
 مقدمة

يسر ديوان احملاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية أن يقددما  الققريدر السد و     

 لسد ة  01) م إىل املؤمتر الوطين العدام   وققدا كامدام  القدارون رقد      3102للعام 

م (  3102لسدد ة  31بإعددادت ظ مددي  ديددوان احملاسددبة    والقددارون رقدد  )  ( م3102

رقددداعم ع دددو الدددديوان وا يئدددة وأهددد  مقضددد  ا بإرشددداي هيئدددة الرقابدددة اإلداريدددة   

املالامات اول  اجلهات اخلاضعة لرقابقه ا  وقق االخقصاصات املس دت إليه ا 

   والقوصيات اليت رأيا عرضها باخلصوص .

ظسوية اسابات ميزارية العام ع ليات يسقعرض الققرير رقاعم مراجعة  

باإلضداقة إىل    اآلن عد اسابها اخلقامي من وزارت املالية اقىم ايث مل ُي3103

م   اقى آخر إجراي قامت به احلمومة  3102مقابعة ظ فيذ قارون ميزارية العام 

سدلاا  اكضدواي علدى أهد  الع ليدات املرظبادة بهادا   باإلضداقة إىل         خبصوصها   ُم

ظقيي  أداي احلمومة خالل الفرتت   ممثلة يف جملس الوزراي والوزارات القابعة له 

 ماعلى اخلاط املقدمة م ها  وب اًي  ه املرالة قومبا ظالب   ة وقق المروف الراه

ك ا يعرض الققرير رقاعم قحص وظقيي  بعض امللفات اليت رؤ ََََ أه ية   أممن 

الوقدددوف ع ددددها الرظباطهدددا بحادددداط املرالدددة ومقالباظهدددا مثدددو )ملددد  العقدددود  

الصددحي وكددذلا امللدد    ومشددروعات الق  يددة والقزامددات الدولددة املرظباددة بهددا 

واملل  اكمين واملرظبدات وريههدا(   أو موضدوعات ث إتارظهدا يف الدرأ  العدام مثدو        

)ملدد  الدد فط واالسددقث ارات الليبيددة يف اخلددار   باإلضدداقة إىل عددرض أرصدددت         

ايث ث ظوضيح ما    ظيحت من امليزارية وطريقة القصرف قيها (السيولة اليت أُ 

بالمش  عدن احلقداعق     حمايد عي ارظبط بها من معلومات بشمو مهين وموضو



ك ا ظض ن الققرير  رقاعم مراجعة    بعيدا عن أ  اعققادات خاطئة باخلصوص

سددقهدقت مددن خددالل اخلاددة وقددق  شددركات الدديت أُ املؤسسددات املاليددة وا يئددات وال

باإلضاقة إىل رقاعم قحص العقود ومقابعة   اإلمماريات املقااة والموادر املقوقرت 

 ث ظقدميه من مسقخلصات .املشروعات وما 

واكرشاة  احلساباتهذا وقد ث  مباشرت املهام من خالل قحص وظقيي  

والقصدددرقات للتهدددات اخلاضدددعة لرقابقه دددا   والقحقدددق مدددن صدددحة اإليدددرادات      

 وكددذلا الوقددوف علددى أوجدده الصددرف ومشددروعيقها      واكرصدددت ومدددت دققهددا  

إىل أسدا  مالعد  ميمدن مدن      وإبراز المدواهر واملالامدات الديت ظمشفددت   وصدوال     

القصرف يف املال العام حبرص  ومدت   االدايخالله احلم  على كفايت وقاعلية 

 واققصاد   وكيفية ادارت مؤسسات الدولة.

ومما الشا قيه أن الابيعة االسقث اعية لل رالة أترت بشمو كبه يف  

ديدددد مدددن ار معددده إىل ا دددا  العض دددا أُ حمقدددوت الققريدددر وطريقدددة إعدددداد    ممددد  

ظادوير ع دو الدديوان وا يئدة مدن خدالل       بهددف ظفعيدو و  اإلجرايات االسقث اعية 

ظفعيددو الع ددو    -السدده يف خاددو مقددوازيو )إعددادت ظرظيددد البيددت الددداخلي       

ايث ث إعداد خاط   وممارسة املهام الرقابية  رري  وجود العديد من العراقيو( 

إسرتاظيتية لب اي القدرات ظشغيلية لل دت القصه واملقوسط    وكذلا خاة 

املؤسسددية علددى املدددت الاويددو بقشددميو اللتددان املخقلفددة وظهيئددة بيئددة الع ددو          

وإعادت زرع الثقة لدت اكعضاي واملوظفو   وظفعيو مقالبات القحفيز   الرقابية 

ومددد جسددور القواصدددو مدد  امل م دددات واملؤسسددات اإلقلي يدددة والدوليددة لقبدددادل        

 .والعروضي اخلربات واسققبال اآلرا



ك ا اره و رقيتة لألاداط اليت  للدت الفدرتت حمدو الققريدر   أه هدا      

  والوقدددت الدددذ  اسدددقغرققه  ع ليدددة قصدددو هيئدددة الرقابدددة اإلداريدددة عدددن الدددديوان      

 اكم ية الاارعةوكذلا  قرتات ارقااع  عن الع و ملدد طويلة  جراي اكاداط 

سبات اليت كارت ظسق ر وما صاابها من عصيان مدري   وكذلا اكعياد وامل ا

باإلضاقة إىل اإلرقااعات الاويلة يف القيار المهرباعي و الوقود   لفرتات مؤترت 

 وريهها   كو  لا اتر بشمو سليب على حتقيق املسقهدقات بالشمو املالوب .

 اظه جتدر  اإلشارت اىل اداتة عهد اريلد املسدؤولو يف الدولدة    ويف السياق         

سدواي املقوسدط أو الرقيد        بحمور اإلدارت والع و احلمومي على املسقوت  اإلدار  

وعدم قه  طبيعة الع و الرقدابي الدذ  ميارسده الدديوان وا يئدة    وا دادف إىل       

قصدور واخللدو يف  اكداي   لالدولة ودع ها   وظبيان  أوجه  ا حتسو أداي مؤسسات

وليس ظصيدا   لألخااي أو البحث عن املخالفات  ك ا  يرا  البعض  إلصالاه  

كو  لا كدان سدببا يف عددم ظعداون عددد مدن اجلهدات مد  اكعضداي املدراجعو           

وقد ث ا ا  اإلجرايات الالزمة  ايال ما ورد بالققرير وقق    وعرقلة سه الع و

عدددض اإلجدددرايات قيدددد الق فيدددذ مبدددا يقواقدددق مددد       وب  مدددا ظقالبددده كدددو االدددة    

 اخقصاصات وصالايات كال من الديوان وا يئة.

وجيدددد الق ويددده إىل الهدددود المدددبه والوط يدددة املشدددهود  دددا كعضددداي        

سوايً الدذين شداركوا     وموظفي الديوان وا يئة الذين ساه وا يف هذا الققرير 

وصددوال إىل جت يدد  مددواد  وقصددوله  يف إعددداد الققددارير اكوليددة   أو الددذين ظولددوا   

 أو من قاموا بالدع  وظقدي  اخلدمات الالزمة إلعداد  .العرض ال هاعي 



ويف اخلقام ال يفوظ ا أن رقوجه بالشمر إىل املؤمتر الدوطين العدام بمامدو    

وباخلصوص رعاسقه وأعضاي جل ة  مقابعة اكجهدزت الرقابيدة  و لدا      أعضاي  

ه يدددة ع دددو الدددديوان وا يئدددة   وملدددا قددددمو  مدددن      لهدددوداظه    وإلاساسددده  بح 

اسددقحقاقات ومقالبددات   وظددوقه كددو االاقياجددات الدديت كارددت ضددرورية كداي   

مهامه ا   والدذ  ررجدو ا  يف مقابلده  أن رمدون ملدن امل قسدبو للدديوان وا يئدة         

وان يمون هذا الققرير داع ا  يف ا ا    )رعاسة  وأعضاي وموظفو( حمال  للثقة 

  اليت رسعى إليهاقرارات الرشيدت وظوجيهها مبا يليب االاقياجات والا واات ال

والوصول إىل ظبين السياسات املثلى اليت ظساه  يف مرور ليبيا مدن هدذ  املرالدة    

 الصعبة معاقات   وان  او ا ملو الققدم واالزدهار .

