمركيةالتشريعات  يف قصورتضمن التقرير على 
الصندوق اللييب بشأن إنشاء م 2000 لسنة (107)رار اللجنة الشعبية العامة رقم قالتفصيل عن وجود قصور وبعض العيوب يف 

بشأن إعادة  م2013لسنة  (425)رقم  جملس الوزراءرار ق، وأيضا (351ص، 2017تقرير سنة )لالستثمار الداخلي والتنمية 
بشأن  ،م2005لسنة  (3)القانون رقم ، وأيضا (362ص، 2017تقرير سنة ) اء االقتصادي واالجتماعياإلمنندوق صتنظيم 
 ،2017تقرير سنة ) ا ثغرات قانونيةعليه ترتبت يته القصور اللعديد من أوجا  وجود فيما بعد تبنيالذي  التأمنيعلى  اإلشراف

 .(399ص
قام ومن خالل ما سبق يتضح لنا بروز دور الديوان يف تقدمي بعض أوجه النقص والقصور يف القوانني املعمول هبا، حيث 

 املنظمة لعمل اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان. دراسة تفصيلية لبعض القواننيب
 :م2018تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -خامساا 

لعمل الشركات اخلاضعة لرقابة لقوانني املنظمة بقواعد احلوكمة اخلاص ابذي يهتم الجلانب التشريعي ركز هذا التقرير على ا
أو حىت  ،اإلطار العام صة حبوكمة الشركات سواء كانت يفاعدم وجود قانون أو الئحة يف ليبيا خمن خالله الديوان، حيث تبني 

عدد من القوانني حتدد يف تناثرة املحكام األو  ،دودةاحملنصوص لبعض اإمنا توجد  ،على مستوى الشركات اململوكة للدولة
وال ميكن من  ،مما جعلها صعبة التطبيق ،دون ربطها أبهداف حمددة ااختصاصات بعض مستوايت السلطة وأدواهتا الرقابية عموم

 .(68ص، 2018تقرير سنة )ة منع تضارب املصاحل وضمان املساءلو  ،هلا فرض اإلفصاح والشفافيةالخ
 :م2019تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -سادساا 

، وحيث مت الرتكيز على مكافحة الفساد صورة عامةبيف القوانني املعمول هبا يف ليبيا  ةالتقرير الفجوات التشريعي هذا تناول
يف استشراء بعض  ارئيسي اليت تعترب سببوا ،ل حاالت تعارض املصاحليفصِّ ينظم و تشريع عدم وجود لنا تبني ومن خالل دراسته 

جعل املنازعات الدولية ؤدي إىل يالذي ياب التشريعات املنظمة للتحكيم التجاري الدويل غإضافة إىل يف البالد،  شكال الفسادأ
  .أكثر عرضة للفساد واإلجتار هبا للدولة

عدم نصه على و  ،ألشكال الفساد الصريح بنص قطعيدم التجرمي بع وذلك قانوينقصور وجود على هذا التقرير كما أكد 
عر ملواطن بسالـدعم و خـدمات أصـل عليـه الـبعض لتقـدمي سـلع الـذي حيحلاالت التالعب يف الدعم احلكومي رادعة الت عقوابال

و أا قيمتهنقاص من اإلو أ ،واستغاهلا يف توريدات ومهية ،ومن أمثلة ذلك: االعتمادات املستندية احملولة ابلسعر الرمسي، خاص
 صرحيةنصوص عدم وجود كذلك ، و ه األصليعاف سعر أبضواملتاجرة به يف السوق املوازي  األجنيبالنقـد  ىعـل لالستحواذ ؛اجودهت

مسـؤولياهتم جتاه مساءلة مستوايت السلطة اخلاضعة إلشرافهم عند ثبوت تقصريهم يف حتمل جترم وتعاقب أدوات املساءلة واحلوكمة 
 .أو على مستوى العالقـة بني القطاع العام واخلاص ،على صعيد القطاع العام يف السياسات احلكومية

