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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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امللخص:

يهدف البحث إىل دراسة حتليلية ومقارنة للتقارير السنوية الصادرة من ديوان احملاسبة اللييب من سنة
2014م إىل سنة 2020م؛ لبيان دورها يف تقدمي إصالحات تشريعية على القوانني املعمول هبا يف الدولة
الليبية ،فقد شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية صدور العديد من القوانني واللوائح والقرارات مبختلف
اجملاالت ،إال أنه قد لوحظ وجود فراغ تشريعي يف بعض القوانني ،وعدم فاعلية وكفاءة بعض التشريعات
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،
ومالءمتها للتطورات اليت تستجد على اإلدارة العامة ابلدولة ،وكذلك اقرتاح التعديالت اليت تؤدي إىل
تاليف أوجه النقص فيها -أحد األهداف الرئيسية ،واالختصاصات األساسية املوكلة لديوان احملاسبة اللييب
وفقا للمواد ( )22،2من القانون رقم  19لسنة 2013م يف شأن إعادة تنظيمه ،وكذا املواد رقم
( )26،3من الئحته التنفيذية.
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
لرقابة الديوان هبذه القوانني واللوائح والقرارات.
الكلمات املفتاحية :اإلصالحات التشريعية ،التقارير السنوية ،الفراغ التشريعي ،ديوان احملاسبة اللييب.

املقدمة:
مت إنشاء ديوان احملاسبة اللييب منذ عدة سنوات ،وذلك وفقا ألحكام القانون رقم ( )21لسنة 1955م ،املعدل ابلقانون
رقم ( )22لسنة 1962م ،وقد مت إعادة تنظيمه عدة مرات ،واليت كان أخرها يف سنة 2013م ،وذلك مبوجب القانون رقم
( )19لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان احملاسبة اللييب ،ولوائحه التنفيذية.
حيث إن ديوان احملاسبة اللييب يعد هيئة مستقلة تلحق ابلسلطة التشريعية ،يهدف إىل حتقيق رقابة فعالة على املال العام،
وبيان أوجه النقص والقصور يف القوانني واللوائح املعمول هبا يف الدولة الليبية ،والتحقق من مدى كفايتها لألغراض اليت شرعت من
أجلها ،ومالءمتها للتطورات اليت تستجد على اإلدارة العامة ابلدولة ،وكذلك اقرتاح التعديالت اليت تؤدي إىل تاليف أوجه النقص
فيها ،وفقا للمواد ( )2،22من القانون رقم ( )19لسنة 2013م يف شأن إعادة تنظيمه ،واملواد رقم ( )26،3من الئحته
التنفيذية.
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فقد شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية صدور العديد من القوانني واللوائح والقرارات يف خمتلف اجملاالت ،إال أنه لوحظ
وجود فراغ تشريعي يف بعض القوانني ،وعدم فاعلية وكفاءة بعض التشريعات اليت كان من املفرتض أهنا حتقق األهداف املطلوبة عند
صدورها وتنفيذها ،فالقوانني واللوائح والقرارات تعد من املعايري األساسية يف رقابة االلتزام ،وهي املشروعية اليت يتم البناء عليها يف
تقييم حاالت التزام اجلهات اخلاضعة لرقابة ديوان احملاسبة اللييب ابلقوانني املعمول هبا يف ليبيا أو عدم التزامها هبا ،إال أن هذه
املعايري -القوانني واللوائح والقرارات -قد تعاين من نقص وقصور عند تطبيقها؛ لذلك يتطلب األمر مراجعتها وتقوميها ابستمرار،
ووضع ذلك يف االعتبار عند تقييم مدى التزام اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان هبا ،حيث تتمثل رؤية ديوان احملاسبة اللييب هي
العمل بكفاءة وفاعلية وفق أفضل املمارسات الرقابية واملعايري املهنية ،لكي يتمكن الديوان من حتقيق رقابة فعّالة على املال العام،
وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة واملساءلة ،فديوان احملاسبة يعد جهة رقابية ،هدفه حفظ وصيانة املال العام ،وقد أجاز له قانون
تنظيمه رقم ( )19لسنة 2013م نشر نتائج الفحص واملراجعة من خالل التقارير السنوية الصادرة عنه ،يف املادة ( )53من
القانون ،واملواد ( )108و( )109من الالئحة التنفيذية لذات القانون حيث تعد التقارير الصادرة عن الديوان من الوسائل
الفعالة يف املؤسسات العامة للدولة الليبية ،واليت يعرض فيها احلقائق اخلاصة ابملواضيع اليت متت مراجعتها ،وتتضمن توصيات
ّ
تتماشى مع نتائج املراجعة ،واليت من بينها التوصيات ابإلصالحات التشريعية ،فيقوم الديوان إبعداد وتقدمي تقارير دورية يطلق
عليها( :التقرير السنوي العام للديوان) ،يقدم للسلطة التشريعية يف حدود الثالثة األشهر التالية النقضاء السنة املالية ،ويتضمن
مالحظات وتوصيات الديوان عن ممارسته لرقابة األداء ،والرقابة املالية ،ورقابة االلتزام ،وتقرير عن نتائج مراجعة احلساب اخلتامي
للدولة ،ويقدم للسلطة التشريعية يف موعد ال يتجاوز األربعة األشهر التالية لتسلمه للحساب اخلتامي.
كما تصدر عن الديوان تقارير غري دورية تنقل معلومات عن أحداث أو مواقف معينة ،مثل :املخالفات املالية ،والدراسات
واألحباث اليت يقوم هبا الديوان عن البيئة اخلارجية ،ويلتزم الديوان يف إعداد تقاريره ابملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة
الصادرة عن منظمة (االنتوساي).
أمهية البحث:
تكمن أمهية هذا املوضوع من خالل الدور الذي يقوم به ديوان احملاسبة اللييب يف تقدمي إصالحات التشريعية ،من خالل
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:
 ما مدى مسامهة ديوان احملاسبة اللييب يف تقدمي إصالحات تشريعية من خالل تقاريره السنوية؟ حيث يطرح لنا هذا التساؤلعدد من اإلشكاليات الفرعية ،واليت تتمثل يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 -1ما هو دور ديوان احملاسبة اللييب يف اإلصالحات التشريعية؟
 -2ماهي نتائج التقارير السنوية للديوان عند تفعيل دوره يف تقدمي إصالحات تشريعية؟
 -3ما هي اآلاثر املرتتبة للتقارير السنوية للديوان على اإلصالحات التشريعية؟
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حدود البحث:
يقتصر هذا البحث على دراسة قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم ( )19لسنة 2013م ،وتعديالته والئحته التنفيذية،
والتقارير السنوية الصادرة عن ديوان احملاسبة اللييب من سنة 2014م إىل سنة 2020م.
منهج البحث:
يقوم هذا البحث على املنهج التحليلي واملنهج املقارن ،وذلك من خالل حتليل نصوص املواد ذات العالقة ابملوضوع من
قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم ( )19لسنة 2013م ،والتقارير السنوية للديوان اليت مت االستعانة هبا يف هذا البحث ،واملقارنة بني
التقارير السنوية الصادرة عن ديوان احملاسبة اللييب من سنة 2014م إىل سنة 2020م ،وبيان دورها يف تقدمي اإلصالحات
التشريعية.
خطة البحث:
يقوم البحث على خطة ثنائية املطالب ،وذلك على النحو اآليت:
املطلب األول -اكتشاف الفراغ التشريعي.
املطلب الثاين -اقرتاح التعديالت التشريعية.
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يهدف البحث إىل دراسة التقارير السنوية الصادرة من ديوان احملاسبة اللييب منذ سنة 2014م حىت سنة 2020م
ومقارنتها ببعضها وحتليلها؛ لبيان دورها يف تقدمي إصالحات تشريعية على القوانني املعمول هبا يف الدولة الليبية.
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أهداف البحث:

Zohor Ateeg ALGMATY

املطلب األول
اكتشاف الفراغ التشريعي
نصت املادة ( )2/2من قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم ( )19لسنة 2013م ،واملادة ( )4/3من الئحته التنفيذية على
أن الديوان يهدف إىل "بيان أوجه النقص أو القصور يف القوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا" ،وبذلك يتبني لنا أن من أهداف
الديوان األساسية هي بيان واكتشاف أوجه النقص والقصور يف القوانني والقرارات املعمول هبا يف ليبيا ،لذلك سنتناول دور ديوان
احملاسبة يف تفعيل هذا اهلدف ،من خالل دراسة نتائج تقاريره السنوية وما قدمته من نتائج يف هذا اجملال ،وذلك على النحو اآليت:
أولا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2014م:
من خالل ممارسة الديوان الختصاصه الكتشاف الفراغ التشريعي يف القوانني واللوائح املعمول هبا يف الدولة؛ تبني من تقريره
لسنة 2014م ،أبنه هناك قصور يف التنظيم اإلداري لقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم ( )121لسنة 2009م بشأن إنشاء
جهاز اإلمداد الطيب املختص بتطبيق السياسة الدوائية يف ليبيا ،إذ إنه ال ميلك هيكل تنظيمي فعال وال مالك وظيفي (تقرير سنة
 ،2014ص ،)111ويؤخذ على هذا التقرير أنه مل يتم تفعيل هدف بيان القصور التشريعي بشكل جيد فهناك جمموعة من
القوانني اليت هبا قصور وتعديل تشريعي مل يشر إليها التقرير ،وسنبني ذلك من خالل دراستنا لبقية التقارير السنوية للديوان يف
العرض القادم.
اثنيا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2015م:
املالحظ على هذا التقرير أنه تضمن اكتشافه لقصور يف نص املادة ( )182من القانون رقم ( )12لسنة 2010م بشأن
عالقات العمل ،واليت تضمنت على مبدأ استحقاق املرتب وتوابعه على أساس جدول يعد من جملس الوزراء ،حيث أهنا تسببت
يف حالة فوضى وإرابك للدولة نتيجة القرارات العشوائية اليت تصدر من احلكومة دون معايري واضحة ،وقد نتج عن هذه القرارات
احتجاجات واعتصامات قامت هبا عدد من اجلهات؛ للمطالبة ابعتماد جداول جديدة حتتوي زايدات تتناسب مع الوظائف
املختلفة )تقرير سنة  ،2015ص.)69
وأيضا قد مت يف هذا التقرير دراسة قانون الضرائب رقم ( )7لسنة 2010م ،ومن خالهلا تبني عدم تفرقة القانون بني
األشكال القانونية لألنشطة االقتصادية للشركات من خالل شكلها القانوين وجنسيتها ،حيث مت فرض ضريبة اثبتة غري تصاعدية
بنسبة  %2من دخول الشركات ،بدال من النسب التصاعدية يف القانون السابق اليت قد تصل إىل  %40على دخول الشركات
اليت تزيد على  500,000دينار ،أما الشركات األجنبية النفطية فقد كانت تدفع ببطاقة الدفع املباشر دون احلاجة للتقسي .
وحيث إن ليبيا تعترب بلد ريعي جيب أن ال يتم تسوية هذه األنشطة ابلنشاط األكرب أمهية من حيث رأس املال الالزم
لتشغيله ،ابعتبار أن الضريبة أداة من أدوات توجيه االقتصاد ،ومن اهم أهدافها االجتماعية إعادة توزيع الدخل ،فقد وضع القانون
اخليار للممولني ابستخدام أي من األساسني النقدي أو االستحقاق ،وبذلك يعترب النص القانوين معيب ،فالشركات األجنبية
العاملة يف ليبيا ستقوم ابستخدام املبدأ النقدي ،والذي مبوجبه سيتم إظهار اإليرادات النقدية فق  ،وعدم إظهار اإليرادات
املستحقة وستقوم الشركات بتقدمي ميزانياهتم وحساابهتا إىل املصلحة على هذا األساس ،ويصبح قانوان من حقها إمتام الرب وطلب
الشهادة الضريبية املستحقة على دخوهلا على اإليرادات املستحقة واليت مل تظهر حبساابهتا بتاريخ التقدمي والرب  ،وأيضا مل يفرق
النظام الضرييب بني دخول األنشطة اليت تقام يف مناطق انئية ،وتلك اليت تقام يف مناطق حضارية مما افقد السياسة الضريبية خاصية
التوجيه للتنمية املكانية (تقرير سنة  ،2015ص.)141
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ويتضح لنا من هذا التقرير أنه قد مت تفعيل اهلدف اخلاص ابكتشاف الفراغ التشريعي وقد اقتصر على قانون العمل
والضرائب فق  ،أي أن تفعيله كان بشكل جزئي ،واألجدر أن يكون تفعيله بشكل كلي.