 واهلل ولي القوقيق 

 

 

 أ.عبدالسالم احلاسي             أ.خالد امحد شكشك   

 رئيـس هيئـة الرقابة اإلدارية      رئيــس ديـوان احملاسبـــة
 

 

 

 

 

  



 قهر  الققرير

 القس  اكول )امليزارية العامة (

 1      مقابعة ظ فيذ امليزارية

 1   م2112املوق  الق فيذ  لل يزارية العامة لس ة 

 7   م2112مقابعة ظ فيذ امليزارية العامة لس ة 

 8  م(2112لس ة  7مالامات على قارون امليزارية العامة رق  )

  22      امليزارية االسقث اعية للاوارئ

 22       موارد امليزارية

 22      مصلحة الضراعد

 21      مصلحة اجل ارك

 22        ال د

 القس  الثاري ) أداي احلمومة (

 23       جملس الوزراي

 01    احلمومةمالامات على ظ فيذ خاة 

 22      أرم ة الرقابة الداخلية

 23       وزارت املالية

 22      مراقبات اخلدمات املالية

 22       وزارت الداخلية 

 82       وزارت الدقاع 

 112      هيئة شؤون احملاربو

 112       وزارت الصحة

 122      جهاز اكمداد الايب

 101     املسقشفيات واملراكز الصحية 



 103      وزارت القعلي  العالي

 122      وزارت الرتبية والقعلي 

 120       وزارت الع و

 171    وزارت الزراعة والثروت احليوارية والبحرية

 181      وزارت االسمان واملراقق

 182       وزارت الص اعة

 183      هيئة امل اطق الص اعية

 132       وزارت االققصاد

 132      موازرة االسعار ص دوق

 211      وزارت الشباب والرياضة

 210    وزارت رعاية أسر الشهداي واملفقودين

 218     وزارت المهرباي والااقات املقتددت

 210      وزارت احلم  احمللي

 218       الالس احمللية

 222       وزارت املواصالت

 222     وزارت الثقاقة والق   املدري

 227      وزارت املوارد املاعية

 227      وزارت الشؤون االجق اعية

 228     وزارت اخلارجية والقعاون  الدولي

 228     وزارت االظصاالت واملعلوماظية

 القس  الثالث )ملفات خاصة(

 201  اخلام والغاز وامل قتات ال فايةمقابعة ال فط  -1

 222   اإلمناي االققصاد  واالجق اعي ص دوق -2

 272    االسقث ارات الليبية باخلار  -2



 231   ت القاع ة على ميزارية الق  يةااللقزاما -0

 212    بات العاملو باجلهاز اإلدار مرظ -2

 212     مشروع الرق  الوطين -2

 212    اهرت ارقااع القيار المهرباعيظ -7
 

 القس  الراب  )املصارف(

 218      مصرف ليبيا املركز 

 222       مصرف الق  ية

 221    مصرف االدخار واالسقث ار العقار 

 222       املصرف الزراعي
 

 القس  اخلامس )الشركات العامة(

 220   ص دوق ظصفية الشركات واكجهزت امل حلة

 202 ظصاالت وظق ية املعلومات القابضةالشركة الليبة للربيد واال

 200     شركة ليبيا لالظصاالت والقق ية 

 208     اجلديد للقق يةشركة اجليو 

 221     شركة ليبيارا للهاظ  احمل ول

 222      شركة هاظ  ليبيا

 227     الشركة العامة لاللمرتورات

 228   الشركة الليبية االقريقية للاهان ا لقابضة

 228     شركة اخلاوط اجلوية الليبية

 221    شركة اخلاوط اجلوية االقريقية

 222    مة لل قو البحر الشركة الوط ية العا

 228  شركة جرمه للقوكيالت املالاية والشحن والقفريغ

 271     شركة الشاا ات واحلاقالت



 271     الشركة العامة للورق والاباعة

 271    الشركة العامة لل يا  والصرف الصحي

 272    شركات العامة خلدمات ال ماقةال
 

 واملصاحل واكجهزت(القس  الساد  )ا يئات واملؤسسات 

 280     ص دوق الض ان االجق اعي

 232   الص دوق اللييب لالسقث ار الداخلي والق  ية

 238      مؤسسة الااقة  الذرية 

 233   ة للبحث والعلوم والقم ولوجياا يئة الليبي

 011     مركز ظدريد وظاوير املعل و

 011    ا يئة الوط ية للقعلي  الققين والفين

 012      ا يئة العامة لل علومات

 012      هيئة السالمة الوط ية

 012      جهاز الشرطة القضاعية

 012       مصلحة اكتار

 010     جهاز إدارت املدن  القارخيية

 012      ا يئة العامة لل يا 

 012    ار ميا  م مومة جبو احلساورةجهاز اسقث

 017      جهاز الشرطة الزراعية

 017    املركز الوطين ملماقحة اجلراد الصحراو 

 018    جهاز ظ فيذ مشروع الارق احلديدية

 013     جهاز ظ فيذ مشروعات املواصالت

 011      جهاز ظ  ية وظاوير املدن

 011     مصلحة املوارئ وال قو البحر 



 012     اجلوية لألرصاداملركز الوطين 

 012  ر وشؤون اخلصخصةا يئة العامة لقشتي  االسقث ا

 012    اللس الوطين للقاوير االققصاد 

 010    مركز البحوط والدراسات االقريقية

 010     ا يئة العامة لص دوق القضامن

 012     مركز الدراسات االجق اعية

 012    مركز طليالة لقحهيو املعوقو  ه يا

 017      ص دوق دع  الزوا 

 017     والقعدادمصلحة اإلاصاي 

 018   املركز الوطين لل واصفات واملعايه القياسية

 013     املؤسسة الوط ية للقعدين

 021      جهاز احلر  البلد 
 

 القس  الساب  ) العقود واملشروعات (

 022      العقود واملشروعات
 

 القس  الثامن )القحقيق(

 020       القحقيق

 

 022      ظاهرت القسيد اإلدار 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

1 
 

 متابعة تنفيذ امليزانية العامة:    

 
 م:  2102املوقف التنفيذي للميزانية العامة 

     

م، وإظهار  2102تابع الديوان إجراءات اإلقفال النهائي للميزانية العامة  

األرصدة الدفرتية الفعلية املتبقية يف حسابات اخلزانة العامة، والقطاعات 

 م، وقد كانت النتائج على النحو التالي: 10/02/2102يف 

فائضًا مببلغ ,م،  2102حققت امليزانية العامة للسنة املالية 

د.ل( واحد وعشرون ملياًرا، ومثانية ماليني،  18,7,8,,20,118)

وسبعمائة ومثانية وثالثون ألًفا، وستمائة وأربعة وسبعون ديناًرا، تفاصيلها 

 -يف التالي:

 

