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2008-2012 

 الفطيسي أحمد الغني عبد .د
 طرابلس - الليبية األكاديمية - المحاسبة قسم

  : مقدمة
 سواء العالم دول قبل من األخيرة ونةآلا في به االهتمام تزايدو عالمية ظاهرة صبحأ الفساد

 حجمه في إال يكون ال ابينه فيما واالختالف السواء على فيها النتشاره ذلكو ،الناميةأو  المتقدمة
 السلبية ثارآلا أهم من نإ .النامية الدول في وسعأ بشكل اًمنتشر يعتبر نهأ غير ،ومسبباته شكالهوأ

أو  وتبذيرها ،لمواردها مثلاأل االستغالل عدم وه المنظمات مستوى على الفساد ظاهرة النتشار
 المنظمات مستوي علي الفساد تأثير يقتصر وال ،ألهدافها المنظمة تحقيق عدمإلى  يؤدي مما اختالسها

 اليشجع انه كما ،بها االقتصادية التنمية مسيرة مامأ رئيسيا عائقا ليصبح الدولة اقتصادإلى  يتعداها وإنما
 مستوى تدني في يسبب نهأإلى  باإلضافة كبير بشكل فيها ينتشر التي الدول في األجنبي االستثمار على

   .واالقتصادية ةاالجتماعي المشاكل من ويزيد الخدمات
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 من الدولية المنظمات قبل ومنأ لالدو قبل من سواء الجهود من الكثير وتبذل بذلت فقد لهذاو
 التي واألنظمة واللوائح القوانين بوضع العالم دول من لعديدا قامت فقد .منه والحد الفساد مكافحة جلأ

 ومعاقبة اكتشافها وضمان حدوثها قبل والغش االختالس حاالت ومنع األموال على الرقابة إلحكام تهدف
 مثل الدولية المنظمات من العديد قبل من ثارهوآ الفساد من بالحد يتعلق فيما الجهود تبذل كما .مرتكبيها

 نشرإلى  تسعي التي االقتصادية والتنمية التعاون ظمةومن المتحدة مماأل وهيئة الدولية الشفافية منظمة
  .لمحاربته الدولية االتفاقيات وعقد البرامج ووضع بمخاطره الوعي

  

   : الدراسة مشكلة
 يستوجب خطيرا مؤشرا يعطي ،الدولية التقارير تشير كما ،ليبيا في الفساد ظاهرة انتشار إن

 م2011 لسنتي الدولية الشفافية منظمة تقرير أشار حيث ،تهلمكافح الالزمة التدابير اتخاذ الحكومة من
 تضمنها دولة 176 و 183 صلأ من( بالترتيب 160و 168 المرتبة في جاءت ليبيا نإ مم2012و

 ظاهرة تفشىإلى  بوضوح يشير مما المذكورتين للسنتين عربيا 17 المرتبة في ليبيا جاءت كما )التقرير
   .خرىاأل بالدول مقارنة ركبي بشكل فيها الفساد

 الرقابة ونظام المطبق المحاسبي النظام ضعفأو  قوة بمدى الفساد عمليات حدوث ترتبطو
 نظمال كونت فعندما ،العام المال على والمحافظة الرقابة في الدولة وسياسات ،االقتصادية بالوحدة الداخلية

 يتعايش الفساد فان ،المطلوب بالشكل مطبقة غيرأو  ضعيفة المطبقة الداخلية الرقابة نظمو المحاسبية
 المنظمات حماية لجنة أشارت قد الصدد هذا وفي ،ويزداد لينمو بها الضعف نقاط من ويستفيد معها

 النظم هذه فعالية وعدم الداخلية الرقابة نظام في والقصور الضعف نإ )coso( تريداى لجنة عن المنبثقة
 ,Flaherty( المختلفة المنظمات في الفاسدة الممارسات حدوثإلى  تؤدي التي سباباأل أهم من يعتبر

1997(.  
 المالي الفساد بمتابعة المخولة ليبيا في الرسمية الرقابية جهزةاأل حدأ المحاسبة ديوان رويعتب

 الجهات متابعة خالل من )العام الوطني المؤتمر( التشريعية الجهةإلى  ذلك عن تقارير وإعداد واإلداري
 والنظم واللوائح المالية نيناالقو إتباع مدى بخصوص مالحظاتأو  مخالفات أي وإظهار الحكومية
 هناك أن" م2012 لسنة المحاسبة ديوان تقرير في مثال ورد فقد ،الجهات هذه لعمل المنظمة المحاسبية
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 الحكومية والمؤسسات والجهات الوحدات في المطبقة الداخلية الرقابة نظم في ومؤثرا اًملحوظ ضعفا
 ارتكاب سهل مما منها الموجود فعالية عدمأو  كفايتها عدمأو  الرقابية الضوابط غياب بمعنى امةوالع

 المال لها يتعرض التي المخاطر نسبة ارتفاعإلى  وأدى بأنواعها واألخطاء والتجاوزات المخالفات
   ."العام

 وجود لخال من وذلك ليبيا في المالي الفساد ظاهرة تفشى في البحث مشكلة تلخيص يمكن لذلك
 األنظمة في وقصور ضعف وجود على يدل مما العام المال على الرقابة نظامل متنوعة اختراق حاالت

 سبق مما .الظاهرة هذه من الحد يكفل حل يجادإ على وعجزها تنوعها على الحالية الرقابيةو المحاسبية
   :التالي السؤال عن اإلجابة في الدراسة مشكلة تلخيص يمكن

 تطوير خالل من بيالي في الحكومية الجهات في المالي الفساد ظاهرة من الحد يمكن كيف
  العام؟ المال على والمحاسبة الرقابة أنظمة

  

   : الدراسة أهداف
 اللخ من المالي الفساد ظاهرة من للحد وتوصيات مقترحات وضعإلى  الدراسة هذه تهدف

 هذا تحقيق سبيل وفي ،ليبيا في الحكومية بالمؤسسات المالية الرقابة نظمةأ في القصور وجهأ معالجة
  :اآلتية الفرعية هدافاأل بتحقيق البحث سيقوم الهدف
 تشخيص جلأ نم وذلك المحاسبة ديوان يرارتق في الواردة مالحظاتوال المخالفات تحليل 

 حدوث في ساعدت والتي المحاسبي والنظام المالية الرقابة نظام في الضعف مواطن وإبراز
  .والمالحظات المخالفات هذه مثل

 النظام في والضعف القصور وجهأ معالجة شأنها من التي والتوصيات المقترحات تقديم 
  .المستقبل في اختراقها فرص لتقليل العام المال على الرقابة نظامو المحاسبي

   : الدراسة منھجیة
 المحتوي تحليل استخدام خالل من وذلك الوصفي التحليل منهج علي الدراسة هذه تعتمد

 الواردة الحظاتالم وتحليل م2012إلى  م2008 من للسنوات ليبيا في المحاسبة لديوان ةالسنوي ريراللتق
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 الضعف وأوجه بالقصور ربطها ثم ومن مؤشراتأو  دالئل أي واستنتاج المذكورة السنوات بتقارير
 النظام ذلك تقوي وتوصيات مقترحات وضع جلأ من وذلك عامال لالما على ابةوالرق المحاسبي بالنظام
   .المستقبل في له اختراق أي وتمنع