، وغياب اإلدارةكافة مستوايت   ىاملهنة عـل وأخالقيات غياب التشريعات امللزمة ابلتقيد بقواعد السلوك الوظيفيكذلك و 
وتركت هذا األمر، غفلت التشريعات أ حيث ،(57ص، 2019تقرير سنة ) الفيهاخم ىالعقوبة العادلة عل إليقاع الالزمةالنصوص 

تشريعات ولوائح ملزمة مبستوايت ا، مع عدم وجود يهحتديد املخالفة ومستوى العقوبة لتقدير اإلدارة يف ظل تفشي الفساد ف
ؤسسات دارة املإ ة يفابحلوكم اإللزامالقانونية اليت حتث على لنصوص اعف ، وكذلك ضالشفافية املطلوبة من اجلهات واملؤسسات

 .اململوكة للدولة والشركات
هذه املشرع  عدم تبينكما أن تنظمها،  واب  ليات وضآضع عدم و ذلك بو لكرتونية للرقابة اإلتشريعات يضا عدم وجود وأ 

،  ةيية دون مرجعية قانونردف ابجتهاداتااللكرتونية دارة إلا اجتاه ة تعمل يفات العامن اجلهن جعـل ممعلرمسي و بشكل التشريعات 
مما تسبب يف ها، نفيما بي االختصاصاتتداخل  ىلأدى إ التفسري اخلاطئ لبعض النصوص املنظمة لعمل األجهزة الرقابيةأن كما 
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معها يف إحكام الرقابة واإلشراف عاون أخرى بدال من التنسيق والت ارسة أدوار جلهاتى ممل علوالعم ،دورها األساسي إغفال
 . (58ص ،2019تقرير سنة واملتابعة )

عدم وجود روادع قانونية صارمة يف يف وذلك م، 1970لسنة  (152)ثغرات يف قانون احلجز اإلداري رقم كما أن هناك 
 .(112ص، 2019تقرير سنة ) واحلجز على املتخلفني عن السداد ،جدولة الديون
الذي مت آخر تعديل عليه منذ و بشأن إنشاء املؤسسة الوطنية للنف ،  م1970نة لس (24عدم حتديث القانون رقم )ولعل 

اليت طرأت على البالد يف  التشريعية نتيجة للتغريات ؛على أرض الواقعللتطبيق إىل عدم صالحية بعض مواده أدى  م1979سنة 
لسنة  (425)رقم  جملس الوزراءرار ق، مع اإلشارة مرة أخرى للقصور يف (206ص، 2019تقرير سنة )السنوات األخرية 

 ةالسلطة التنفيذيطريق عن إبنشائه  نه مت االكتفاءحيث إ اء االقتصادي واالجتماعياإلمنندوق صبشأن إعادة تنظيم  م2013
 .(520ص، 2019تقرير سنة ) ةريعيتشال السلطة يس منول

دور الديوان يف تفعيل اهلدف اخلاص ابلكشف عن الفراغ ظهور لمن خالل العرض السابق ميكن القول: إنه هناك 
 من خالل دراسته لعدة تشريعات واكشاف الفراغ التشريعي هبا. التشريعي، 

 :م2020ديوان احملاسبة لسنة  تقرير -سابعاا 
بشأن  م2001 لسنة (3)م ققانون ر الفقد أسند  ،ينالتخطي  العمرا لعملالقوانني املنظمة  وجود ختب  تشريعي خبصوص 

ا، مث جاءت الالئحة التنفيذية اح عنهصة دون اإلفاختصاصات تنظيم التخطي  العمراين إىل اجلهات املختص التخطي  العمراين،
 (59)ة رقـم انون اإلدارة احملليدر ق، وعنـدما صة بذلك مصـلحة التخطي  العمراينذكور ونصت على أن اجلهة املختصاملانون للق