 اإلمجــالي أرصدة القطاعات أرصدة احلسابات املركزية البيان 

 2,,,2,003,9,3 3,663,006,310  321,606,036 الباب األول 

 6,001,030,311 3,1,,6,,3,333 2,2,921,,0,66 الباب الثاني 

 01,010,303,090 66,,6,666,623 0,303,2,9,612 الباب الثالث 

 32,,2,3,9,023 1 32,,2,3,9,023 الباب الرابع

 003,311,201 1 003,311,201 االحتياطي العام

 ,369,100,29 1 ,369,100,29 الدين العام

,11700177777 اإلمجالي 11 37290709772, 9 21777770977, 0, 

 

 .وهذا الفائض ناتج عن الفرق بني اإليرادات ، واملصروفات الفعلية
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نية لكل باب حسب مقارنة املصروفات الفعلية مع تقديرات امليزا ويف مايلي 

 -:قانون امليزانية

 

 املصروفات الفعلية التفويضات الصادرة املخصصات املعدلة التقديرات بامليزانية البيان

 ,96,06,,03,039 06,693,060,033 231,,3,,09,363 06,3,1,111,111 الباب األول

 02,062,162,361 912,,330,32,,0 392,366,661,,0 01,,03,026,316 الباب الثاني

 99,030,090,,6 9,291,101,202 03,621,293,311 09,006,111,111 الباب الثالث

 00,633,900,0,0 00,633,900,0,0 06,311,111,111 06,311,111,111 الباب الرابع

 - - 003,311,201 6,111,111,111 االحتياطي

 9,602,,,,2,06 - 2,623,620,301 2,623,620,301 العامالدين 

,0173637 اإلمجالي 9, 7777 0173637, 9, 7777 6, 730770, , 7673 , 371227, 3, 77, 2 

 

واجلدول التالي يوضح املخصصات املقدرة، واملعتمدة بامليزانية العامة  

 -م: 2102واإليرادات واملصروفات الفعلية خالل سنة 

 

 البيان
املخصصات املعتمدة 

 بامليزانية
 أو الفائض (العجز) الفعلية

,0173637 اإليرادات 9, 7777 0771917, 99761, (1772777727, 7,) 

,0173637 املصروفات 9, 7777 , 371227, 3, 77, 2 22779, 70, 17167 

,21777770977 الفائض )العجز( 0, 21777770977, 0, 

 

ومن خالل فحص، ومراجعة الصرف من امليزانية العامة للسنة املالية 

 م، لوحظ اآلتي:2102

تشري الفروقات الكبرية بني التقديرات واإلنفاق الفعلي وما تبعه من -

مناقالت وتعديالت إىل أن امليزانية مل تكن تعرب عن خطة مدروسة ، حيث 

أن األصل يف إعداد امليزانية هو أن حتدد أوجه اإلنفاق وقيمته وفق خطة 
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 ثت حتدد الدولة للتنمية والتشغيل وتطوير وتأهيل الكوادر واملؤسسات أواًل

املوارد اليت يتت من خالهلا تغطية تلك االحتياجات ، إال أن املالحظ أن 

امليزانية مت إعدادها من خالل تقدير اإليرادات بشكل مبالغ فيه ثت حددت 

أوجه اإلنفاق وقيمته لتساوي متاماً قيمة املوارد املتوقعة ، ويتضح ذلك من 

ابي بني قيمة املوارد وتقديرات نصيب باب التنمية الذي ميثل املتمت احلس

اإلنفاق لألبواب الثالث األخرى وهو ما ظهر جليًا من حجت املصروفات 

الفعلية على هذا الباب اليت أظهرت فروقات كبرية عما هو معتمد 

 بامليزانية. 

 

عدم التزام وزارة املالية بتحويل األرصدة املتبقية يف حسابات اخلزانة -

م  10/02/2102ة من امليزانية يف املمول العامة، وحسابات اجلهات

( دينار حلساب االحتياطي 18,7,8,,20,118البالغ قيمتها )

م 2101ما نصت عليه املادة السادسة من قانون امليزانية العامة  العام، وفق

ُرْغت خماطبات الديوان املتكررة من خالل العديد من  املراسالت، مما ترتب 

سابات وصعوبة يف إظهار األرصدة، وستنعك  ثثارها عليه تداخٌل يف احل

 السلبية على احلسابات اخلتامية.

 

بالنظر إىل الرصيد املشار إليه يف الفقرة السابقة ،مت حتويل مبلغ -

م، إىل  2102د.ل(، من فائض امليزانية العامة  8,171,111,111)

نصت عليه م، وفق ما  2101حساب اإليراد العام لدعت امليزانية العامة 

، م بشأن اعتماد امليزانية 2101( لسنة ,رقت ) -( من القانون 2املادة )

م حبسابات 2102العامة وبالتالي فإن الرصيد املتبقي من فائض ميزانية 

 ( د.ل  .18,7,8,,07,783الدولة بلغ )

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

4 
 

لوحظ استخدام وزارة املالية للحسابات اخلاصة بتنفيذ امليزانية العامة -

صرف املباشر، يف الوقت الذي ُتعترب فيه حسابات اخلزانة يف عمليات ال

 العامة حساباِت حتويٍل، ال حساباِت صرف.

 
ــالل العــــام       - ــاب األول خــ ــات بالبــ ــة علــــى  املرتبــ ــروفات الفعليــ ــت املصــ بلغــ

( دينـــار مقارنـــة باملخصصـــات ,98,38,,07,379م بقيمـــة )2102

بفــــــــــــائض قــــــــــــدر   دينــــــــــــار (121,,7,,09,787الــــــــــــيت تبلــــــــــــغ )

% مــــــن اإلنفــــــاق بقيمــــــة  ,8( دينــــــار ، وتركــــــز 3,116,972,773)

 ( دينار على القطاعات التالية:08,831,018,298)

 

 القطاع م
املصروفات الفعلية للباب 

 األول

 النسبة إىل إمجالي الباب

 %,1 2,299,669,297 الداخلية 1

 % , 903,909,270 الصحة 3

 %,2 4,407,900,954 الرتبية والعليت 4

 %16 2,438,701,737 الدفاع 5

 %0 1,092,062,000 النفط والغاز 6

 %,1 2,421,261,708 العمل والتأهيل 7

 %6 889,629,332 التعليت العالي 8

14445341344,4 اجملموع 8 70% 

 

قطاع فكانت نسبة اإلنفاق فيها حوالي ( 21أما باقي القطاعات و عددها )

%( من اإلمجالي حيث بلغت مصروفاتها الفعلية جمتمعة 01)

 ( دينار2,007,771,289)
إدارة اخلزانة بتسييل مبالَغ تتجاوز قيمة التفويضات الصادرة  مقيا-

للباب األول، لبعض اجلهات، باملخالفة لقانون النظام املالي للدولة، والئحة 
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واحلسابات واملخازن، ودون وجود سنٍد أو مربٍِّر قانوني لذلك؛ وقد امليزانية 

 د.ل(.111,,280,88بلغت قيمُة هذ  التجاوزات )

 

بلغت املصروفات الفعلية على امليزانية التسيريية اخلاصة بالباب الثاني -

( دينار مقارنة 01,081,181,781م بقيمة )2102خالل العام 

( دينار ، بفائض قدر  291,288,881,,0باملخصصات اليت تبلغ )

% من اإلنفاق بقيمة 1,( دينار ، وتركز 8,001,070,211)

 -على القطاعات التالية:( دينار 120,8902990141)

 