Issue: 4

اثلث ا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2016م:

Volume: 4

من خالل دراسة التقرير لقانون إعادة تنظيم صندوق اجلهاد رقم ( )59لسنة  1972وتعديالته ،تبني أن هناك بعض
العيوب على هذا التشريع ،فقد عمد املشرع يف املادة ( )3من القانون إىل إحلاق تبعية الصندوق إىل مجعية الدعوة اإلسالمية ،مع
احلفاظ على شخصيته االعتبارية املستقلة ،كما مت إسناد إدارة الصندوق إىل جملس إدارة مجعية الدعوة اإلسالمية ،وذلك مبوجب
القانون رقم  46لسنة 1974م ،األمر الذي حيد من استقاللية الصندوق ،علما أبن مجعية الدعوة اإلسالمية تقع ضمن
املستفيدين من دعم صندوق اجلهاد ،كما أن املشرع يف املادة ( )3قد تعرض إىل أهداف الصندوق بصفة عامة.
وعلى الرغم من مشروعية ونبل تلك األهداف يف املرحلة األوىل من أتسيسه إال أنه قد تبث استغالهلا يف سنوات الحقة؛
لتحقيق أغراض سياسية تتعارض مع هذه األهداف (تقرير سنة  ،2016ص.)193
وأيضا من خالل دراستنا للتقرير تبني عدم فاعلية القانون رقم ( )10لسنة 2000م بشأن إنشاء اهليئة العامة لصندوق
التضامن االجتماعي ،وذلك لعدم إصدار تشريعات موازية له تضمن حتصيل موارد اهليئة من االستقطاعات على الدخول ،وكذلك
عدم وجود تشريعات تنظم االستثمار وحتديد اإليرادات بصورة دقيقة مع منح الصالحيات وفرض اجلزاءات الالزمة لضمان حتصيل
تلك اإليرادات (تقرير سنة  ،2016ص.)568
حيث يتضح لنا من هذا التقرير أن تفعيل اهلدف اخلاص ابكتشاف الفراغ التشريعي كان قاصرا على قوانني خاصة بتنظيم
عمل جهات اتبعة للدولة ،وكان من األفضل دراسة قوانني أوىل وأكثر أمهية ،مثل قانون النظام املايل للدولة.
رابعا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2017م:
ُج ِريت دراسة تفصيلية لقانون الضرائب رقم ( )7لسنة 2010م ،تبني من خالهلا عدم مالئمة نصوص
يف هذا التقرير أ ْ
قانون الضرائب لألوضاع االقتصادية الراهنة؛ ألن الدولة -يف سنة صدوره -قد عزمت التحول من النظام االشرتاكي إىل النظام
الرأمسايل بشكل تدرجيي ،وهذا األمر ال يتناسب مع األوضاع الراهنة ،إضافة إىل احتوائه على العديد من األخطاء اللغوية ،والعيوب
الفنية ،وبعض أوجه القصور اليت قد تفسر لصاحل املمول خبالف القصد.
ومثال ذلك فقد نصت املادة ( )2على أنه" :ترب الضريبة بناء على إقرار يقدمه املمول "...ونصت املادة ( )4على أنه:
"إذا امتنع املمول عن تقدمي اإلقرار املشار إليه ابملادة الثانية جاز ملصلحة الضرائب أن تقدر دخله وفق ما تراه مناسبا ،وأن ترب
الضريبة بناء على هذا التقدير" ،وعند األخذ مبفهوم املخالفة فإن احلكم يدعو املمول إىل تقدمي إقراره وفق املادة الثانية ،ولن يكون
من حق مصلحة الضرائب فحصه أو تعديله حىت وإن مل يكن صحيحا (تقرير سنة  ،2017ص.)132
وأيضا نصت املادة ( )57أبنه" :يستحق أداء الضريبة مبجرد حصول الدخل مهما كانت الطريقة  "..كما تنص املادة
( )58أبنه.." :ترب الضريبة هنائيا على كل جزء من السنة يثبت فيه احلق."..
من خالل قراءة صياغة املادتني يتبني أن املشرع قد أخذ مبوجب املادة ( )57مببدأ صرف األجر أو املرتب كواقعة منشئة
للضريبة ،بينما أخذ مبوجب املادة ( )58مببدأ ثبوت احلق يف األجر أو املرتب كواقعة منشئة للضريبة ،وحيث إن استحقاق الضريبة
واحتساب غرامة التأخري خيتلف ابختالف املبدأ؛ فإن استمرار هذا التعارض بني األحكام سينشأ خالف حول تفسريه ،كما أنه مل
يرد ابلقانون األحكام اليت تنظم احتساب الضريبة على الشركات القابضة والشركات التابعة هلا ،وإجراء منع االزدواج الضرييب
بينهما ،ومل يرد ابلقانون أيضا األحكام اليت تنظم احتساب الضريبة على شركات احملاصة (تقرير سنة  ،2017ص ،)134كما
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تضمن التقرير على قصور يف التشريعات اجلمركية املنظمة للعمل اجلمركي(تقرير سنة ،ص ،)147كما حتدث التقرير بشيء من