، األمر اذها أيضإلشراف عـلى إعـداد املخططات العمرانية بل وتنفياجلهات املختصة اب هي أن البلـدايت م اعترب2012لسنة 
 .(539ص، 2020تقرير سنة الذي ترتب عليه تداخل وتعارض يف االختصاصات )

إال أن هذا  يتضح لنا جليا بروز دور الديوان يف تفعيل اهلدف اخلاص ابلكشف عن الفراغ التشريعي،من خالل ما سبق و 
 :قوانني اليت من بينهاال د منتشريعي يف عدراغ فهناك ف ،التفعيل ما يزال ال يتناسب مع كونه هدف يسعى الديوان لتحقيقه

 ،بدراستهاالتقارير السنوية تقم  وغريها من القوانني املهمة اليت مل ،وقانون العمل ،والقانون املصريف ، والقانون املايل،القانون التجاري
 .اتعديل منذ صدورهحيصل هلا مل و ، القوانني هنا مل تواكب تطورإحيث  ،بوجود فراغ تشريعي هبامل تشري إىل و 

من خالل اليت أشار إليها ديوان احملاسبة اللييب، وذلك  ةيبيللالقوانني االفراغ التشريعي يف أكملنا احلديث عن وبعد أن 
حة من ديوان احملاسبة يف معاجلة رت التعديالت املقتناول ي ثاين الذيال املطلبإىل ، سننتقل عرض نتائج تقاريره السنوية يف هذا اجملال

أم هي جمرد مالحظات روتينية ليس هلا أي أثر  ،اجلهات املعنية هبذه التعديالت على حممل اجلدأخذت هل و  ،هذا الفراغ التشريعي
 .وذلك من خالل عرض نتائج تقاريره السنوية ؟يف أرض الواقع
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 الثاين املطلب

 اقرتاح التعديالت التشريعية
( من الئحته التنفيذية، على أنه 26م، واملادة )2013( لسنة 19( من قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم )22)نصت املادة 

و املراجعة للتحقق من أ ،الرقابةالعالقة ابلوحدة حمل  خيتص الديوان ابلتأكد من تطبيق القوانني والقرارات واللوائح املالية ذات "
واقرتاح التعديالت  ،العامة ابلدولة دارةمتها للتطورات اليت تستجد على اإلجلها ومالءألألغراض اليت شرعت من  تطبيقها وكفايتها

ائل وسواقرتاح ال ،و االحنراف يف تطبيقهاأ ،سباب القصور والرتاخيأعن  والتحري ،وجه النقص فيهاأاملؤدية إىل تاليف 
، وبذلك يتبني لنا أن من اختصاصات الديوان األساسية هي التأكد من تطبيق القوانني والقرارات "لتداركها وتالفيها الكفيلة

ملواجهة أوجه النقص والقصور حيال هذه القوانني، لذلك سنتناول دور ديوان املعمول هبا يف ليبيا، واقرتاح التعديالت التشريعية 
وما قدمته من نتائج يف هذا اجملال، وذلك على النحو  ،ذا االختصاص، من خالل دراسة نتائج تقاريره السنويةاحملاسبة يف تفعيل ه

 :اآليت
 :م2014تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -أولا       

واللوائح  القواننياقرتاح التعديالت التشريعية عند وجود أي نقص أو قصور يف يف من خالل ممارسة الديوان الختصاصه 
وإعداد  ،إبعادة تنظيم جهاز اإلمداد الطيب من قبل السلطة التشريعيةاقرتاح  م2014سنة ، قدم يف تقريره لاملعمول هبا يف الدولة

قدم التقرير توصية ، و (123ص، 2014تقرير سنة ) الوظيفي هومالك ،ظيميةنالت هوائحوكذلك ل ،اهليكلية اليت تتالءم مع عمله
وإعادة النظر فيها مبا يتماشى مع  ،صصة من عدد من اخلرباء احملليني والدوليني لدراسة بعض القوانني واللوائحبتشكيل جلنة متخ