 وصف على ويقوم الوصفي البحث ساليبأ أحد المضمونأو  يالمحتو تحليل سلوبأ ويعتبر
 وتعريف وهدفها الدراسة موضوع تحديد خالل من مسموعةأو  مكتوبة نصوص لمحتوى ودقيق نظمم

 صياغتها يتم ومحددة معينة سئلةأ على اإلجابة خالل من المضمون تحليل يتم دةوعا الدراسة مجتمع
 يساعد بشكل المدروسة المادة محتوى وتصنيف وصف في األسئلة هذه على جابةاإل تساعد بحيث مسبقا
  .)2007 علي ،منصور( النص ومواضيع جزاءأ بين العالقات إظهار على

 
   : الدراسة حدود

 هذه في للمعلومات الرئيسي المصدر هو ليبيا في المحاسبة ديوان عن الصادر السنوي التقرير
 سنة باستثناء( م2012إلى  م2008 من للسنوات المحاسبة ديوان تقارير فقط تدرس فهي ،الدراسة
 دق التحليل نإف هذاوب ،خرىاأل السنوات مع للمقارنة بلةقا وغير استثنائية سنة تعتبر ألنها )م2011
 التحليل ركز وقد .)2012( بعدها واحدة وسنة )2010 ،2009 ،2008( الثورة قبل سنوات 3 تضمن

 الشعبية اللجنة( الوزراء رئاسة عمل متابعة نتيجة بالتقرير وردت التي هرواوالظ الممارسات على
   .لها التابعة والجهات )سابقا العامة

 التقرير محتويات نمطية عدم همهاأ من لعل الصعوبات من يدالعد التحليل عملية واجهت وقد
 ،منه عامة مالحظات اجواستنت ،رللتقاري المقارن التحليل مهمة ما حدإلى  صعب مما ،الكافي بالشكل
 وكذلك ،خريأ سنوات في لها يتطرق ولم ،معينة سنوات في العامة الجهات بعض التقرير تضمن حيث

 الرقابة مهام فصل نإف خرىأ ناحية ومن ،ألخرى سنة من بالتقرير والتلخيص التفصيل درجة اختالف
 استخدامإلى  دىأ خرىأ واتسن في واحد جهاز في واندماجها سنوات في داريةاإل الرقابة عن المالية
   .اإلدارية الرقابة وتقرير ،المالية المراجعة تقرير هما السنوات لبعض التحليل في نيمنفصل نيتقرير
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   : المحاسبة دیوان دورو لیبیا في المالیة الرقابة عن نبذة
 بها المنوطة االختصاصات على بناء الجهات من العديد طريق عن اليبي في المالية الرقابة تتم

 خالل من داخلية رقابةإلى  ليبيا في المالية الرقابة تقسيم ويمكن ،السارية واألنظمة واللوائح للقوانين وفقا
 الوحدة خارج جهات خالل من وتتم ،خارجية ورقابة ،بالوحدة الداخلية المراجعة مكتبأو  قسمأو  دارةإ

  .المحاسبة ديوان وكذلك المالية ووزارة ،والمحاسبة المراجعة مكاتب مثل
 ،الدولة وإيرادات ،لمصروفات مراقبتها خالل من المالية الرقابة بمهام المالية وزارة وتقوم

 بالجهات لها نوبعالتا الماليون المراقبون بها يقوم التيو الميزانية تنفيذ بخصوص عليماتهالت ومتابعتها
 ،والمحاسبية المالية للسجالت الجهات مساكإ ضمان هو المالي المراقب اختصاصات همأ منو .المختلفة

 والمتابعة ،ضياعها وعدم ،الجهات ممتلكات وسالمة ضمان على والعمل ،السائدة المالية للقواعد وفقا
   .المختلفة الجهات تعاقدات على واإلشراف

 في العام المال على والمحاسبية المالية الرقابة تمارس التي الجهة المحاسبة ديوان ويعتبر
 فعلى ،الجهات هذه على والتفتيش ،بالمراجعة الديوان موظفي قيام طريق عن لرقابته الخاضعة الجهات

 التسوية وحسابات والمخازن والمصروفات يراداتاإل جعةبمرا ديوانال مراجعو يقوم المثال سبيل
 كما .قررةالم واللوائح للقوانين وفقا تمت نهاأ من والتأكد االئتمانية لتسهيالتوا والقروض والسلف
 العامة والتعاقدات عمالاأل مراقبة على بالرقابة يتعلق مافي الفنية الرقابة يضاأ المحاسبة ديوان يمارس
   .)2001 ،بالخير و غربية بن(داءهاأ ومعدالت نتائجها وتقييم

 المراجعة اختصاصات فصل ناحية من حلالمرا من بالعديد ليبيا في المحاسبة ديوان مر وقد
 دةعاإ بشأن )11( رقم القانون صدر م1996 سنة في :المثال سبيل فعلى داريةاإل الرقابة عن المالية
 ثم ،معا اإلدارية والرقابة المالية المراجعة اختصاصات للديوان عطىأ والذي الشعبية الرقابة تنظيم
 ،داريةاإل الرقابة عن المالية المراجعة اختصاصات فصل والذي م2003 لسنة )13( رقم القانون صدر

 لسنة )11( رقم القانون بتفعيل م2011 لسنة )119( رقم رارالق االنتقالي الوطني المجلس صدرأ ثم
 والرقابة المالية المراجعة اختصاصات للديوان رجعأ لذياو ،الشعبية الرقابة تنظيم بإعادة م1996
 تنظيم عادةإ شأن في م2013 لسنة )19( رقم القانون العام الوطني المؤتمر أخيراً صدرأ وقد ،اإلدارية
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 رقم القانون صدر والتي داريةاإل الرقابة هيئة عن المحاسبة واندي فصل فيه تم والذي المحاسبة ديوان
 الالم على فعالة رقابة تحقيقإلى  القانون لهذا وفقا وانالدي ويهدف .إنشائها بشأن م2013 لسنة )20(

 ،المحاسبية والقيود ،المالية التصرفات وسالمة ،الداخلية الرقابة نظمةأ مالئمة مدى من والتحقق العام
 .لرقابته الخاضعة الجهات في المالية المخالفات عن والكشف ،النافذة للتشريعات طبقا المالية والتقارير
 الهيئاتأو  المؤسساتأو  الشركاتإلى  باإلضافة العامة الجهات كل المحاسبة ديوان لرقابة ويخضع

أو  الدولة عليها تشرف التي والجهات ،مالها رأس من %25 عن يقل ال بما الدولة فيها تساهم التي
   .مراجعتها بالدولة التشريعية الجهة منها تطلب التي الجهات وكذلك مباشر غيرأو  ،مباشر بشكل تدعمها

  
  : وأنواعھ الفساد مفھوم

 مصالح على للحصول السلطة استخدام اساءة نهأب فعرف ،الفساد لحطلمص اتريفالتع تعددت
 نظمةاأل على التحايل" بانه كماعرف ،)Aforth and Anand, 2003( منظماتيةأو  فئؤيةأو  شخصية
أو  ،سليمة غير بصورة والواجبات ولياتالمسؤ داءأأو  السلطةأو  المنصب استخدام ساءةإب والقوانين

 خالفا شخصية ومزايا منافع على الحصول بهدف والمسؤوليات الواجبات داءأ همالإو غفالإ حتى
 ،2003 ،خضر( " مباشر غيرأو  باشرم بشكل تمنحأو  تعرضأو  تطلب قد مزاياإلى  سعياأو  للقانون