التفصيل عن وجود قصور وبعض العيوب يف قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )107لسنة 2000م بشأن إنشاء الصندوق اللييب
لالستثمار الداخلي والتنمية (تقرير سنة  ،2017ص ،)351وأيضا قرار جملس الوزراء رقم ( )425لسنة 2013م بشأن إعادة
تنظيم صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي (تقرير سنة  ،2017ص ،)362وأيضا القانون رقم ( )3لسنة 2005م ،بشأن
اإلشراف على التأمني الذي تبني فيما بعد وجود العديد من أوجه القصور اليت ترتبت عليها ثغرات قانونية (تقرير سنة ،2017
ص.)399
ومن خالل ما سبق يتضح لنا بروز دور الديوان يف تقدمي بعض أوجه النقص والقصور يف القوانني املعمول هبا ،حيث قام
بدراسة تفصيلية لبعض القوانني املنظمة لعمل اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان.
خامسا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2018م:
ركز هذا التقرير على اجلانب التشريعي الذي يهتم بقواعد احلوكمة اخلاص ابلقوانني املنظمة لعمل الشركات اخلاضعة لرقابة
الديوان ،حيث تبني من خالله عدم وجود قانون أو الئحة يف ليبيا خاصة حبوكمة الشركات سواء كانت يف اإلطار العام ،أو حىت
على مستوى الشركات اململوكة للدولة ،إمنا توجد بعض النصوص احملدودة ،واألحكام املتناثرة يف عدد من القوانني حتدد
اختصاصات بعض مستوايت السلطة وأدواهتا الرقابية عموما دون ربطها أبهداف حمددة ،مما جعلها صعبة التطبيق ،وال ميكن من
خالهلا فرض اإلفصاح والشفافية ،ومنع تضارب املصاحل وضمان املساءلة (تقرير سنة  ،2018ص.)68
سادس ا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2019م:
تناول هذا التقرير الفجوات التشريعية يف القوانني املعمول هبا يف ليبيا بصورة عامة وحيث مت الرتكيز على مكافحة الفساد،
ِ
يفصل حاالت تعارض املصاحل ،واليت تعترب سببا رئيسيا يف استشراء بعض
ومن خالل دراسته تبني لنا عدم وجود تشريع ينظم و ّ
أشكال الفساد يف البالد ،إضافة إىل غياب التشريعات املنظمة للتحكيم التجاري الدويل الذي يؤدي إىل جعل املنازعات الدولية
للدولة أكثر عرضة للفساد واإلجتار هبا.
كما أكد هذا التقرير على وجود قصور قانوين وذلك بعدم التجرمي الصريح بنص قطعي ألشكال الفساد ،وعدم نصه على
العقوابت الرادعة حلاالت التالعب يف الدعم احلكومي الـذي حيصـل عليـه الـبعض لتقـدمي سـلع أو خـدمات لـدعم املواطن بسعر
خاص ،ومن أمثلة ذلك :االعتمادات املستندية احملولة ابلسعر الرمسي ،واستغاهلا يف توريدات ومهية ،أو اإلنقاص من قيمتها أو
جودهتا؛ لالستحواذ عـلى النقـد األجنيب واملتاجرة به يف السوق املوازي أبضعاف سعره األصلي ،وكذلك عدم وجود نصوص صرحية
جترم وتعاقب أدوات املساءلة واحلوكمة عند ثبوت تقصريهم يف حتمل مسـؤولياهتم جتاه مساءلة مستوايت السلطة اخلاضعة إلشرافهم
يف السياسات احلكومية على صعيد القطاع العام ،أو على مستوى العالقـة بني القطاع العام واخلاص.
وكذلك غياب التشريعات امللزمة ابلتقيد بقواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة عـلى كافة مستوايت اإلدارة ،وغياب
النصوص الالزمة إليقاع العقوبة العادلة على خمالفيها (تقرير سنة  ،2019ص ،)57حيث أغفلت التشريعات هذا األمر ،وتركت
حتديد املخالفة ومستوى العقوبة لتقدير اإلدارة يف ظل تفشي الفساد فيها ،مع عدم وجود تشريعات ولوائح ملزمة مبستوايت
الشفافية املطلوبة من اجلهات واملؤسسات ،وكذلك ضعف النصوص القانونية اليت حتث على اإللزام ابحلوكمة يف إدارة املؤسسات
والشركات اململوكة للدولة.
وأيضا عدم وجود تشريعات للرقابة اإللكرتونية وذلك بعدم وضع آليات وضواب تنظمها ،كما أن عدم تبين املشرع هذه
التشريعات بشكل رمسي ومعلن جعـل من اجلهات العامة تعمل يف اجتاه اإلدارة االلكرتونية ابجتهادات فردية دون مرجعية قانونية،
كما أن التفسري اخلاطئ لبعض النصوص املنظمة لعمل األجهزة الرقابية أدى إىل تداخل االختصاصات فيما بينها ،مما تسبب يف
335