وقانون  ،وقانون الضرائب ،وقانون اجلمارك ،وقانون التخطي  ،) قانون للمرتبات :واليت من أمهها ،الظروف احلالية للدولة
 .وقانون تنظيم عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ابخلارج( ،العالجوالئحة ، والئحة الدراسات ابخلارج ،املصارف

تواكب  الألهنا  ستفيضة؛بعد دراستها دراسة م يف ليبياب القوانني املعمول هبا بتعديل أغل اقرتاحاالديوان قدم حيث 
غري أهنا جاءت عامة، مل  القرتاحات التشريعية،ابدوره يف تفعيل القيام الديوان قد حاول و ، يف صياغة القوانني التطورات احلديثة

 أو مواد تفصيلية. يقدم فيها تشريعات خاصة، 
 :م2015تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -اثنياا        

للمرتبات والتوظيف  دم تفعيل القوانني املنظمةمع ع ،يف ليبيا فوالتوظي املرتباتبسبب الفساد الذي يعاين منه ملف 
ابلعمل على إقرار قانون ينظم اجلوانب املرتبطة ابملرتبات مبا  والسلطة التنفيذية ،السلطة التشريعية وصى الديوانأ ،بشكل صحيح

يقوم على الذي وفق مبدأ شغل الوظائف العامة  معاجلة املشاكل املرتبطة هباحيقق األهداف التنموية اليت تسعى إليها الدولة، و 
على حسب نوع الوظيفة املرتبات أو العالوات أو املكافآت أو املزااي املالية املقررة تقدر قيمة ، و هلية واالستحقاق واجلدارةساس األأ

ومعدالت األداء ابلوحدة  ،نسيب املوظفني ابملالكات الوظيفية املعتمدة وفق وصف وتوصيف الوظائف، ويتم تفظاملو  االيت يشغله
إلغاء مجيع اجلداول والنظم ، مع جهد اجتاه عملهأن يكون التفاوت يف املرتبات على أساس ما يقدمه كل موظف من ، و اإلدارية

ل مجيع النصوص ابلقوانني السارية اليت متنح بعض اجلهات ديتعابملرتبات أو األجور املعمول هبا اآلن، و واألحكام اخلاصة 
أو مبوارد  ،ن اخلزانة العامةمجيع اجلهات املمولة مسري القانون اجلديد على حية يف إعداد جداول مرتبات خاصة، وأن يالصال
تقرير )% 50لكها الدولة بنسبة ال تقل عن على مجيع اجلهات العامة اليت متة، وأن تسري الضواب  احملددة ملستوى األجور يسياد
 .(77،76، ص2015سنة 
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 هاتطبيق قواعد اإلجراءات الواجبقانون ينظم التحكيم و إعداد العمل على ة على السلطة التشريعي وقد اقرتح الديوان أيضا
 .(109ص، 2015تقرير سنة وذلك ابلتنسيق مع إدارة قضااي احلكومة وإدارة القانون بوزارة العدل ) ،داخل األراضي الليبية

ملعمول به أوضح أبن قانون الضرائب ا، على الدخل م بشأن الضرائب2020( لسنة 7تناول التقرير القانون رقم ) ماوعند
 .بشكل جوهري امؤثر غري أنه مل يكن  ،شابه بعض القصورقد  حاليا

 بقدر ما ،أن هذا القانون ليس حباجة إىل التعديل إال يف بعض املواد بني، تأداء مصلحة الضرائب وتقييمفمن خالل متابعة 
على تنفيذ  ةقدر اليف  نحيث إن اخللل يكم ،لتحسني معدالت األداء لدى املصلحة ؛جاء به اوالعمل مب التفعيلهو حباجة إىل 

 .(159ص، 2015تقرير سنة ) القانون
تعديلها وفق آليات ضرورة عمل دراسة على قانون املرتبات والضرائب، وأوصى بقد التقرير هذا ونستخلص مما سبق أن 