 القطاع م
املصروفات الفعلية للباب 

 الثاني

النسب إىل إمجالي 

 الباب

 %34 5,922,166,086 املالية 1

 %16 2,792,956,088 الصحة ,

 %, 411,329,886 الدفاع 3

 %,1 2,031,977,013 النفط والغاز 4

 %3 436,947,112 التعليت العالي 5

4, اخلارجية 6 444, 1464, 1% 

5, الشؤون االجتماعية 7 844444854 1% 

,1 اجملموع 44484,884646 74% 

 

( 11( بنود من مجلة )3كما لوحظ تركز الصرف يف هذا الباب على )

مت تبويب مصروفات الباب الثاني عليها، وفيما يلي تفصيٌل ملصروفات  بنًدا 

 -هذ  البنود:
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 املبلغ البند  م
  -نسبة املصروف 

 اإلمجالي الباب الثاني

0 
 أتعاب ومكافآت لغري العاملني 

 )تضمن هذا البند مكافآت الثوار(
6,193,133,020 20 % 

 % , 909,263,220 اإلعانات وملساعدات واملنح  3

 % ,0 3,316,369,091 مصروفات العالج )جرحى/مرضى( 2

 % 02 0,309,063,323 دعت ميزانيات جهات أخرى  6

 % 00 103,,,3,120,9 مصروفات وزارة النفط )باب ثاني( 0

 % 62 01,900,330,211 اإلمجالي 

 

( د.ل ,2,210,230,18وقد مت صرف باقي املخصصات البالغة )

 ( بند.23البنود املتبقية والبالغ عددها )على 

 

تقصري وزارة املالية عن إلزام اجلهات املمولة من خمصصات الباب الرابع -

بتقديت تقارير عن مصروفاتها الفعلية، خالل  "الدعت وموازنة األسعار"

السنة ملراجعتها من قبل إدارة املتابعة، والتأكد من املبالغ اليت مت صرفها، 

تبقية لديها؛ فقد لوحظ ان املبالغ املسيلة اعتربت مصروفاٍت واألرصدة امل

 فعليًة وفق التقارير اليت قدمتها إدارة املتابعة يف وزارة املالية.

 

قيام وزارة املالية باعتماد إجراءات الصرف من حساب الباب الرابع -

لتغطية االعتمادات املستندية املفتوحة جلهاز اإلمداد الطيب، وصندوق 

( لسنة 090رقت ) -ة األسعار وفق قرار "السلطة التنفيذية"، سابقا، موازن

م،وهو إجراء يف غري حمله، ذلك أن هذا القراُر خيتص بتغطية  2101

 االعتمادات املستندية اخلاصة مبشروعات التنمية.
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م بقيمة 2102بلغت املصروفات الفعلية على الباب الثالث خالل العام -

وحتى تاريخ هذا التقرير مل تقت وزارة ( دينار 99,020,390,,8)

التخطيط بإعداد تقرير املصروفات هلذا الباب مما يتعذر معه الوقوف على 

 تفاصيل الصرف وفق القطاعات والبنود.

 

م   2102من ضمن املبالغ املصروفة على الباب الثالث من ميزانية العام -

ية ( دينار مبوجب اعتمادات مستند8,021,,,2,218ما قيمته )

( وهي مل تسو  090/2101وفق قرار السلطة التنفيذية سابقا رقت )

حتى تارخيه نتيجة عجز وزارتي التخطيط واملالية يف التعامل مع ثلية 

 تطبيق هذا القرار

 

م، حبسابات  10/02/2102ظهر ضمن جدول األرصدة املتبقية يف -

 ,289,130,19اخلزانة العامة رصيًدا يف حساب الدين العام  مببلغ )

د.ل( ، وحيث انه وفق األعراف املالية فإن املبالغ املتبقية يف حساب الدين 

العام يف نهاية السنة    ال تعترب أرصدة متبقية، باعتبار أنها ديوٌن يستوِجُب 

سدادها وفق تواريخ استحقاق حمددة، إال أن املدَرَج  يف جدول الدين العام 

مات متوقعة ال تنطبق عليها عبارٌة عن مبالغ خمصصة ملواجهة التزا

الشروط الفنية والقانونية، اخلاصُة بالدين العام، وبالتالي فقد مت إظهار 

 م. 10/02/2102رصيد هذا احلساب من ضمن األرصدة املتبقية يف 

 

 -م:  3102متابعة تنفيذ امليزانية العامة لسنة 

 

م،  2101( لســــنة ,رقــــت ) -أصــــدر املــــؤمتُر الــــوطن العــــام القــــانون   -

ــة     ــنة املاليـــ ــة، للســـ ــة للدولـــ ــة العامـــ ــاد امليزانيـــ ــالي  2101باعتمـــ م ، بإمجـــ

د.ل(، يف حـــــني أن الـــــرقت  448,418,168666خمصصــــات ُقـــــدِّرَت مببلــــغ )  
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م يبلــــــــــــغ  2101الفعلــــــــــــي ملخصصــــــــــــات امليزانيــــــــــــة العامــــــــــــة لســــــــــــنة 

ــغ   د.ل( وذلــــــــــــــــــــــــك79,913,139,111) ــافة مبلــــــــــــــــــــــ بإضــــــــــــــــــــــ

ــام     1,1,1,383,111) ــدين العــ ــاط الــ ــداد أقســ د.ل(  املخصــــص لســ

والذي لوحظ بشـأنه أن جـزًء مـن بنـود  خمصصـة لسـداد قـروٍز والتزامـاٍت         

مل ُتســـتخدم يف الســـابق لتمويـــل امليزانيـــة العامـــة حيـــث أن تلـــك القـــروز   

ختــص مؤسســات ضــمت خمصصــاتها للميزانيــة بعــد االرتبــاط بهــا ، ونشــأت  

م، اخلـــاا بالـــدين العـــام، 0987( لســنة  03رقـــت ) -لفــة للقـــانون  باملخا

وبالتــالي فــإن هــذا املبلــغ يعتــرب جــزء مــن خمصصــات امليزانيــة وتســتوجب          

إضــافتها وإظهارهــا ضــمن خمصصــات امليزانيــة العامــة وال ميكــن اعتبارهــا       

ديــن عــام ، واجلــدير بالــذكر هنــا ، أنــه وفقــا للقواعــد األساســية الــيت حتكــت  

وازنــات ، فــإن املبــالغ املخصصــة لســداد الــدين العــام الــيت ُتســتقطع      إعــداد امل

ط رتمباشرًة من اإليرادات وال تدخل ضمن خمصصـات امليزانيـة العامـة، يشـ    

فيهــا أن تكــون هــذ  املبــالغ قــد اســُتخدمت يف متـــويل املـــيزانيات الســابقة "يف    

 أو سندات خزانة" لتفادي إدراجها مرة اخرى. شكل قروز

م،  2101( لسنة 22رقت ) -صدر املؤمتُر الوطن العام القانون أ-

بشأن إدراج خمصصاٍت إضافية لدعت الباب األول من امليزانية العامة، 

 (  د.ل ، خصماًً من االحتياطي العام.218,210,111مببلغ )

 

 -( :م3102لسنة  ,مالحظات على قانون امليزانية العامة رقت )

عمال تشريعيا كونه يتصف خباصية اإللزام يعترب قانون امليزانية 

القانوني ولكنه ال يتست بالسماِت ذاتها اليت متيز القوانني الثابتة من حيث 

تضمنُّها قواعَد عامة جمردة تتصف باالستمرارية ، فهو قانون سنوي مؤقت 

يستند على قوانني أساسية أخرى متثل األصل وهي قانون النظام املالي 

الحتياطي العام وقانون الدين العام وقانون التخطيط، للدولة وقانون ا

وبالتالي فمن املفرتز أال يتضمن قانوُن امليزانية أي نصوا تتعارز مع 
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القوانني املذكورة وإال فإن ذلك يعد مبثابة االنتقاد هلا ، وقصور يف 

كونها قوانني عامة ثابتة يعتمد عليها يف ضبط وتنظيت األمور املتعلقة 

لعام ومشروعات التنمية للدولة وفيما يلي أهت املالحظات املسجلة باملال ا

 -على القانون:

 

م املسلَك ذاته الذي أعدت به  2101( لسنة ,نهج قانوُن امليزانية  رقت)-

قوانني امليزانية يف السنوات السابقة ، من حيث اخلروج على مقتضيات 

اد ميزانيات الدولة ، التشريعات النافذة اليت ترست القواعد العامة يف إعد

حيث شاب القانون نصوًصا متناقضة وقيوًدا وصالحياٍت غرَي مربرة جنت 

 عنها تعديُله الحقاًً مبجموعة من القوانني .