   .)263 ،2005 ،احمرو عن نقال
 سوء عن السياسي الفساد ويعبر .ومالي ،داريإو ،وأخالقي ،سياسي فساد :إلى الفساد فصنيو

 األخالقي فسادال لثميتو .الوظيفة كرامة على المحافظة وعدم ،والمحسوبية والوساطة السلطة استخدام
   .العمل وأخالقيات ،العام والذوق ،لألخالق مخلة عمالبأ كالقيام للعاملين الشخصي السلوك في

 يلي ماك بينهما التفرقة يمكنف - الدراسة هذه في يهمنا ما وهما - واإلداري ماليال الفساد ماأ 
   :)2008 ،خليل(

 تتعلق والتي ،وظيفته لمهام تاديته ثناءأ الموظف به يقوم التي المخالفات ويشمل :اإلداري الفساد 
 دمواعيو وقاتأ احترام عدم مظاهره همأ من ولعل .انتظامه وبحسن بالعمل ساسيةأ بصفة
 سرارأ وإفشاء المسؤولية تحمل وعدم والتكاسل والتراخي العمل داءأ عن واالمتناع العمل

   .الجماعي العمل عن والخروج الوظيفة
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 سير تنظم التي المالية واألحكام القواعدو القوانين ومخالفة االنحراف ويشمل :المالي الفساد 
 وتتخذ ،المالية الرقابة أجهزة ولوائح تعليمات مخالفةو ،ومؤسساتها الدولة في المالي العمل

 عاناتاإل تدوير وإعادة ،الضريبي والتهرب واالختالس الرشاوى أشكال المالي الفساد مظاهر
 واإلتاوات ،والعموالت ،ضمانات بدون تمنح التي المجاملة وقروض ،الخاص للصالح جنبيةاأل

 والفساد .والعامة الخاصة الجهاتأو  المؤسسات مال استخدام في واإلسراف العقود عن الناتجة
  .الدراسة هذه عليه تركز ما هو المالي
 لألنظمة خالفا العام المال على الحصول هي جوهرية نقطة حول يدور الفساد نأ ستنتجن وبذلك

 والتقصير اإلهمالأو  ،فيه بالتالعب كان سواء الشكلأو  الطريقةأو  األسلوب اختلف مهما توالتشريعا
 ،العام المال على بالمحافظة ساساأ يهتم الحكومي والرقابة المحاسبي النظام نأل ونظرا ،استخدامه في
 والرقابة المحاسبي النظام ضعف سببب بالضرورة هو العام المال على التعدي حاالت بعض وجود نفإ

  .ةالحكومي
   : لیبیا في الفساد عن عالمیة تقاریر

 ترتيب عليه بناء ويتم ،م1995 العام منذ الفساد مدركات مؤشر الدولية الشفافية منظمة تصدر
 صفر من درجات عشر من سلم شكل ىعل العام القطاع في خاصة بها الفساد وجود لدرجة وفقاً الدول

 على درجات خمس من قلأ تسجل التي الدول وتعتبر ،)فسادا قلاأل( عشرةإلى  )فساد مستوي أعلى(
 رأي واستطالعات مسوحات طريق عن المؤشر حساب ويتم .حقيقية فساد مشكلة تواجه المؤشر

 الحكوميين الموظفين قبول مثل خاصة مصالح لتحقيق العامة الوظيفة باستغالل متعلقة ،متخصصة
   .دوليا بمصداقيتها معروفة مستقلة مؤسسات 10 بها تقومو ،العامة األموال اختالسأو  ،رشاوىلل

 عالميا األول الموقع في ونيوزيلندا وفنلندا الدنمارك من كل جاءت فقد )1( رقم الجدول يوضح وكما
 وهو ،10من 9 بلغت نقاط على اممنه كل حصلت وقد م2012 لسنة الفساد مدركات لمؤشر وفقا

 التشريعي للتطور طبيعية نتيجة لكذ يعتبر قدو ،العالم دول بين الفساد مدركات مؤشر على األفضل
 على والخامس الرابع الموقع على وسنغافورة السويد من كل حصلت كما ،الدول هذه في واإلجرائي

 الفساد معالجة في الدول اهتمام على يدل وهذا ،لسنغافورة 8.7و للسويد 8.8 هي نقاط بإجمالي التوالي
   .اإلصالح على والعمل
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  2012 لسنة الفساد مدركات لمؤشر وفقا العالم في دول خمس وأسوء أفضل )1( رقم جدول
  )176 الدول عدد ( عالميا الترتيب  المؤشر  الدولة

  1  0 .9  الدانمارك
  1  0 .9  فنلندا

  1  0 .9  نيوزيلندا
  4  8 .8  السويد

  5  7 .8  سنغافورة
  172  5 .1  مانمار
  173  3 .1  السودان
  174  ،8  افغانستان

  174  ،8  الشمالية كوريا
  174  ،8  الصومال

  )2013 ،الكترونية صفحة ،وعد الديمقراطي الوطني العمل جمعية( المصدر
 ،ناميةال دولال من مجموعة الفساد مدركات مؤشر على دول ألسوء قائمةال ذيل في ويأتي 

 5 .1 على الدول هذه تحصلت وقد ،والصومال الشمالية وكوريا وأفغانستان والسودان ماينمار وهي
 جهود ضعفإلى  نتيجة وذلك ،فيها الفساد تفشي يعني مما ،الفساد مدركات مؤشر على اقلأو  نقطة
 دول خمس ءأسو مع دول خمس أفضل قارنا ولو .والسياسي اإلداري الفساد معالجة في الدول هذه مثل
 االقتصادي الوضع منها أمور بعدة امرتبط يكون قد الفساد ظاهرة انتشار نأ سنجد المؤشر نفس على

 دول ثالث وجود له يؤسف ما ولعل .األمني واالستقرار الديمقراطية وإتباع انتشار مدىو ،للدولة
 مما فيها الفساد نتشارا حيث من العالم في دول خمس أسوء بين من عربية دولة حداهاإ ،سالميةإ

 الجهود من المزيد وبذل والرقابية والمحاسبية اإلدارية نظمها وتطوير مراجعةإلى  الدول هذه يستدعي
   .فيها صوره بكافة الفساد ظاهرة انتشار مكافحة في

 الدراسة لسنوات وعربيا دوليا وترتيبها ليبيا في الفساد مدركات مؤشر )2( رقم الجدول يظهرو
 مؤشر نإ حيث ،الدراسة سنوات خالل تزايد قد ليبيا في الفساد معدل نأ ونالحظ )م2012 - م2008(
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 تبعا تراجعو )1 .2إلى  6 .2 من( الدراسة سنوات خالل تدريجيا أنخفض قد ليبيا في الفساد مدركات
 وعربيا )م2012 عام في 160 المرتبة الىم 2008 عام في 126 المرتبة من(دوليا ليبيا ترتيب لذلك

 تفشي زيادة على مؤشر يعتبر وهذا )م2012 سنة 17 المرتبة الىم 2008 سنة 14 المرتبة من(
 ليبيا في الفساد مدركات مؤشر مقارنة خالل ومن .الشأن هذا في حقيقة مشكلة تواجه ليبيا نوأ ،الفساد