قد فعل اختصاص نالحظ أن هذا التقرير يعية إبعداد قانون ينظم عمل التحكيم يف ليبيا، وهنا قرتح على السلطة التشر كما امعينة،  
 .ةجيدصورة الديوان ابقرتاح تعديالت تشريعية ب

 :م2016تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -اثلثاا 
 دراسة التشريعات النافذة حول إعادةتتضمن السلطات التشريعية والتنفيذية توصية املالحظ على هذا التقرير قيامه ب

عامة ة وضع اسرتاتيجيوهذا األمر يتطلب  ،ملعاجلة أوجه القصور اليت تشوب هذه التشريعات االزمة قرتحاتاملوتقدمي  (،العقود)
 .(76ص، 2016تقرير سنة املشاكل اليت ختص إجراءات التعاقد )كل شاملة حلل  و 

إعادة تنظيم صندوق اجلهاد م بشأن 1972( لسنة 59)قانون رقم ال تعديلعلى توصية أخرى تقوم أيضا قدم و 
 .(199ص، 2016تقرير سنة )احلالية وتعديل أهدافه مبا يتماشى مع املرحلة  ،والقوانني ذات العالقة بنشاطه ،وتعديالته

( 17إعادة دراسة القانون رقم )العمل على اقرتح الديوان  مواضيع املتعلقة ابملسائل الطبيةومن خالل متابعة الديوان لل
مع ناسب اليت جيب تتما يتعلق بقيمة القس  خاصة فيو  ،والقرارات واللوائح اخلاصة بتنفيذه ،املسؤولية الطبية م بشأن1986لسنة 

 .(244ص، 2016تقرير سنة وحتديد إطار قانوين واضح لكيفية التعامل مع الفائض السنوي ) ،قيمة التعويضات املتوقعة
لية الطبية، و بتعديل القوانني املنظمة للعقود، واملتعلقة ابملسؤ  اقرتاح عمل على تقدميويالحظ على هذا التقرير أنه قد 
بعض قبل من  هاستغلقد وقع أنه السيما  ؛لدولةلعدم مالئمته للوضع احلايل ، وذلك إىل ابإلضافة إىل إعادة تنظيم صندوق اجلهاد

 .ائر يف ليبياأطراف الصراع الداخلي الد
 :م2017تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -رابعاا 

الدراسة م، جمموعة من التوصيات لتعديل بعض التشريعات املعمول هبا يف ليبيا، فبعد 2017قدم الديوان يف تقريره لسنة 
املطبق مع الوضع  اللييب عدم توافق النظام الضرييبو  م بشأن الضرائب على الدخل،2020( لسنة 7لقانون رقم )التفصيلية ل

تقرير ستة ) الديوان اجلهات املختصة بتعديل القانون مبا يتماشى مع الوضع االقتصادي الراهن دعي، لذلك االقتصادي الراهن
 .(131ص، 2017

 يف قرارات ،ترتب عليه وجود ثغرات قانونية قصور والعيوببعض المن التفصيل عن وجود  ءكما حتدث التقرير بشي
بشأن  ،م2005لسنة  (3)قانون رقم ومن هذه القوانني والقرارات: بتعديلها، يوصي الديوان األمر الذي جعل وقوانني سابقة؛ 

بشأن إنشاء م 2009لسنة  (107)قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ، و (399ص، 2017)تقرير سنة اإلشراف على التأمني 
 م2013لسنة  (425)رقم  جملس الوزراءقرار ، و (351ص، 2017تقرير سنة لالستثمار الداخلي والتنمية ) يبالليالصندوق 

 . (362ص، 2017تقرير سنة ) اء االقتصادي واالجتماعيصندوق اإلمنبشأن إعادة تنظيم 
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 :م2018تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -خامساا 
، ومكافحة الفساد، واليت تتمثل يف التوصية جراءات التعاقدالتشريعات املنظمة إلتوصيات عامة حول تناول هذا التقرير 