م بشأن 0987( لسنة 03تضمن القانون استثناءات من القانون رقت )-

الدين العام، متثلت يف اعتماد بنود غري واردة باملفردات املنصوا عليها 

م 09,1( لسنة ,02القانون املذكور ، واالستثناء من القانون رقت )ب

 بشأن ختصيص بعض املوارد لالحتياطي العام.

وجود تناقض بنصوا مواد القانون حيث أجازت )املادة األوىل( من القانون 

( مليار دينار،  كما أجازت إنفاق املبالغ اليت مل يتت ,7إنفاق حنو )

، واليت صدرت بها تفويضاٌت مالية مسيلة وغرُي إنفاقها من الباب الثالث

م، ذلك  أن هذا النص يتعارز مع )املادة  2102مسيلة خالل العام املالي 

السادسة( من هذا القانون اليت نصت على أن "تتولـــــى وزارُة املالية حصَر 

  م10/02/2102مجيِع األرصدة الدفرتيـة ألبواب امليزانية العامة يف 

 ك أرصـدُة الباب الثالث وإيداَعها حبساب االحتياطي العام".مبا يف ذل

يرجع السبب الرئيسي يف التناقض بني املادتني األوىل والسادسة بقانون -

امليزانية اىل اخللط بني امليزانية العامة اليت حيكمها قانون النظام املالي 

انون للدولة وميزانية التنمية اليت حيكمها قانون التخطيط ودجمهما بق

  التنميةحتميل الباب الثالث من امليزانية التسيريية مبصروفات واحد و
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الباب لك أن ، ذالقانون املالي للدولة والئحته التنفيذية ألحكامباملخالفة 

الباب املخصص لألعمال  هو القانون املالي للدولة الثالث الذي نص عليه 

بالنص التالي ( من الئحة امليزانية  01ها  املادة ) تاجلديدة  اليت عرف

ألعمال اجلديدة( التقديرات ) ا  "تدرج يف الباب الثالث من املصروفات

املتعلقة باملصروفات غري املتكررة  وتشمل املصروفات الرأمسالية ، 

ومصروفات املشروعات غري الواردة يف ميزانية التنمية ، سواء مت إجنازها يف 

 .متد تنفيذها ألكثر من سنة "انة أم ذات الس

التأخر عن إعداد، ومناقشة، وإصدار قانون امليزانية العامة للسنــــــة -

م، حيث اعُتِمَد القانوُن بعد انقضاء قرابة الربع ألول من  2101املاليــــــــــة 

ني ( من قانون النظام املالي للدولة واملادت3السنة املالية، باملخالفة للمادة ) 

 (  من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.02، 00)

نصت املادة التاسعة من القانون على أن  "يتوىل مصرُف ليبيا املركزي -

فتَح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية، لاللتزامات اليت حتددها وزارة 

املالية، ووزارة التخطيط، ومتوَّل هذ  االعتمادات من حسابات اخلزانة 

، ويتت إصدار التفويضات املالية اخلاصة بها، يف تاريخ الحق لعملية مباشرة

الصرف" ، ويف هذا األمر فإن الديوان يود أن يكرر ما نبه عليه سابقاًً من أن 

الصرف املباشر من حسابات اخلزانة العامة دون أتباع اإلجراءات القانونية 

علها عرضًة املنصوِا عليها ُيضعف الرقابة على األموال العامة وجي

ملخاطر عدم املطابقة ، كما أن النصُّ على أن التفويض يكون الحقا 

لعملية الصرف ُيعد خمالفا لقانون  النظام املالي للدولة والئحته 

التنفيذية ، ويرتتب عليه عدم معرفة أوجه صرف هذ  األموال  ومما يؤكد 

ياُن أوجه صرف على ذلك فإن وزارَتي التخطيط واملالية ال يتوفر لديهما ب

املبالغ املخصومة من حساب التنمية لتغطية االعتمادات املستندية، خالل 

 م.2102، 2100سنيت 
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( 311دينار لبند املتفرقات، منها )( مليار 0. 227مت ختصيص مبلغ )-

مليون دينار لسداد التزاماِت اجلرحى، والباقي يتت التصرف فيه مبعرفة 

يَِّن على وزارة املالية إعادةُُ توزيعه على بنوٍد  وزارة املالية، وكان الـُمَتَع

 واعتماُد التوزيع من رئاسة الوزراء.

ستشارية،  مثل مت إقرار القانون دون أن ُيعرَز مشروعه على اجلهات اال-

مصرف ليبيا املركزي" إلبداء أية مالحظات  من مراجعة و"ديوان احملاسبة 

رتتبة على اعتماد خمصصاٍت تتجاوز نصوصه، ودراسة اآلثار االقتصادية امل

 ( مليار دينار.1,)

 

ونؤكد يف هذا الصدد إىل أن الرقابة على املال العام يكون أساسها إصداَر 

قوانني حمكمة تتضمن ضوابط وإجراءات َتُحدُّ ومتنع إهدار املال العام 

وتقلل من حدوث األخطاء وتضمن االلتزام بالقوانني األساسية، وتبتعد عن 

االستثناءات، ومنح الصالحيات، اليت غالبا ما ُتستغل للمخالفة، وال  فرز

 تستخدم لتبسيط اإلجراءات، وتسهيلها.

 

 م3102مالحظات على تنفيذ امليزانية للعام 

بلغ إمجالي قيمة التفويضات الصادرة ألبواِب وتصنيفات امليزانية -

,418661841م، ) 2101العامة خالل سنة  فإن  د.ل(، وبالتالي 8,46

,املبالغ املتبقية من امليزانية، ومل تصدر هلا تفويضات ) 81,,81, 686, 1 

د.ل( واجلدول التالي يوضح تفاصيل املخصصات املعتمدة مبوِجب قانون 

امليزانية واملناقالِت اليت متت عليها، والتفويضات الصادرة واألرصدة املتبقية 

 يف نهاية السنة.
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 لبيانا
املخصصات املعتمدة 

 م 3102لسنة 

املخصصات املعدلة 

 م 3102لسنة 

التفويضات حتى 

 م 20/03/3102

املسيل خالل العام 

3102 

 الباب األول

املرتبات وما 

 يف حكمها

27703179727777 2, 710, 796371, , 2, 716276317932 26716773, 67123 

 الباب الثاني

النفقات 

 التسيريية 

17,0,2 ,9, 27777 15,640,126,076 16727, 77677, , 1 1, 79097300767, 

 الباب الثالث

مشروعات 

وبرامج 

 التنمية

13797777777777 16,689,409,780 127, 2676077029 19720, 762, 7, 23 

 الباب الرابع

نفقات الدعت 

وموازنة 

 األسعار

177, 7077677777 1776, 677677777 177, 2, 79327772 37, 777, 7, 7077 

احتياطي 

امليزانية 

 العامة

67, 7777777777 - -  

,9770976 الدين العام 67777 9770976, 67777 -  

, اإلمجالي 3739677637777 0771, 972377777 ,1 ,3,1 ,,16 ,6, 3 , 27273736670, , 

 