 نالحظ )1 رقم جدول يوضح كما( المؤشر لنفس بالنسبة العالم في دول خمس وأسوء فضلأ مع
 مما ،دول خمس سوءأ من جدا قريب أنه بل ،العالم دول بأفضل مقارنة ،ليبيا في المؤشر انخفاض
 سبل عن والبحث ،المؤشر في االنخفاض هذا سبابأ دراسة ليبيا في المسئولة الجهات من يستدعي
 وانتشار حدوث على ساعدت التي المالية الرقابة نظمةأ في القصور هوجأ دراسة يجب كما .امعالجته
   .به القيام في المساهمة الدراسة هذه تحاول ما وهو ،الشكل بهذا الفساد حاالت

  2012-2008 من لسنواتل لليبيا الفساد مدركات ؤشرم )2( رقم جدول
  عربيا الترتيب  دوليا الترتيب   المؤشر  

2008  2. 6  126 /180  14  
2009  2. 5  130/ 180  16  
2010  2. 2  146 / 178  16  
2011  2  168 / 183  17  
2012  2. 1  160 / 176  17  

   .) Transparency International, Web page, 2013( المصدر
  

 العالم في وخاصة الفساد ممارسة في تساهم التي العوامل أهم نإ )2008( جمعة كدأ قدو
 وخرق ،بها اإليمان عدمأو  ،والرقابية المحاسبية نظمةاأل وقصور االقتصادي التحول هي بيالعر

 ،والعادات ،والمحاباة ،االجتماعية والعالقات ،الحكومية األجور وانخفاض دقتها عدم بسبب القوانين
   .الشفافية وعدم المناصب واحتكار السياسي الدعمإلى  باإلضافة ،والتقاليد

 طبقا الفساد مدركات مؤشر على - ليبيا فيه بما-  العربية الدول داءأ ضعف يرجع عامة وبصفة
 في الرشوة وانتشار ،البيروقراطية جراءاتاإل كثافة أهمها أسباب عدةإلى  الدولية الشفافية لمنظمة



   في ليبيا الفساد المالي وأوجه القصور في الرقابة على المال العام ــــــــــــــــــــــ

  

  م2014 -فبراير -المجلد األول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  198 -
  
  

 
  
 
 
 
 

 

 والتقاعس ،موالاأل وغسيل ،واالختالسات ،العام القطاع دارةإ وسوء ،الموارد وإهدار ،العامة داراتاإل
 ،عالماإل على المنطقة في الحكومات تفرضها التي القيود تعرقل كما .الفساد جرائم مالحقة في

 الشفافية منظمة أشارت وقد ،الفساد ممارسات عن الكشف ىعل قدرتها من ،المدني المجتمع ومنظمات
 في اديةاالقتص معامالتها في للرشوة واستخداماتها الغربية الشركات تلعبه الذي السلبي الدورإلى  الدولية
 بوجه الفساد مستويات تفاقم من الشفافية هيئة وحذرت ،العربية الدول ومنها ،النامية الدول من العديد
  .)2009 ،المهايني( وليبيا العراق ومنها ،العربية ولالد من عدد في البترول قطاع في خاص

  :التحلیلي الجانب
 الجانب في عليه اعتمد ذيوال للمعلومات سييالرئ المصدر هو للديوان الرسمي رالتقري يعتبر

 باستثناء( م2012إلى  م2008من للسنوات المحاسبة ديوان قاريرت تحليل تم فقد ،الدراسة لهذه العملي
 دراسة تمت وقد .)االخرى السنوات مع للمقارنة قابلة وغير استثنائية سنة تعتبر ألنها ،2011سنة

 الواردة والمالحظات ،الممارسات وتبويب تصنيف خالل من المذكورة للسنوات الديوان تقارير وتحليل
 فيما ةخاص الشائعة الظواهر ضبع واستخالص استنتاج جلأ من متجانسة مجموعات في ،بالتقارير

 الممارسات تحليل اعتمد وقد .العامة الجهاتب المالية والرقابة ،المحاسبي بالنظام منها يتعلق
   :التالية سساأل على الدراسة محل بالتقارير الواردة المالحظاتو

 بغض وواضح صريح بشكل رريابالتق الواردة المالحظاتأو  اتالممارس على التركيز تم 
 وذلك( فيها وقعت التي الجهةأو  ،عليها المترتبة العقوبةأو  ،القيمة ناحية من هميتهاأ عن النظر
  .)بالتقارير التفصيل هذا فراتو عدم بسبب

 أكثرأو  لها التابعة الجهاتأو  الجهة لنفس ريرابالتق سنة من كثرأ في الممارسة ورود تكرار أن 
  .الممارسة لهذه نسبية هميةأ يعطى مختلفة لجهات التقرير نفس في مرة من

 الممارسات هذه وارتباط عالقة حسب ظواهرإلى  تصنيفها ثم ،المتكررة الممارسات تجميع بعد 
  .ابعض بعضها مع

 التوسع" المثال سبيل على ،ملحوظ بشكل تكرارها نتيجة كظاهرة الممارسات بعض ضافةإ تم 
 في العامة الجهات غالبية على كمالحظة تورد "حينها في التسويات جراءإ وعدم رفالص في
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 ممارسة تعتبر المالحظة هذه نأ من بالرغم كظاهرة ضيفتأ لذلك ،الدراسة نواتس غلبأ
 والمالحظات الممارسات تصنيف يوضح )3( رقم الجدول .الداخلية الرقابة نظام لضعف نتيجة

  .األسس هذه استخدامب الدراسة شملتها التي بالتقارير الواردة

  ربالتقاري الواردة المالحظات تحليل : )3( رقم جدول
  الممارسات  الظاهرة

  .المالي المراقب اداء قصور   المالية الرقابة نظام وضعف قصور
 الداخلية الرقابة نظام ضعف.  
 المالي الوضع لتقييم الداخلية المراجعة لمكتب الدورية التقارير افتقار 

   .القرار لمتخذ وإحالتها
 مستنداتها في النقص نتيجة ألخرى سنة من المعلقات ارصدة ظهور 

   .غموضهاأو 
 والمخازن للخزينة المفاجئ الجرد اجراء في القصور.  
 للصرف المؤيد المستندي للتعزيز المعامالت بعض افتقار.  
 سجالت في وحصرها وقيدها الثابتة االصول سجل مسك اغفال 

  .منتظمة
 مختصة غير بنود على وتحميلها السيارات شراء.  
 للدولة المملوكة السيارات واستعمال شراء بضوابط التقيد عدم.  
 والمشتريات االحتياجات لتوفير المباشر التكليف طريقة استخدام.  
 من المسبق للفحص العقود اخضاع من التهرب قصد التعاقد تجزئة 

  .الديوان قبل
 الميزانية في واردة غير اضافية اعباء تحميل.  
 االئتمانية التسهيالت منح في المصارف تساهل.  
 السجالت في والتغيير الكشط كثرة.  
 بالجهة عالقتهم انتهت موظفين بعهدة سيارات استرجاع في القصور.  
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  الممارسات  الظاهرة

 الجهة خارج من ألشخاص مبالغ صرف.  
 المصرفية للحسابات تسوية مذكرات اجراء في التأخر.   

  النافدة والتشريعات القوانين مخالفة
  

 مثل( والتشريعات بالقوانين االلتزام في التراخي نتيجة غرامات تكبد 
  .)والضمان الضرائب

 الديوان على عرضها قبل العقود ابرام.  
 والتشريعات للقوانين بالمخالفة التعويضات صرف.  
 المعتمدة المخصصات حدود في بالصرف التقيد عدم.   
 قانونا عليها المنصوص والسجالت الدفاتر مسك اغفال.  
 الداخلية اللوائح اعتماد وعدم اعداد ضعف.   