مما  ،عاجلة أوجه القصور اليت تشوب هذه التشريعاتخاصة مبمقرتحات املنظمة إلجراءات التعاقد، لتقدمي  التشريعاتة سعادة دراإب
يعات تشر ديث ، مع حتومتابعة مشروعات التنمية ،يضمن وضع اسرتاتيجية شاملة حلل مجيع املشاكل اليت ختص إجراءات التعاقد

 .(84ص، 2018تقرير سنة ) عن املمتلكات فصاحواإل ،يتعلق بضواب  منع تعارض املصاحل ام ، وعلى األخصدامكافحة الفس
التشريعية عن طريق تقاريره السنوية  تعمل على تفعيل اختصاصه ابقرتاح التعديال الديوانإن  :على ذلك ميكن القولو 
نسبيا، إال أن اجلهات املختصة مل أتخذ بتوصيات الديوان، وذلك نتيجة غياب السلطة التشريعية مع تعاقب مقبول بشكل 

 .احلكومات التنفيذية بشكل مطرد
 :م2019تقرير ديوان احملاسبة لسنة  -سادساا 

عدم أخذ اجلهات املختصة بتوصيات الديوان، فيها ؤكد يم جمموعة من التوصيات املتكررة، واليت 2019 سنة قدم تقرير
 .لكي تواكب التطورات التشريعية املستجدة ؛ابلرغم من ضرورية حتديث هذه التشريعات
 املعاجلة أوجه القصور اليت تشوهبالزمة لاوتقدمي املقرتحات  ،التشريعاتراجعة أغلب ومن التوصيات املتكررة التوصية مب

واليت  ،م بشأن الضرائب على الدخل2020( لسنة 7رقم )التوصية املتعلقة ابلقانون كذلك ، و (81ص، 2019تقرير سنة )
تقرير سنة )الضرييب  إقرارهمكات عنـد التخلف عـن تقدمي شر لأموال ا ىكاحلجز عل  ،فرض إجراءات قانونية رادعةتتمثل ابقرتاح 

الرفع من يت تساهم يف التعديلية الضرائب وتقدمي املقرتحات دراسة قانون ال الضرائب مصلحةإدارة  ىعل، و (115ص، 2019
مناء االقتصادي خبصوص صندوق اإل، أما (116ص، 2019تقرير سنة  حتديد وحتصيل الضرائب )وسد الفجوات يف ،الكفاءة

، 2019تقرير سنة ) اقتصادي أمثل ألداءمناسب  عييتكوين إطار تشر  ىلعمل علابديوان السلطة التشريعية أوصى الواالجتماعي 
 .(525ص

ختصة مل أتخذ من التقارير السابقة، األمر الذي يؤكد أن اجلهات امل تيؤخذ على هذا التقرير إعادة عرض االقرتاحاكما 
جند أن عدم األخذ بتوصيات الديوان بتوصيات الديوان يف احلسبان، ومع ذلك عند النظر لوضع الدولة عند كتابة هذه التقارير، 

 نتيجة للصراع السياسي اليت متر به البالد. موحدة،تنفيذية حكومة و د سلطة تشريعية فعالة، و وجسببه عدم 
 :م2020لسنة تقرير ديوان احملاسبة  -سابعاا 

مل يقدم هذا التقرير أي توصيات تشريعية، وذلك للوضع األمين والصحي الذي تعيشه البالد يف هذه السنة، مما جعل 
وابألخص أن الديوان قدم يف  ؛أكثر من الرتكيز على التعديالت التشريعية ييم أداء اجلهات اخلاضعة لرقابتهالديوان يركز على تق
مالحظاته واقرتاحاته على تعديل أغلب التشريعات املعمول هبا يف ليبيا، ومل تقم اجلهات املختصة أبخذ  اتهالتقارير السابقة اقرتاح