بلغ إمجالي خمصصات الباب األول "مرتبات وما يف حكمها" بامليزانية -

د.ل( ، بعد إجراء املناقالت  28,0,8,139,088م ) 2101العامة 

والتعديالت عليه كما بلغ املسيل منه للقطاعات ما  قيمته 

(, , 81,6864, 81, % (إىل 13، وبلغت نسبة باب املرتبات قرابة  ) د.ل( 6
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إمجالي امليزانية ، وجتدر اإلشارة إىل أن حجت املرتبات ال يقتصر على املبلغ 

األول من امليزانية فقط، فهناك مبالغ أخرى يتت صرفها املخصص بالباب 

"مرتباٍت" من الباب الثاني، والباب الثالث، وكذلك الباب الرابع منها على 

سبيل املثال "مرتبات العاملني بالشركات العامة خلدمات النظافة 

باملناطق، والعاملني بهيئة املشروعات العامة، واألجهزة التابعة هلا 

سسات واألجهزة التابعة لقطاعات الدولة املختلفة كأجهزة وكذلك املؤ

النهر الصناعي وشركة والكهرباء وغريها "،  وبالتالي فإن الرقت الفعلي 

ملرتبات الدولة يتجاوز املخصص املذكور بقيمة املرتبات املصروفة من هذ  

 األبواب.

تركزت أغلب خمصصات باب املرتبات على أربعة قطاعات؛ حيث بلغت -

%( واجلدول التالي  78سبة املرتبات إىل إمجالي خمصصات الباب )ن

 يوضح هذ  القطاعات، واملبالَغ املخصصَة هلا:

 

 النسبة  املبلغ املخصص القطاع 

 % 30 3,199,009,102 وزارة الرتبية والتعليت

 % 06 6,291,023,660 وزارة الدفاع

 % 03 92,160,111,,2 وزارة الداخلية 

 % 9 3,320,606,111 وزارة الصحة 

 % 36 03,006,991,026 اجملموع 

 

عدم التزام احلكومة بتفعيل منظومة الرقت الوطن جلميع العاملني -

بالقطاعات العامة، واعتباِرها أساًسا لصرف مرتبات العاملني يف الدولة 

الذي يعد خمالفا ملا نصت عليه  م،األمر 2101ابتداًء من شهر سبتمرب 

 ( من قانون امليزانية.20املادة )
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ستمرار صرف املرتبات واملكافآت للتشكيالت العسكرية من الثوار ا-

وغريهت، بالرغت من صدور قراراٍت من جمل  الوزراء بضت مجيع هذ  

التشكيالت إىل وزارتي الدفاع والداخلية، وتضمني مرتباتهت ملخصصات 

 رتني.هاتني الوزا

 

قيام إدارة اخلزانة باستخدام السيولة املالية اخلاصة بالباب األول -

"املرتبات" يف الصرف على بعض املعامالت غرِي املدَرج هلا خمصصاٌت 

بامليزانية بناًء على موافقاٍت من وزير املالية أو الوكيل، مما ترتب عليه 

إيقاُف صرف مرتبات عجٌز يف سيولة الباب األول يف نهاية السنة املالية، و

م(، وقد بلغت قيمة هذا العجز  02/2101بعض اجلهات خالل شهر )

 ( مليون دينار.01,)

 

قيام إدارة اخلزانة بتسييل مبالغ مالية من حسابات الباب األول، والثاني -

والرابع، قبل صدور التفويض املالي الالزم، باملخالفة ملا نص عليه قانون 

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.النظام املالي للدولة، و

مليار دينار كما ارتفع  0763بلغت املناقالت بني أبواب امليزانية بقيمة -

حجت املناقالت بني بنود الباب الواحد وبني القطاعات األمر الذي يرتتب 

 -عليه تغري شكل امليزانية بالكامل ، كما باجلدول التالي :
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 ميزانية التنمية: 

 خمصصات مشروعات وبرامج التنمية :

م، مبلــــــــــــــغ 2101حــــــــــــــدد قــــــــــــــانون امليزانيــــــــــــــة العامــــــــــــــة لســــــــــــــنة  -

(دينــار، خمصصــاٍت ملشــروعات وبــرامج التنميــة  09,111,111,111)

م،  والــيت  2102كمـا أجــاز إنفـاَق املبــالغ الــيت مل يـتت إنفاقهــا خـالل ســنة     

( دينــاًرا، وهــي املبــالغ الــيت صــدرت  88,,8,888,817بلغــت قيمُتهــا )

م ،ومتثـل  2102بها تفويضات مسيلة     أو غري مسـيلة خـالل السـنة املاليـة     

ــدة  ــة       أرصـ ــذ ميزانيـ ــة بتنفيـ ــات املعنيـ ــات واجلهـ ــدى القطاعـ ــث لـ ــاب الثالـ البـ

التنمية ،وبالتـالي فـإن املخصصـات املتاحـة للصـرف علـى مشـروعات وبـرامج         

 د.ل(.88,,88,817,,21م ) 2101التنمية خالل سنة 

م، بشأن التخطيط؛  2111( لسنة 01رقت ) -عدم االلتزام بالقانون -

زانية التنمية، وحتديَد مصادر متويلها وهو القانون الذي ينظت إعداد مي

 البيان
املعتمدة املخصصات 

 مليون  دينار

املخصصات املعدلة 

 مليون  دينار

 حجت املناقالت

 زيادة  او ختفيض

 مليون  دينار

,2 277031 الباب األول 710, 97979 

,1770 الباب الثاني 2 15,640 , 7707 

,27 16,689 137977 الباب الثالث 11 

,177 الباب الرابع 70 1776, , ,1 

,67 احتياطي امليزانية العامة 77 7 67, 77 

 7 ,9770 ,9770 الدين العام

 277 277 7 االحتياطي العام

, اإلمجالي 3739, 077961 1, 7621 
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وكيفيَة إدارة أمواهلا، وإجراءات التفويض،والصرف منها، والتفاصيَل 

 املتعلقة مبشروعات وبرامج التنمية، كافًة.

وينبه الديواُن على ضرورة االلتزام بقانون التخطيط عند إعداد امليزانية أو 

 لسياسات العامة للدولة.تعديله مبا يناسب ظروَف املرحلة احلالية، وا

قيام احلكومة بالتوسع يف املصروفات التسيريية باستخدام أموال التنمية  

,حيث أصدرت قرارات بنقل مبلغ ) د.ل( يف نهاية سنة 86668666,,80

,م، و مبلغ ) 2102 84168, من  م2101د.ل( خالل سنة 6,,668

ون خمصصات التنمية إىل خمصصات املصروفات التسيريية دون أن تك

هناك مربرات واضحة ملناقلة هذ  األموال، حيث متت املناقالت املذكورة 

رغت وجود أرصدًة متبقية حبسابات األبواب األول، الثاني، والرابع "حسابات 

 التسيري".

 

م،  2101( لسنة 20رقت ) -اصدر املؤمتر الوطن العام القانون -

م، بشأن  2101( لسنة ,رقت ) -اخلاا بتعديل حكٍت يف القانون 

اعتماد امليزانية العامة، َمَنَح فيه صالحياٍت جملل  الوزراء بإجراء املناقالت 

بني أبواب امليزانية )االول والثاني والرابع( واستنادا إىل هذا القانون فقد 

م،  2101( لسنة 790رقت ) -قام جمل  الوزراء بإصدار القرار 

جراء بعض املناقالت بتفويض رئي  جمل  الوزراء، ووزير التخطيط بإ

من الباب الثالث، وأعطت تلك اإلجراءات حق التصرف الفردي يف أموال 

 التنمية.