 المحاسبية المبادئ مراعاة عدم
  عليها المتعارف

 النقدي االساس علي االعتماد.  
 مواعيدها في الميزانيات اقفال في التأخر.  
 سابقة سنوات بمصروفات المالية السنة تحميل.  
 وليست لها المخصصة البنود غير على المصروفات بعض تحميل 

  .الطبيعة نفس ذات من
 الرأسمالية المصروفات بين للتفرقة الواضحة المحاسبية االسس غياب 

  .واإليرادية
 السنوي بالجرد الخاصة واإلجراءات االسس اتباع عدم.   

 اجراء وعدم الصرف في التوسع
  حينها في التسويات

 متابعتها بضوابط االلتزام وعدم والسلف العهد صرف في المبالغة 
  .وتسويتها

 المالية المكافآت صرف في التوسع.  
 الوهمية المرتبات صرف.  
 الوهمية المشروعات على الصرف.  
 التعويضات صرف في المبالغة.   
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  الممارسات  الظاهرة

 والتحصيل الجباية انظمة قصور
  والديون لإليرادات

 وتوريدها االيرادات تحصيل في التراخي.   
 العامة الجهة قبل من المالية االيصاالت طباعة.  
 العامة الميزانية لموارد التقديرات دقة عدم.  
 تحصيلها ومتابعة لحصرها للديون خاص سجل وجود عدم.  
 ديونها وتحصيل متابعة في الجهات معظم وقصور ضعف.  
 قبل من االئتمانية التسهيالت تحصيل متابعة في الجدية عدم 

   .المصارف
 .الجدول من إعداد الباحث: مالحظة

 

ـ  فـي  الـواردة  المالحظاتأو  الممارسات تصنيف تم )3( رقم بالجدول يظهر كما  ديـوان  ريراتق
 القـوانين  مخالفـة و ،الماليـة  الرقابة نظام وضعف قصور :األتية الظواهرإلى  الدراسة محل للسنوات المحاسبة

 اجـراء  وعـدم  الصـرف  فـي  التوسعو ،عليها المتعارف المحاسبية المبادئ مراعاة عدمو ،النافدة والتشريعات
 تكـرار  هـو  هنا بالذكر والجدير .والديون لإليرادات والتحصيل الجباية انظمة قصورو ،حينها في التسويات

 للمراجعة الخاضعة الجهات التزام عدم على يدل مما الجهات لغالبية ريراالتق في تقريبا المالحظات نفس
 فـي  مالحظاتـه  لمتابعـة  ليـة آ الديوان وضع عدم وكذلك المحاسبة ديوان ريراتقب الواردة بالمالحظات

 مـا  حسـب  ومخالفـات  مالحظات من الديوان يرارتقب ورد ما على تعليق يلي وفيما .السابقة السنوات
   :)3( رقم بالجدول صنفت
   :)الداخلية الرقابة( المالية الرقابة نظم وضعف قصور

 عن المالحظات غلبأ في وصريح واضح وبشكل الداخلية ةالرقاب نظام ضعف مالحظة ورود
 هي خرىاأل بالظواهر مقارنة الممارسات من كبير عدد ورود وكذلك ،السنوات وألغلب العامة الجهات
 قصور من تعاني عامة بصفة الجهات هذه نأ ىعل يدل مما ،الرقابة نظام لضعف نتيجة عن عبارة

 رغم هرةالظا ذهله حالً تضع لم - يبدو كما -  الجهات هذه نأ امك ،الداخلية الرقابة نظام وضعف
   .السنوات من لعدد بالتقارير ورودها تكراره



   في ليبيا الفساد المالي وأوجه القصور في الرقابة على المال العام ــــــــــــــــــــــ

  

  م2014 -فبراير -المجلد األول -العدد السادس عشر –المجلة الجامعة   -  202 -
  
  

 
  
 
 
 
 

 

 في هيو -  واللوائح للقوانين مخالفة وتعتبر - وردت التي الممارسات من العديد البند هذا شمل كما
 منأو  الماليين المراقبين جانب من كان سواء ،الداخلية الرقابة نظم وضعف بقصور تتعلق مجملها
 المستندية الدورة في قصورأو  ضعف خالل من ذلك ويتضح .الداخلية المراجعة داراتإأو  قسامأ جانب

 بالدفاتر التسجيل جراءاتإ متابعة عدمأو  ،أخرىإلى  سنة من المعلقات رصدةأ رظهوإلى  ديأ مما
 موظفين بعهدة سيارات استرجاع عدم عنه ترتب الذي مراأل ،السيارات مثل ،الثابتة لألصول بالنسبة
 بقةالمط الداخلية الرقابة نظم في قصوراً و ضعفا هناك أن يتضح هذا ومن .العمل بجهة عالقتهم انتهت

 الموجود فعالية عدمأو  كفايتها عدمأو  الرقابية طالضواب غياب بمعنى ،الحكومية والجهات الوحدات في
 يؤدي ذلك إن حيث .قصد بغيرأو  بقصد واألخطاء ،التجاوزاتو المخالفات ارتكاب يسهل مما ،منها
 ومما .داءاأل ومعدالت التشغيل كفاءة وتدني ،العام المال لها يتعرض التي المخاطر نسبة ارتفاعإلى 
 نأ يوضح ،وباستمرار صراحةً التقاريرب المهمة المالحظات هذه مثل ذكر أن هنا إليه اإلشارة تجدر
 على العمل ضرورةإلى  العامة والمؤسسات الوحدات على التنبيه خالل من بارزا كان الديوان دور

 على ظةالمحاف تضمن التي الرقابية والوسائل الضوابط وإتباع ،الداخلية الرقابة دواتأ وتفعيل تطبيق
 على ينص الوطني المؤتمرإلى  نونقا بمشروع الديوان تقدم بأن ذلك مراأل تعدي وقد .العام المال

 المخالفات ارتكاب تمنع العامة والمؤسسات بالوحدات مانعة رقابية ومعايير ،ضوابط تطبيق ضرورة
 كان هان نستنتج هذا ومن .الوقائية بالرقابة يعرف ما وهذا ،وقوعه قبل الضرر وتمنع ،الخلل سدوت
 الرقابة نظمةأ في القصور أوجه عن التنبيه خالل من وذلك ،الصدد هذا في بارز دور المحاسبة ديوانل

 خذاأل بضرورة جعةوالمرا للفحص الخاضعة الجهات لزامإ نأ إال .السنوية تقاريره جميع في الداخلية
   .للنظر ملفت بشكل المالحظات هذه مثل تكرار بدليل ،اًضعيف يزال ال المالحظات بهذه

 والتشریعات القوانین مخالفة:   
 التشريعات مخالفة ظاهرة ضمن من صنفت قد الممارسات بعض إن هنا بالذكر الجدير

 مخالفة صالأ هى – خرىاأل الظواهر ضمن صنفت التي ساتالممار أغلبية أن من بالرغم ،واللوائح
 بالتقارير بالنص هالورودأو  ،األخرى ظواهرالب الممارسات هذه ربط صعوبة بسبب وذلك -  للقوانين
   .واللوائح للقوانين كمخالفة
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 هاتطبيق في التراخيأو  ،قصد بغيرأو  بقصد سواء واللوائح القوانينو التشريعات مخالفة نإ
 العامة الجهات من العديد فإن بالتقارير ورد وكما ،القانونية للمسائلة ويعرض تغراما تكبدإلى  يؤدي
 من كثير في يؤدي الذي مرألا ،المحاسبة ديوان على عرضها قبل عمالأ تنفيذ عقود بإبرام تقوم