 ابحلسبان.
 الفراغ التشريعيالكشف عن ، وهو هفاهدأهم أيتضح لنا جليا بروز دور الديوان يف تفعيل العرض السابق  ومن خالل
أمسى ال يتناسب مع  الفراغ التشريعي عن كشفلدوره اب ، إال أن تفعيلاملناسبة واقرتاح التعديالت التشريعية الذي متر به البالد،

 .لتحقيقههدف أهداف الديوان الذي يسعى 
 ،والقانون املصريف ،والقانون املايل للدولة ،القانون التجاري :اليت من بينهاو قوانني د من الفهناك فجوة تشريعية يف عد

 .هاارير السنوية بوجود فراغ تشريعي فيالتقومل تشر  ،تتم دراستهاوغريها من القوانني املهمة اليت مل  ،وقانون العمل
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من ه ارير ا، حيث ال ختلو تقجيدعمله يف ذلك كان فإن  ،اقرتاح التعديالت التشريعيةالديوان يف  أما خبصوص دور    
وجه على أبن أغلب االقرتاحات والتوصيات بتعديل التشريعات كانت  يهأنه يؤخذ علغري بتعديل تشريعات معينه، ات اقرتاح

 ،يف أكثر من تقريراليت وردت متكررة  ،أو مواد تفصيلية معينة إال يف بعض القوانني ،مل يقدم مشروع قانون معنيحيث إنه العموم، 
 .م بشأن الضرائب على الدخل2010( لسنة 7القانون رقم ) :ومثال ذلك

 
 اخلامتة

 من خالل العرض السابق ميكن أن نستخلص بعض النتائج والتوصيات، وذلك على النحو اآليت:
 الّنتائج: –أولا 

 اهدفال يتناسب مع كونه و  ،رو قص فيه ال يزال تفعيله هلذا الدور هابلكشف عن الفراغ التشريعي، إال أنه دور قيام الديوان ب -1
 ،والقانون املايل للدولة ،القانون التجاري :قوانني اليت من بينها د منهناك فجوة تشريعية يف عد ن، حيث إيسعى الديوان لتحقيقه

 جود فراغ تشريعيإىل و  ربدراستها ومل تشوغريها من القوانني املهمة اليت مل تقم التقارير السنوية  ،وقانون العمل ،والقانون املصريف
 .هبا
تشريعات االقرتاح بتعديالت تقاريره من كاد ختلو تال الديوان بدوره حول اقرتاح التعديالت التشريعية بشكل جيد، ف يامق -2

وجه العموم، فلم يقدم مشروع قانون على أن أغلب االقرتاحات والتوصيات بتعديل التشريعات كانت عليه معينه، إال أنه يؤخذ 
 . أكثر من تقرير، واليت وردت متكررة يفإال يف بعض القوانني ،أو مواد تفصيلية معينة ،معني

نه ال توجد سلطة تشريعية فعالة، إحيث  يف احلسبان، هن اجلهات املختصة مل أتخذ بتوصياتتؤكد التقارير السنوية للديوان أب -3
 .مع عدم وجود حكومة موحدة

 التوصيات: –اثنياا 
 واألخذ مبالحظات الديوان خبصوصها.  واضحة، تقدمي إصالحات تشريعيةأنمل من السلطة التشريعية أن تعمل على  -1
لتفادي أوجه النقص والقصور  ؛نوصي اجلهات العامة إبعداد مشاريع قوانني أو تعديالت تشريعية على القوانني املعمول هبا -2
 وعرض هذه االقرتاحات على السلطة التشريعية. ،فيها
أو إعداد مشاريع قوانني بشأهنا، وذلك عن طريق إنشاء  ،ة القوانني اليت اقرتح بتعديلهاأنمل من ديوان احملاسبة اللييب دراس -3

ختص ابإلصالحات التشريعية، أو تكليف جلنة خاصة بدراسة اإلصالحات التشريعية املاتبع للمكتب القانوين  أو قسم مكتب
 لكي يقوم بدوره يف حتقيق هدفه على أكمل وجه.
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