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

إغفال دورها األساسي ،والعمل على ممارسة أدوار جلهات أخرى بدال من التنسيق والتعاون معها يف إحكام الرقابة واإلشراف
واملتابعة (تقرير سنة  ،2019ص.)58

Issue: 4

كما أن هناك ثغرات يف قانون احلجز اإلداري رقم ( )152لسنة 1970م ،وذلك يف عدم وجود روادع قانونية صارمة يف
جدولة الديون ،واحلجز على املتخلفني عن السداد (تقرير سنة  ،2019ص.)112

Volume: 4

ولعل عدم حتديث القانون رقم ( )24لسنة 1970م بشأن إنشاء املؤسسة الوطنية للنف  ،والذي مت آخر تعديل عليه منذ
سنة 1979م أدى إىل عدم صالحية بعض مواده للتطبيق على أرض الواقع؛ نتيجة للتغريات التشريعية اليت طرأت على البالد يف
السنوات األخرية (تقرير سنة  ،2019ص ،)206مع اإلشارة مرة أخرى للقصور يف قرار جملس الوزراء رقم ( )425لسنة
2013م بشأن إعادة تنظيم صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي حيث إنه مت االكتفاء إبنشائه عن طريق السلطة التنفيذية
وليس من السلطة التشريعية (تقرير سنة  ،2019ص.)520
من خالل العرض السابق ميكن القول :إنه هناك ظهور لدور الديوان يف تفعيل اهلدف اخلاص ابلكشف عن الفراغ
التشريعي ،من خالل دراسته لعدة تشريعات واكشاف الفراغ التشريعي هبا.
سابع ا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2020م:
وجود ختب تشريعي خبصوص القوانني املنظمة لعمل التخطي العمراين ،فقد أسند القانون رقم ( )3لسنة 2001م بشأن
التخطي العمراين ،اختصاصات تنظيم التخطي العمراين إىل اجلهات املختصة دون اإلفصاح عنها ،مث جاءت الالئحة التنفيذية
للقانون املذكور ونصت على أن اجلهة املختصة بذلك مصـلحة التخطي العمراين ،وعنـدما صدر قانون اإلدارة احمللية رقـم ()59
لسنة 2012م اعترب أن البلـدايت هي اجلهات املختصة ابإلشراف عـلى إعـداد املخططات العمرانية بل وتنفيذها أيضا ،األمر
الذي ترتب عليه تداخل وتعارض يف االختصاصات (تقرير سنة  ،2020ص.)539
ومن خالل ما سبق يتضح لنا جليا بروز دور الديوان يف تفعيل اهلدف اخلاص ابلكشف عن الفراغ التشريعي ،إال أن هذا
التفعيل ما يزال ال يتناسب مع كونه هدف يسعى الديوان لتحقيقه ،فهناك فراغ تشريعي يف عدد من القوانني اليت من بينها:
القانون التجاري ،والقانون املايل ،والقانون املصريف ،وقانون العمل ،وغريها من القوانني املهمة اليت مل تقم التقارير السنوية بدراستها،
ومل تشري إىل بوجود فراغ تشريعي هبا ،حيث إهنا مل تواكب تطور القوانني ،ومل حيصل هلا تعديل منذ صدورها.
وبعد أن أكملنا احلديث عن الفراغ التشريعي يف القوانني الليبية اليت أشار إليها ديوان احملاسبة اللييب ،وذلك من خالل
عرض نتائج تقاريره السنوية يف هذا اجملال ،سننتقل إىل املطلب الثاين الذي يتناول التعديالت املقرتحة من ديوان احملاسبة يف معاجلة
هذا الفراغ التشريعي ،وهل أخذت اجلهات املعنية هبذه التعديالت على حممل اجلد ،أم هي جمرد مالحظات روتينية ليس هلا أي أثر
يف أرض الواقع؟ وذلك من خالل عرض نتائج تقاريره السنوية.
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املطلب الثاين
اقرتاح التعديالت التشريعية
نصت املادة ( )22من قانون ديوان احملاسبة اللييب رقم ( )19لسنة 2013م ،واملادة ( )26من الئحته التنفيذية ،على أنه
" خيتص الديوان ابلتأكد من تطبيق القوانني والقرارات واللوائح املالية ذات العالقة ابلوحدة حمل الرقابة ،أو املراجعة للتحقق من
تطبيقها وكفايتها لألغراض اليت شرعت من أجلها ومالءمتها للتطورات اليت تستجد على اإلدارة العامة ابلدولة ،واقرتاح التعديالت
املؤدية إىل تاليف أوجه النقص فيها ،والتحري عن أسباب القصور والرتاخي ،أو االحنراف يف تطبيقها ،واقرتاح الوسائل
الكفيلة لتداركها وتالفيها" ،وبذلك يتبني لنا أن من اختصاصات الديوان األساسية هي التأكد من تطبيق القوانني والقرارات
املعمول هبا يف ليبيا ،واقرتاح التعديالت التشريعية ملواجهة أوجه النقص والقصور حيال هذه القوانني ،لذلك سنتناول دور ديوان
احملاسبة يف تفعيل هذا االختصاص ،من خالل دراسة نتائج تقاريره السنوية ،وما قدمته من نتائج يف هذا اجملال ،وذلك على النحو
اآليت:
أولا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2014م:
من خالل ممارسة الديوان الختصاصه يف اقرتاح التعديالت التشريعية عند وجود أي نقص أو قصور يف القوانني واللوائح
املعمول هبا يف الدولة ،قدم يف تقريره لسنة 2014م اقرتاح إبعادة تنظيم جهاز اإلمداد الطيب من قبل السلطة التشريعية ،وإعداد
اهليكلية اليت تتالءم مع عمله ،وكذلك لوائحه التنظيمية ،ومالكه الوظيفي (تقرير سنة  ،2014ص ،)123وقدم التقرير توصية
بتشكيل جلنة متخصصة من عدد من اخلرباء احملليني والدوليني لدراسة بعض القوانني واللوائح ،وإعادة النظر فيها مبا يتماشى مع
الظروف احلالية للدولة ،واليت من أمهها ( :قانون للمرتبات ،وقانون التخطي  ،وقانون اجلمارك ،وقانون الضرائب ،وقانون
املصارف ،والئحة الدراسات ابخلارج ،والئحة العالج ،وقانون تنظيم عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ابخلارج).
حيث قدم الديوان اقرتاحا بتعديل أغلب القوانني املعمول هبا يف ليبيا بعد دراستها دراسة مستفيضة؛ ألهنا ال تواكب
التطورات احلديثة يف صياغة القوانني ،وقد حاول الديوان القيام بدوره يف تفعيل االقرتاحات التشريعية ،غري أهنا جاءت عامة ،مل
يقدم فيها تشريعات خاصة ،أو مواد تفصيلية.
اثني ا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2015م:
بسبب الفساد الذي يعاين منه ملف املرتبات والتوظيف يف ليبيا ،مع عدم تفعيل القوانني املنظمة للمرتبات والتوظيف
بشكل صحيح ،أوصى الديوان السلطة التشريعية ،والسلطة التنفيذية ابلعمل على إقرار قانون ينظم اجلوانب املرتبطة ابملرتبات مبا
حيقق األهداف التنموية اليت تسعى إليها الدولة ،ومعاجلة املشاكل املرتبطة هبا وفق مبدأ شغل الوظائف العامة الذي يقوم على
أساس األهلية واالستحقاق واجلدارة ،وتقدر قيمة املرتبات أو العالوات أو املكافآت أو املزااي املالية املقررة على حسب نوع الوظيفة
اليت يشغلها املوظف ،ويتم تنسيب املوظفني ابملالكات الوظيفية املعتمدة وفق وصف وتوصيف الوظائف ،ومعدالت األداء ابلوحدة
اإلدارية ،وأن يكون التفاوت يف املرتبات على أساس ما يقدمه كل موظف من جهد اجتاه عمله ،مع إلغاء مجيع اجلداول والنظم
واألحكام اخلاصة ابملرتبات أو األجور املعمول هبا اآلن ،وتعديل مجيع النصوص ابلقوانني السارية اليت متنح بعض اجلهات
الصالحية يف إعداد جداول مرتبات خاصة ،وأن يسري القانون اجلديد على مجيع اجلهات املمولة من اخلزانة العامة ،أو مبوارد
سيادية ،وأن تسري الضواب احملددة ملستوى األجور على مجيع اجلهات العامة اليت متلكها الدولة بنسبة ال تقل عن ( %50تقرير
سنة  ،2015ص.)76،77
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وقد اقرتح الديوان أيضا على السلطة التشريعية العمل على إعداد قانون ينظم التحكيم وقواعد اإلجراءات الواجب تطبيقها
داخل األراضي الليبية ،وذلك ابلتنسيق مع إدارة قضااي احلكومة وإدارة القانون بوزارة العدل (تقرير سنة  ،2015ص.)109

Issue: 4

وعندما تناول التقرير القانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن الضرائب على الدخل ،أوضح أبن قانون الضرائب املعمول به
حاليا قد شابه بعض القصور ،غري أنه مل يكن مؤثرا بشكل جوهري.