 العديد ان التقرير ظهرأ كما .المعتمدة المخصصات حدود في باإلنفاق الجهات هذه تقيد عدمإلى  الحاالت
 خضاعإ من التهرب بقصد العقود بتجزئة كوذل ،والتشريعات القوانين على بالتحايل تقوم الجهات من
 نأ يتبين – الدراسة موضوع-  السنوية التقارير خالل ومن .الديوان قبل من المسبق للفحص ودالعق

 العديد تكبدت حيث أحيانا مالية خسائرإلى  تؤدي قد والتشريعات القوانين تطبيق في التراخيأو  مخالفة
 كما .)والضمان الضرائب مثل( والتشريعات بالقوانين االلتزام في التراخي نتيجة غرامات الجهات من

 للجهات الداخلية اللوائح اعتماد عدمأو  وضعف قانونا عليها المنصوص جالتوالس الدفاتر مسك عدم نأ
 االختالس حاالت زيادة على تساعد والتي والرقابية المحاسبية نظمةاأل في القصور وجهأ أحد يعتبر

 القانونية المخالفات حيال الالزمة باإلجراءات الديوان دارةإ تقوم الصدد هذا وفي .الجهات بتلك والفساد
 مجالسإلى  باإلحالة فيها للتصرف تمهيداً للتحقيق وإحالتها ،بشأنها االستدالالت تجميع ذلك في بما

   .المختصة المحاكمأو  المالية المخالفات

 عليها المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق مراعاة عدم:   
 نأ يتضح ،المحاسبية المبادئ تطبيق بعدم يتعلق فيما بالتقارير الواردة المالحظات خالل من

 واإلجراءات سساأل اتباع عدمو ،الميزانيات عدادإ في التأخر بخصوص تدور حظاتالمال غلبأ
 مما والرأسمالية يراديةاال المصروفات بين للتفرقة علمية سسأ وضع وعدم ،السنوي بالجرد الخاصة

 ،الجهات لهذه الصحيحة بالصورة المالي المركزو النشاط نتيجةل المالية القوائم إظهار عدم عليه تبيتر
 نبه وقد .اخرىإلى  سنة من المالحظات هذه ورود تكرارو الجهات لهذه الديوان يمراجع تنبيه رغم

 بالتطبيق كان سواء المحاسبية المبادئ تطبيق مراعاة عدم انإلى  والمراجعة الفحص تقارير في ديوانال
 عدمإلى  يؤدي سوف عليها المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق عدمأو  المحاسبية للمبادئ الخاطئ
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 على واضحة توصيات في وشدد ،فحصها تم التي للجهة الحقيقي اليالم للوضع المالية القوائم اظهار
  .عليها المتعارف المحاسبية المبادي بتطبيق االلتزام ضرورة

 حينها في التسويات جراءإ وعدم الصرف في التوسع:   
 التي الممارسات هي التقارير في للنظر ملفت بشكل المتكررة والممارسات المالحظات من

 لعهدا على الصرف في وسعتال ،مثل "حينها في التسويات اجراء وعدم الصرف في توسعالب" صنفت
 في المبالغة وكذلك وتسويتها اجراءاتها متابعةأو  صرفها في سواء بالضوابط االلتزام وعدم ،لفوالس

 على بناء الصرف مثل بالتقارير ممارسات ورود تكرار ايضا المالحظ ومن .التعويضات على الصرف
 هذه مثل .صالأ الوهمية المشروعات على الصرفأو  الوهمية المرتبات مثل وهمية جراءاتإ

 العامة بالجهات الداخلية الرقابة نظمةأ في الضعف نقاط ضمن من تعتبر ساتوالممار المالحظات
 اًمؤشر يعطي مما الدراسة محل بالتقارير هادورو تكرارل نظرا كظاهرة الدراسة بهذه صنفت ولكنها
 عدم لضمان الرقابية جهزةاأل وكذلك ،الجهات تلك من خاصاً اًواهتمام عناية يحتاج الجانب هذا نأ علي

   .الفساد انتشار على تساعد التي الممارسات هذه مثل استمرار

 والديون لإليرادات والتحصيل الجباية نظمةأ قصور:   
 ،مالحظات تكرار لوحظ الصرف في بالتوسع المتعلقة المتكررة الممارسات مقابل في
 تحصيل متابعة في التراخي مثل والقروض والديون االيرادات جباية في بالتراخي متعلقة وممارسات

 من االيرادات يصاالتإ وطباعة ،الديون لحصر سجل وجود عدم وكذلك وتورديها والديون داتااالير
 العامة االيرادات وبالتالي ،العامة الجهات يراداتإ انخفاضإلى  بدوره يؤدي وهذا .العامة الجهات قبل

   .فيها سعالتو نتيجة والمصروفات النفقات بارتفاع مقارنةً ،للدولة
 

  بالتقریر الواردة والمخالفات الظواھر تحلیل
أو  خارجه من اليه الواردة سواء الشكاوى بخصوص الالزمة القانونية باإلجراءات الديوان يقوم

 منها البعض حفظ في جراءاتاإل تلك وتنحصر والمراجعة الفحص ولجان فرق تقارير ضمن المحالة
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 ،للقضايا تحليل يلي وفيما .المختصة للجهات لقضيةا ملف حالةإأو  ،البيانات اكتمالأو  صحة لعدم
  .الدراسة لسنوات الديوان بتقارير ورد ما حسب التصرف وكيفية

 بالتقارير الواردة القضايا تحليل )4( رقم جدول

  مسجلة قضايا  السنة
 مرحلة قضايا
  السابق من

 قضايا
  متداولة

 فيها تم قضايا
  والتصرف التحقيق

 عدد
  المتهمين

  متوسط

2008  263  715  1278  609  2568  4. 2  
2009  451  669  1120  615  1498  2. 4  
2010  492  669  1161  960  2653  2. 7  

2012  
987  

  وبالغ شكوى
  736  متوفرة غير  متوفرة غير

 غير
  متوفرة

-  

 خاصة( القضايا بعدد مقارنة بالقضايا المتهمين عدد ارتفاع نالحظ )4( رقم الجدول بيانات من
 ربعأ م2008 لسنة التصرف فيها تم التي القضايا في المتهمين عدد متوسط بلغ حيث )م2008 سنة

 أشخاص ثالث حواليإلى  المعدل انخفض قد م2010 و م2009 السنوات في نهأ من وبالرغم ،شخاصأ
 المخالفات من اكبير اعدد نإ حيث ،الداخلية الرقابة نظام ضعف على اًمؤشر يعتبر ذلك نأ الإ كمتوسط

 بسبب توقفت( م2012 سنة بالديوان القضايا دارةإ تفعيل لعدم ونظرا .واحد شخص من كثرأ به يقوم
 عدد بلغت وقد بالغأو  شكوى 987 بلغت والشكاوي البالغات نأ إال )البالد بها تمر التي الظروف

   .المدعي تنازلأو  األدلة توفر لعدم بالحفظ ماإ %)75 حوالي( شكوي 736 فيها المتصرف لشكوايا
 تمثلت قد القضايا نإف )م2010 ،م2009( التحليل شملها التي السنوات لبعض بالتقارير ورد ما وحسب