 

م  2101( لسنة 888رقت ) -قياُم جمل  الوزراء بإصدار القرار -

الذي ُيؤَذُن فيه جلهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق بزيادة عقود البنية 

مها اجلهاز منذ إنشائها مبا يناسب التحتية للمناطق املختلفة، اليت أبر

التعديالِت النهائيَة لتلك العقود، دون أن حيدد فيه املشاريَع، وقيمَة 
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الزيادة، وأسباَبها، وهذا التفويض املفتوُح سيكلف الدولَة مبالَغ تتجاوز 

 قيمُتها مئاِت املاليني.

 

م  2101بلغ إمجالي قيمة التفويضات املالية الصادرة خالل سنة -

د.ل( تفاصيلها  008,803,300,,0سيلة/ وغري مسيلة" مبلغ )"م

 ما يف التالي:

 

 املبلغ  عدد التفويضات البيان 

 32,,03,330,0,6 0,069 تفويضات مالية مسيلة 

 66,,6,666,623 0,136 تفويضات مالية غري مسيلة

 006,600,000,,0 ,3,30 اإلمجالي 

 

 -واستخداماتها ما يلي:ولوحظ حول تلك التفويضات، 

م، بالرغت من  2101ارتفاع قيمة التفويضات الصادرة خالل سنة -

 توقف أغلب املشروعات لألوضاع األمنية، وعدم عودة الشركات الستكماهلا.

استمرار وزارة التخطيط يف إصدار التفويضات حتى تاريخ 

م، وهو األمر الذي ال ميكن معه قانونا تنفيذ تلك  10/02/2101

لتفويضات النتهاء السنة املالية ويعود ذلك إلدراج مشروعات التنمية ا

ضمن الباب الثالث من امليزانية التسيريية اليت تتست بالسنوية يف حني أن 

ميزانية التنمية متتد ألكثر من سنة حسب اخلطة أو املشروعات املعتمدة 

 بها.

م،  2111( لسنة 01رقت ) -عدم التزام وزارة التخطيط بالقانون -

بشأن التخطيط والئحته التنفيذية، فيما يتعلق بإصدار التفويضات؛ 

حيث لوحظ قيام الوزارة بإصدار تفويضات مالية بإمجالي قيمة 
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( من الالئحة، 22املخصصات املعتمدة للمشروع، باملخالفة لنص املادة )

 واليت تنص على "إصدار تفويضات ربع سنوية ملتابعة التنفيذ أوال بأول".

صدار تفويضات مالية وتسييل قيمتها ملشروعات مل يتت املباشرة يف إ

 إجراءات التعاقد بشأنها.

 

قصور وزارة التخطيط عن إلزام اجلهات املنفذة ملشروعات التنمية -

بتقديت تقارير املتابعة املالية والفنية "نصف السنوية، والسنوية" وفق   ما 

( لسنة ,رقت ) -القانون  ( من02نص عليه قانون التخطيط، واملادة )

م، بشأن اعتماد امليزانية العامة، اللذان اتفقا على أن يكون إصدار  2101

التفويضات مشروًطا بتقديت التقارير املطلوبة، ونتيجًة هلذا التقصري فإن 

التفويضات الصادرة قد ال تعرب عن التنفيذ الفعلي للمشروعات وسينجت 

لدى القطاعات واجلهات املعنية  عن ذلك تضخت أرصدة الباب الثالث

 بتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية.

 

القصور عن إعداد منظومة معلومات وبيانات "قاعدة بيانات" تتضمن -

املعلومات واإلحصاءات، والتقارير الفنية حول املشروعات التنموية القائمة، 

واملقرتح تنفيُذها،  وذلك لالستفادة منها يف حتديد االحنرافات يف 

التنفيذ، ومتابعة العمل، ووضع اإلجراءات الكفيلة لضمان فاعلية متابعة 

 اخلطط، والربامج التنموية.

غياُب التنسيق بني اإلدارات املختصة يف وزارة التخطيط مع اإلدارات -

املختصة يف كلٍّ من: وزار ة املالية، ومصرف ليبيا املركزي، فيما خيص 

 الصرف من خمصصات التنمية.

 

( مبصرف 09111080رقت ) -الصرف من حساب التحول  استمرار-

رقت  -ليبيا املركزي، استنادا إىل قرار "اللجنة الشعبية العامة"، سابقا، 

م، بشأن متويل بعض مشروعات التنمية عن طريق  2101( لسنة 090)
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االعتمادات املستندية، والقرار املذكور أجاز السحب املباشر من حساب 

املركزي، لسداد املستخلصات اليت يقدمها  التحول مبصرف ليبيا

رقت  -املقاولون، قبل إصدار التفويض املالي وهو األمر املخالف للقانون 

م، بشأن التخطيط، ودون الرجوع إىل إدارة اخلزانة  2111( لسنة 01)

اليت خوهلا القانون اإلشراف املباشر على حسابات الدولة إلعداد إذن 

ن استيفاء املستندات الالزمة للصرف وفق ما الصرف الالزم، والتأكد م

 نص عليه قانون النظام املالي للدولة، والئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

 

( إضعاُف الرقابة على الصرف 090/2101نتج عن تنفيذ القرار رقت )-

من حساب التحول، وتعدد األطراف اليت تتحكت يف عملية الصرف من هذا 

ُت املبالغ املسحوبة من حساب التحول خالل احلساب، كذلك: تراك

(م، وعدُم تسويتها 2101-2102-2100-2101السنوات )

م إذ بلغ إمجالي قيمتها خالل السنوات 10/02/2101حتــــى تاريخ 

,,68)املذكورة  , 8, 4,  -د.ل( ، تفاصيلها يف اآلتي: ,8,6

 

 املبلغ  السنة 

,1773972 م 3101 779, 7 

,27 م 3100 3279677676 

,2727 م 3103 70077127 

,97 م 3102 997, , 77106 

,3722977 اجملموع  672, 7 

 

وقد لوحظ عدم إجراُء التسويات الالزمة هلذ  املبالغ وفق ما نصت عليه 

( من القرار املشار إليه أعال ، حتى يتسنى التحقق من سالمة 7املادة )
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املعتمدة املصروفات والتثبت من أن األموال أنفقت وفق املخصصات 

 بامليزانية.

 

استمرار  وزار ة التخطيط يف العمل بهذا القرار، بالرغت من عدم وجود -

كشوفات باملوافقات الصادرة للمشروعات اليت سيتت متويلها عن طريق 

االعتمادات املستندية باإلضافة إىل عدم وجود بيانات بالتدفقات النقدية 

سنة على ِحَدة، تستطيع من خالله هلذ  املشروعات، املتوقِع تغطيُتها كلَّ 

 الوزارة إدارَة هذا الربنامج، بشكل واضح ومنظت.