Volume: 4

فمن خالل متابعة وتقييم أداء مصلحة الضرائب ،تبني أن هذا القانون ليس حباجة إىل التعديل إال يف بعض املواد ،بقدر ما
هو حباجة إىل التفعيل والعمل مبا جاء به؛ لتحسني معدالت األداء لدى املصلحة ،حيث إن اخللل يكمن يف القدرة على تنفيذ
القانون (تقرير سنة  ،2015ص.)159
ونستخلص مما سبق أن هذا التقرير قد عمل دراسة على قانون املرتبات والضرائب ،وأوصى بضرورة تعديلها وفق آليات
معينة ،كما اقرتح على السلطة التشريعية إبعداد قانون ينظم عمل التحكيم يف ليبيا ،وهنا نالحظ أن هذا التقرير قد فعل اختصاص
الديوان ابقرتاح تعديالت تشريعية بصورة جيدة.
اثلث ا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2016م:
املالحظ على هذا التقرير قيامه بتوصية السلطات التشريعية والتنفيذية تتضمن إعادة دراسة التشريعات النافذة حول
(العقود) ،وتقدمي املقرتحات االزمة ملعاجلة أوجه القصور اليت تشوب هذه التشريعات ،وهذا األمر يتطلب وضع اسرتاتيجية عامة
وشاملة حلل كل املشاكل اليت ختص إجراءات التعاقد (تقرير سنة  ،2016ص.)76
وقدم أيضا توصية أخرى تقوم على تعديل القانون رقم ( )59لسنة 1972م بشأن إعادة تنظيم صندوق اجلهاد
وتعديالته ،والقوانني ذات العالقة بنشاطه ،وتعديل أهدافه مبا يتماشى مع املرحلة احلالية (تقرير سنة  ،2016ص.)199
ومن خالل متابعة الديوان للمواضيع املتعلقة ابملسائل الطبية اقرتح الديوان العمل على إعادة دراسة القانون رقم ()17
لسنة 1986م بشأن املسؤولية الطبية ،والقرارات واللوائح اخلاصة بتنفيذه ،وخاصة فيما يتعلق بقيمة القس اليت جيب تتناسب مع
قيمة التعويضات املتوقعة ،وحتديد إطار قانوين واضح لكيفية التعامل مع الفائض السنوي (تقرير سنة  ،2016ص.)244
ويالحظ على هذا التقرير أنه قد عمل على تقدمي اقرتاح بتعديل القوانني املنظمة للعقود ،واملتعلقة ابملسؤولية الطبية،
ابإلضافة إىل إعادة تنظيم صندوق اجلهاد ،وذلك إىل عدم مالئمته للوضع احلايل للدولة؛ السيما أنه قد وقع استغله من قبل بعض
أطراف الصراع الداخلي الدائر يف ليبيا.
رابعا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2017م:
قدم الديوان يف تقريره لسنة 2017م ،جمموعة من التوصيات لتعديل بعض التشريعات املعمول هبا يف ليبيا ،فبعد الدراسة
التفصيلية للقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن الضرائب على الدخل ،وعدم توافق النظام الضرييب اللييب املطبق مع الوضع
االقتصادي الراهن ،لذلك دعي الديوان اجلهات املختصة بتعديل القانون مبا يتماشى مع الوضع االقتصادي الراهن (تقرير ستة
 ،2017ص.)131
كما حتدث التقرير بشيء من التفصيل عن وجود بعض القصور والعيوب ترتب عليه وجود ثغرات قانونية ،يف قرارات
وقوانني سابقة؛ األمر الذي جعل الديوان يوصي بتعديلها ،ومن هذه القوانني والقرارات :قانون رقم ( )3لسنة 2005م ،بشأن
اإلشراف على التأمني (تقرير سنة  ،2017ص ،)399وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( )107لسنة 2009م بشأن إنشاء
الصندوق اللييب لالستثمار الداخلي والتنمية (تقرير سنة  ،2017ص ،)351وقرار جملس الوزراء رقم ( )425لسنة 2013م
بشأن إعادة تنظيم صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي (تقرير سنة  ،2017ص.)362
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خامسا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2018م:
تناول هذا التقرير توصيات عامة حول التشريعات املنظمة إلجراءات التعاقد ،ومكافحة الفساد ،واليت تتمثل يف التوصية
إبعادة دراسة التشريعات املنظمة إلجراءات التعاقد ،لتقدمي مقرتحات خاصة مبعاجلة أوجه القصور اليت تشوب هذه التشريعات ،مما