 اليةم مبالغ وصرف ،المالية العهد تسوية عدم ،وهمية وإجراءات ،مستندات تزوير مثل موضوعات في
 ،بالمخالفة )سيارات( صولأ وشراء ،بالمخالفة مالية مبالغ جبايةو ،لها المخصصة األغراض غير في
 العام المال على بالمحافظة يتعلق فيما وخاصة النافذة والتشريعات القوانين تطبيق في التراخيو

 نالحظ وكما .مفصل بشكل القضايا هذه موضوع تصنيف يوضح )5( رقم ولوالجد .الدولة وممتلكات
 ،ووهمية مزورة مستندات واستخدام ،بالتزوير يتعلق القضايا من اكبير اعدد نأ )5( رقم الجدول من
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 قضايا وكذلك ،صيانتهاأو  ،وهمية ومشروعات توريدات على والصرف ،الوهمية مرتباتال صرف مثل
أو  ،له المخصصة غراضاأل غير في العام المال صرف مثل ،والتعويضات فاتوبالمصر تتعلق عديدة

 قيمها في المبالغةأو  تسوياتها متابعة وعدم ،بالمخالفة العهدأو  المصروفات دفع مثل صرفه في المبالغة
   .االئتمانية والتسهيالت التعويضات جراءاتإ في والتساهل
 نأ المالحظ ومن ،الديوان تناولها التي القضايا من كبراأل الجزء مثلي القضايا من النوع هذا نأ

 تكرر والتي ،حينها في التسويات إجراء وعدم الصرف في التوسع بظاهرة يرتبط القضايا من النوع هذا
 في التوسع ببند متعلقة كانت القضايا أغلب أن أي .)3 رقم جدول انظر( الدراسة لمح بالتقارير ذكرها

 إلحكام سعيها في خاصة ولويةأ البند هذا إعطاء المختصة الجهات على لذلك ،والتعويضات المصروفات
   .الفساد ومكافحة العام المال على الرقابة

 ،بدقة الوظيفة داءأ في والتقصير االلتزام بعدم تتعلق خرىاأل القضايا هذه بعض نأ كما
 منفعة لتحقيق الوظيفة سلطات استعمال وإساءة ،السارية والنظم اللوائح تطبيق في واإلهمال ،وأمانة
 صولاأل شراءب يتعلق منها قليالً اًعدد نأ - الواردة القضايا نوع من -  يالحظ كما .به واإلضرار للغير

   .الصرف إلجراءات المستندي التعزيز ضعف وكذلك ،والمخزون بالخزائن العجزأو  بالمخالفة
 المخالفات حسب القضايا تصنيف )5( رقم جدول

  بالمخالفة المتبعة الممارسات  القضية تصنيف
 اجراءات و مستندات تزوير

  وهمية
 رسمية وثائق استخدام و الرسمية الوثائق في التزوير 

  .مزورة
 الضرائب ايصاالت في التزوير.   
 وظيفي ازدواج.  
 الوهمية المرتبات صرف.   
 الوهمية التوريدات.  
 الوهمية المشروعات على الصرف.  
 وهمية وصيانة توريد. 
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  بالمخالفة المتبعة الممارسات  القضية تصنيف
  .بالمخالفة المالية المكافآت صرف   والتعويضات المصروفات

 مالية عهد تسوية عدم.   
 المقاصة فترة انتظار دون الصكوك قيمة صرف.  
 لها المخصصة غراضاأل غير في العام المال صرف.  
 الكافية الضمانات توفر دون االئتمانية التسهيالت منح.  
 بالمخالفة كبيرة بمبالغ التعويضات صرف.  
 بالمخالفة العامة للجهات الصيانة عمالأ على الصرف.  
 على والصرف منفذة غير إلعمال مستخلصات صرف 

  .المعتمدة للمواصفات بالمخالفة منفذة عمالأ
 عام مال صرف عليها يترتب التي الخاطئة التصرفات 

   .عام مال ضياعأو  حق وجه بدون
  .بالمخالفة سيارات شراء   األصول

 والمخازن الخزائن في العجز.   
 مع هاذتنفي على المتعاقد العامة المشروعات ذتنفي سوء   أخرى

  .الوطنية الشركات
 الجهات ألغلب العمل مواعيد احترام وعدم الغياب 

  .العامة
 البحر شواطئ رمال على االعتداء.  
 الواجب داءأ في والتقصير اإلهمال.  
 حكامأ ومخالفة مانةأو بدقة الوظيفة مهام ديةأت عدم 

  .تطبيقها في همالواإل السارية والنظم واللوائح القوانين
 وا للغير منفعة لتحقيق الوظيفة سلطات استعمال ساءةإ 

  .به ضراراإل
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  بالمخالفة المتبعة الممارسات  القضية تصنيف
 الواجب داءأ في والتقصير همالاإل.  
 القوانين حكامأ ومخالفة مانةأو بدقة الوظيفة ديةأت عدم 

  .تطبيقها في همالواإل السارية والنظم واللوائح
 الميزانية قواعد مخالفة.  
 العام المال وصيانة ظحف في والتقصير همالاإل.  
 العام المال على واالستيالء االختالس.  
 مستنديال تعزيزال ضعف.  
 السداد مستحقة ضريبية فروقات.   

  

  : نتائجال
 ليبيا في الفساد مدركات مؤشر نأ حيث ،الدراسة سنوات خالل قد ليبيا في الفساد معدل دتزاي 

  .وعربياً دولياً ليبيا ترتيب لذلك تبعا تراجع قدو الدراسة سنوات خالل تدريجيا أنخفض قد
 الجهات التزام عدم على يدل مما الجهات لغالبية التقرير في تقريبا المالحظات نفس تكرار 

 السنوات في مالحظاته لمتابعة ليةآ الديوان وضع عدم وكذلك بالتقرير الواردة بالمالحظات
  .السابقة

 ـ  المحاسـبة  ديـوان  ريراتق في الواردة المالحظاتأو  الممارسات تصنيف تم  محـل  نواتللس
 القـوانين  مخالفـة و ،الماليـة  الرقابـة  نظـام  وضـعف  قصور :اآلتية الظواهرإلى  الدراسة

 الصـرف  فـي  التوسعو ،عليها المتعارف المحاسبية المبادئ مراعاة عدمو ،النافدة والتشريعات
  .والديون لإليرادات والتحصيل الجباية أنظمة قصورو ،حينها في التسويات إجراء وعدم

 تكرار حيث ،الداخلية الرقابة نظام في وضعف قصور من تعاني عامة بصفة العامة الجهات 
 أن كما ،السنوات وألغلب العامة الجهات لمعظم الداخلية الرقابة نظام ضعف مالحظة ورود
  .بالتقارير المالحظة هذه ورود تكرار رغم الظاهرة ذهله حال تضع لم الجهات هذه
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 كانت المحاسبية المبادئ تطبيق عدم بظاهرة يتعلق فيما بالتقارير الواردة المالحظات غلبأ نإ 
 ،السنوي بالجرد الخاصة واإلجراءات األسس تباعإ عدمو ،الميزانيات إعداد في لتأخرا حول
  .والرأسمالية يراديةاإل المصروفات بين للتفرقة علمية أسس وضع وعدم

 جـراء إ وعـدم  الصرف في بالتوسع المتعلقة الممارسات ورود الديوان بتقارير تكرر حين في 
 بالضـوابط  االلتـزام  وعـدم  والسلف العهد على الصرف في التوسع مثل حينها في التسويات