يضمن وضع اسرتاتيجية شاملة حلل مجيع املشاكل اليت ختص إجراءات التعاقد ،ومتابعة مشروعات التنمية ،مع حتديث تشريعات
مكافحة الفساد ،وعلى األخص ما يتعلق بضواب منع تعارض املصاحل ،واإلفصاح عن املمتلكات (تقرير سنة  ،2018ص.)84
وعلى ذلك ميكن القول :إن الديوان عمل على تفعيل اختصاصه ابقرتاح التعديالت التشريعية عن طريق تقاريره السنوية
بشكل مقبول نسبيا ،إال أن اجلهات املختصة مل أتخذ بتوصيات الديوان ،وذلك نتيجة غياب السلطة التشريعية مع تعاقب
احلكومات التنفيذية بشكل مطرد.
سادسا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2019م:
قدم تقرير سنة 2019م جمموعة من التوصيات املتكررة ،واليت يؤكد فيها عدم أخذ اجلهات املختصة بتوصيات الديوان،
ابلرغم من ضرورية حتديث هذه التشريعات؛ لكي تواكب التطورات التشريعية املستجدة.
ومن التوصيات املتكررة التوصية مبراجعة أغلب التشريعات ،وتقدمي املقرتحات الالزمة ملعاجلة أوجه القصور اليت تشوهبا
(تقرير سنة  ،2019ص ،)81وكذلك التوصية املتعلقة ابلقانون رقم ( )7لسنة 2020م بشأن الضرائب على الدخل ،واليت
تتمثل ابقرتاح فرض إجراءات قانونية رادعة ،كاحلجز على أموال الشركات عنـد التخلف عـن تقدمي إقرارهم الضرييب (تقرير سنة
 ،2019ص ،)115وعلى إدارة مصلحة الضرائب دراسة قانون الضرائب وتقدمي املقرتحات التعديلية اليت تساهم يف الرفع من
الكفاءة ،وسد الفجوات يف حتديد وحتصيل الضرائب (تقرير سنة  ،2019ص ،)116أما خبصوص صندوق اإلمناء االقتصادي
واالجتماعي أوصى الديوان السلطة التشريعية ابلعمل على تكوين إطار تشريعي مناسب ألداء اقتصادي أمثل (تقرير سنة ،2019
ص.)525
كما يؤخذ على هذا التقرير إعادة عرض االقرتاحات من التقارير السابقة ،األمر الذي يؤكد أن اجلهات املختصة مل أتخذ
بتوصيات الديوان يف احلسبان ،ومع ذلك عند النظر لوضع الدولة عند كتابة هذه التقارير ،جند أن عدم األخذ بتوصيات الديوان
سببه عدم وجود سلطة تشريعية فعالة ،وحكومة تنفيذية موحدة ،نتيجة للصراع السياسي اليت متر به البالد.
سابعا -تقرير ديوان احملاسبة لسنة 2020م:
مل يقدم هذا التقرير أي توصيات تشريعية ،وذلك للوضع األمين والصحي الذي تعيشه البالد يف هذه السنة ،مما جعل
الديوان يركز على تقييم أداء اجلهات اخلاضعة لرقابته أكثر من الرتكيز على التعديالت التشريعية؛ وابألخص أن الديوان قدم يف
التقارير السابقة اقرتاحاته على تعديل أغلب التشريعات املعمول هبا يف ليبيا ،ومل تقم اجلهات املختصة أبخذ مالحظاته واقرتاحاته
ابحلسبان.
ومن خالل العرض السابق يتضح لنا جليا بروز دور الديوان يف تفعيل أهم أهدافه ،وهو الكشف عن الفراغ التشريعي
الذي متر به البالد ،واقرتاح التعديالت التشريعية املناسبة ،إال أن تفعيل دوره ابلكشف عن الفراغ التشريعي ال يتناسب مع أمسى
هدف أهداف الديوان الذي يسعى لتحقيقه.
فهناك فجوة تشريعية يف عدد من القوانني واليت من بينها :القانون التجاري ،والقانون املايل للدولة ،والقانون املصريف،
وقانون العمل ،وغريها من القوانني املهمة اليت مل تتم دراستها ،ومل تشر التقارير السنوية بوجود فراغ تشريعي فيها.
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من خالل العرض السابق ميكن أن نستخلص بعض النتائج والتوصيات ،وذلك على النحو اآليت:
أولا – النّتائج:
 -1قيام الديوان بدوره ابلكشف عن الفراغ التشريعي ،إال أنه ال يزال تفعيله هلذا الدور فيه قصور ،وال يتناسب مع كونه هدفا
يسعى الديوان لتحقيقه ،حيث إن هناك فجوة تشريعية يف عدد من قوانني اليت من بينها :القانون التجاري ،والقانون املايل للدولة،
والقانون املصريف ،وقانون العمل ،وغريها من القوانني املهمة اليت مل تقم التقارير السنوية بدراستها ومل تشر إىل وجود فراغ تشريعي
هبا.