 علـى  الصـرف  فـي  المبالغـة  وكـذلك  ،وتسـويتها  إجراءاتها متابعةأو  صرفها في سواء
 ،يـرادات اإل جبايـة  فـي  بـالتراخي  متعلقـة  ممارسات تكرار لوحظ المقابل في ،التعويضات

  .والقروض ،والديون
  التحايلبأو  ةالنافد والتشريعات القوانين مخالفةب علقيت فيما المالحظات العديد بالتقارير ورد 

 تجزئةو ،المحاسبة ديوان على ضهاعر قبل عقود إبرام مثل العامة الجهات قبل من عليها
 الجهات تكبدت قدو ،الديوان قبل من المسبق للفحص العقود إخضاع من التهرب بقصد العقود

  .)والضمان الضرائب مثل( والتشريعات بالقوانين االلتزام في التراخي نتيجة غرامات
 مثـل  بموضـوعات  تعلـق ت الدراسة سنوات خالل الديوان تناولها التي القضايا من كبير عدد 

 األغـراض  غيـر  فـي  لعـام ا المـال  صرفو ،ووهمية مزورة مستندات واستخدام التزوير
 متابعـة  وعـدم  بالمخالفة العهد أو المصروفات دفع مثل ،صرفه في المبالغةأو  له المخصصة

 .االئتمانيـة  والتسـهيالت  التعويضـات  إجراءات في والتساهل ،قيمها في المبالغة أو تسوياتها
 حينهـا  فـي  التسويات جراءإ وعدم الصرف في التوسع بظاهرة القضايا من النوع هذا بطتروي

   .الديوان تقارير تحليل في ورد ما حسب
  :التوصيات
 التي التوصيات همأ يلي فيما نورد ،إليها التوصل تم التي والنتائج البيانات تحليل خالل من

 على ةبالرقاو المحاسبة مةظنأ في والضعف القصور أوجه فيتال اجل من االعتبار في هاذخأ يجب
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 في وردت توصياتال هذه بعض بأن العلم مع ،الفساد مسببات حدأ رتعتب والتي ليبيا في العام المال
   :الدراسة سنوات بعضأو  حدأ في الديوان رتقاري
 بتنفيذ والمراجعة الفحص لعمليات الخاضعة الجهات جميع إلزام لضمان ليةآ ضعو على العمل 

  .المحاسبة ديوان بتقارير الواردة المالحظات
 الخاضعة العامة الجهات لعمل المنظمة والقوانين التشريعات كافة في القصور أوجه مراجعة 

   .الديوان قبل من والمراجعة للفحص
 وتقديمها ،العمومية الميزانيات وإعداد الختامية الحسابات بإقفال العامة الجهات لزامإ على العمل 

   .القانونية مواعيدها في عليها لمصادقةوا لمراجعتها ديوانلل
 ذلك مكنأ كلما تطويرها ومحاولة ،العامة لجهاتا في الداخلية الرقابة نظمةأ تفعيل على العمل 

  .موالاأل إدارة وحسن جهاتال صولأ على للحفاظ وفعالة محكمة أنظمة يجعلها بما
 أو  منها الغرض انتهاء بمجرد وإقفالها بالعهد للتعامل والمحاسبية القانونية بالضوابط االلتزام

  .المالية السنة بنهاية
 سبابأ ليلوتح ودراسة عامة بصفة والتعويضات والعهد المصروفات على المالية الرقابة تشديد 

 عدد ارتفاع في سبب مما الديوان تقارير في بشأنها الواردة والممارسات المخالفات عدد ارتفاع
  .بها المتعلقة القضايا

 لتأكيدا وكذلك والقروض والديون يراداتاإل جباية جدية لضمان سياسات وضع على العمل 
 والتأكد ،المصرفية تسهيالتالو ،القروض منح عند المصرفية حكامواأل بالقواعد االلتزام على
 وسوء للتالعب امصدر باعتباره السترجاعها الالزمة الضمانات كافة على الحصول من

   .االستخدام
 والئحة ،للدولة المالي النظام قانون حكامأب الكامل االلتزام تضمن لياتآ وضع على العمل 

 ذات المالية والقواعد ،والتشريعات ،اإلدارية العقود والئحة والمخازن والحسابات الميزانية
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 اآلونة في االقتصادية والمتغيرات ئميتال بما وتطويرها دوريا مراجعتها على والعمل ،العالقة
  .خيرةاأل

 معايير تبني على والعمل عليها المتعارف المحاسبية بالمبادئ العامة الجهات الزامإلى  السعي 
  .)ليبيةأو  وليةد( محاسبية

   : ةالعربي المراجع
 المركزية للحكومة المحاسبي النظام في الضعف مؤشرات )2005( حسين اسماعيل ،حمروأ 

  .2 العدد ،32 المجلد ،االدارية العلوم في دراسات ،معالجتها واساليب االردنية
 والمحاسبة العامة االموال محاسبة )2001( فرج أحمد ،بالخير و محمد سالم ،غربية بن 

  .ليبيا ،بنغازي ،االقتصادية البحوث مركز منشورات ،القومية
 العامة موالاأل على الحكومية الرقابة لتطوير مقترح مدخل )2010( حلمي حمدأ ،جمعة 

 بعنوان ولاأل العربي المؤتمر في قدم بحث ،انمودج ردناأل :العربي العالم في الفساد فحةلمكا
 المملكة ،الفساد ومواجهة ؤسسيالم داءاأل كفاءة رفع جلأ من دارياإل صالحواإل التطوير

 2008 اكتوبر ،الهاشمية ردنيةاأل
 ليبيا ،طرابلس ،م2010 للعام السنوي التقرير ،المالية المراجعة جهاز.  
 ليبيا ،طرابلس ،م2008 للعام العام السنوي التقرير ملخص ،المالية المراجعة جهاز.  
 ورقة ،)االردن تجربة( العربي العالم في الفساد لمكافحة مقترح مدخل ،)2008(اهللا عطا ،خليل 

 الفساد ومكافحة العام القطاع( واإلداريين القانونيين بين العالقة تطوير ندوة في مقدمة عمل
  .2008 ،يونيو ،المغربية المملكة ،)واإلداري المالي

 العام الوطني المؤتمر ،م 2012 للعام المحاسبة لديوان السنوي التقرير المحاسبة ديوان، 
  .ليبيا ،طرابلس

 العام الوطني المؤتمر ،المحاسبة ديوان تنظيم اعادة بشأن م2013 لسنة )19( رقم قانون، 
  .ليبيا ،طرابلس
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 م2009 للعام العام السنوي التقرير ملخص ،المالية المراجعة لجهاز العامة الشعبية اللجنة، 
  .ليبيا ،طرابلس

 بنغازي ،رواد دار ،اسس طرق مفاهيم العلمي البحث مناهج ،)2007( محمد علي ،منصور، 
  .ليبيا

 من والحد العام المال حماية" عمل ورشة في مقدمة عمل ورقة ،)2009( خالد ،المهايني 
  .مايو ،اللبنانية الجمهورية ،بيروت ، " واالختالس الرشوة ممارسات

 وعد الديمقراطي الوطني العمل جمعية،  .org/details .aldemokrati .//www :http
php?artid=7475 ، 2013 ،نوفمبر ،الكترونية صفحة.  
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