 -2قيام الديوان بدوره حول اقرتاح التعديالت التشريعية بشكل جيد ،فال تكاد ختلو تقاريره من االقرتاح بتعديالت تشريعات
معينه ،إال أنه يؤخذ عليه أن أغلب االقرتاحات والتوصيات بتعديل التشريعات كانت على وجه العموم ،فلم يقدم مشروع قانون
معني ،أو مواد تفصيلية معينة ،إال يف بعض القوانني ،واليت وردت متكررة يف أكثر من تقرير.
 -3تؤكد التقارير السنوية للديوان أبن اجلهات املختصة مل أتخذ بتوصياته يف احلسبان ،حيث إنه ال توجد سلطة تشريعية فعالة،
مع عدم وجود حكومة موحدة.

اثنيا – التوصيات:

 -1أنمل من السلطة التشريعية أن تعمل على تقدمي إصالحات تشريعية واضحة ،واألخذ مبالحظات الديوان خبصوصها.

 -2نوصي اجلهات العامة إبعداد مشاريع قوانني أو تعديالت تشريعية على القوانني املعمول هبا؛ لتفادي أوجه النقص والقصور
فيها ،وعرض هذه االقرتاحات على السلطة التشريعية.
 -3أنمل من ديوان احملاسبة اللييب دراسة القوانني اليت اقرتح بتعديلها ،أو إعداد مشاريع قوانني بشأهنا ،وذلك عن طريق إنشاء
مكتب أو قسم اتبع للمكتب القانوين املختص ابإلصالحات التشريعية ،أو تكليف جلنة خاصة بدراسة اإلصالحات التشريعية
لكي يقوم بدوره يف حتقيق هدفه على أكمل وجه.
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أما خبصوص دور الديوان يف اقرتاح التعديالت التشريعية ،فإن عمله يف ذلك كان جيدا ،حيث ال ختلو تقاريره من
اقرتاحات بتعديل تشريعات معينه ،غري أنه يؤخذ عليه أبن أغلب االقرتاحات والتوصيات بتعديل التشريعات كانت على وجه
العموم ،حيث إنه مل يقدم مشروع قانون معني ،أو مواد تفصيلية معينة إال يف بعض القوانني ،اليت وردت متكررة يف أكثر من تقرير،
ومثال ذلك :القانون رقم ( )7لسنة 2010م بشأن الضرائب على الدخل.
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