 

بالرغت من توقف العمل يف أغلب املشروعات نتيجًة للظروف الراهنة إال -

أن السحب ال زال مستمرا من هذا احلساب، دون متابعة من وزارة 

ب، خالل سنة التخطيط الجتاهات هذ  األموال، وَتَجاَوَز املبلُغ املسحو

 ( مليارات دينار، كما هو موضح يف اجلدول السابق.1م، ) 2101

 

 الدين العـــــــــــــام:

م ، أقساَط الدين  2101( لسنة ,رقت ) -حدد قانوُن امليزانية العامة -

د.،ل(، مت استقطاُعها من اإليرادات 1,1,1,383,111العام مببلغ )

ضمن خمصصات امليزانية واجلدوُل النفطية مباشرةًً، ومل يتت احتسابها 

 -التالي يوضح تفاصيل توزيع هذا املبلغ، وهي على النحو التالي:

 

 املبلغ البيان

, صندوق التقاعد  2077777777 

 17777777777 صندوق ضمان اإلقراز 

 1777777777777 سداد قرز املؤسسة الوطنية للنفط 

,1 قرز النهر الصناعي  979677777 
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 املبلغ البيان

,2197 صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي  07791, 

 16777777777 تصفية الشركات واألجهزة املنحلة 

,677710 "( 6رقت " -تعويضات األموال املؤمنة )قانون  731, 

,26176 التزامات أخرى  07022 

,9770976 اإلمجالي  67777 

 

تكون الدين العام ونظرا  الختالف اآلراء، وتباين املفاهيت حول كيفية 

وطريقة سداد ، فإننا نوضح، بشكل مفصل، مفهوَم الدين العام، وما متثله 

 -املبالُغ الواردُة يف جدول الدين العام بقانون امليزانية العامة:

( من قانون الدين العام رقت 1استغالل اجلزء األول من نص املادة) -

ات النفطية، وعدم %( من اإليراد 3م ، يف استقطاع ) 0987( لسنة 03)

ختصيصها يف سداد الديون املنصوا عليها يف اجلزء الثاني من املادة 

 نفِسها.

ميثل الدين العام املبالغ اليت تقرتضها الدولة من املؤسسات املالية         -

أو األفراد، لسد العجز يف امليزانية العامة، وغالبا ما تكون يف شكل "قروز 

إىل املبالغ الواردة باجلدول ،فإن مجيع هذ   أو سندات خزانة"، وبالنظر

املبالغ مل يتت استخدامها يف السابق يف متويل امليزانية العامة، وبالتالي ال 

 تعترب هذ  املبالغ دينا عاما.

رقت  -( من قانون الدين العام 3من الناحية القانونية، فإن املادة )-

َم االقرتاز                م، اشرتطت على اخلزانة العامة عد 0987( لسنة 03)

تقديِت الضمانات إال بقانون ، يف حني أن املبالُغ الواردُة يف اجلدول مل أو

 يصدر بشأنها قانوٌن َيأَذُن للخزانة العامة باالقرتاز.

فيما يتعلق بسداد أقساط الدين العام، فعادة ما يتت يف السنوات -

ا من اإليرادات مباشرًة؛ الالحقة وفق تواريخ استحقاق حمددة، باستقطاعه

ألن األساس املتبع يف إعداد امليزانيات العامة هو األساس النقدي ، وبالتالي 
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فإن الدين العام يتت إدراُجه ضمن موارد امليزانية يف سنة التمويل، وال يتت 

 إدراجه يف سنة السداد، لتفادي ازدواجية احتسابه.

فة للقانون، ومل يتت إدراُجها إن هذ  الديون أو االلتزامات نشأت باملخال-

يف السابق ضمن خمصصات امليزانية العامة، وال ميكن اعتبارها ديًنا عاما، 

بل تعترب التزاماٍت غرَي مؤكدة، يستوجب إدراُجها يف بنٍد يسمى "تصفية 

االلتزامات"، وهذا البند ُتدَرج فيه االلتزامات املرتتبة على القطاعات بعد 

ن صحتها، وُتَشكَّل هلا جلنٌة مركزيٌة  لدراستها، مناقشتها، والتأكد م

واستكماِل إجراءات صرفه، فضال عن وجود بندْ  مصروفات سنوات سابقة 

 ضمن بنود امليزانية  ملعاجلة بعض هذ  االلتزامات.

  
 -امليزانية  االستثنائية للطوارئ:

 م2102( لسنة 8أصدر اجملل  الوطن االنتقالي املؤقت القانون رقت )

( مليار دينار كميزانية استثنائية بناًء على عرز من 1باعتماد مبلغ )

 -جمل  الوزراء. ولوحظ بشأنها اآلتي:

مت النص بالقانون على استثناء املخصصات من القانون املالي للدولة -

والئحته التنفيذية على الرغت من أن قانون النظام املالي للدولة هو املرجع 

 لصدور القانون.

 

,( لسنة ,11رقت ) -لقرار صدر ا- م، عن جمل  الوزراء بشأن ,61

تقرير حكت استثنائي من الئحة العقود اإلدارية؛ حيث مت استثناء الصرف 

من ميزانية الطوارئ من أحكام الئحة العقود اإلدارية، وهو األمر الذي 

 جيعل من إجراءات تنفيذ امليزانية غري مقيدة بالقوانني 

أو اللوائح، كما يضع مبلغ "ثالثة مليارات دينار" حتت تصرف احلكومة 

دون أي ضوابط ويعك  هذا اإلجراُء  قناعة بعض املسئولني بأن احرتام 
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القوانني واللوائح املنظمة إلجراءات التعاقد، والصرف سيؤدي إىل عرقلة 

 العمل، وتأخرِي .

ويل امليزانية يف شاب القانون خلل تشريعي يف عدم حتديد  مصادر مت-

رقت  -القانون حيث قام السيد رئي  جمل  الوزراء بإصدار الكتاب 

(1, ,/,/0,( بتاريخ 16 م، بشأن فتح حساٍب مليزانية الطوارئ ,61

ومتويله من حساب األموال اجملنبة، وهو ال ميلك صالحيات ختوله 

 بذلك.

 

,/,/6,بتاريخ - ارات ( ملي,م، قام مصرف ليبيا املركزي خبصت ),61

دينار، من حساب األموال اجملنبة، وإيداعه يف حساب الطوارئ بعد اعتماد 

 امليزانية العامة، واملباشرة يف تنفيذها.

 

,( لسنة 0,رقت ) -صدر قرار جمل  الوزراء - م، بتشكيل جلنة ,61

تتوىل حتديد بنود امليزانية االستثنائية،والصرف منها، برئاسة وزير املالية 

 التخطيط واالقتصاد. وعضوية وزيَرْي

 

مت استغالل خمصصات امليزانية يف الصرف العشوائي على مدار العامني -

 املاضيني ومل يتت إقفاهلا حتى تارخيه.

 
( 10من خالل حماضر اجتماع اللجنة املشار إليها أعال ، وعددها )-

حمضًرا، تبني موافقة اللجنة على ختصيص املبالغ التالية دون القيام 

 -د الصرف:بتحديد بنو
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 املبلغ املخصص اجلهة

 1,150,000,000 رئاسة اركان اجليش اللييب

 256,119,149 وزارة الدفاع -حرس احلدود 

 5,280,000 اللجنة األمنية العليا

 7,000,000 اهليئة الليبية لإلغاثة

 18,253,720 وزارة الشؤون االجتماعية

 682,606,119 وزارة الداخلية

 51,662,186 الثقافة واجملتمع املدنيوزارة 

 102,000,000 وزارة العدل

 8,379,300 مركز السواني لتأهيل املعاقني

 31,046,150 وزارة الرتبية والتعليت

 13,673,000 وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين

 141,650,000 مصلحة اجلمارك

 14,318,500 طرابل  –اجملل  احمللي 

 263,561,730 احمللي وزارة احلكت

 14,491,881 جهاز تنمية وتطوير املراكز اإلدارية

 882,760 وزارة املالية

 1,725,000 وزارة اإلسكان واملرافق

 6,500,000 املؤمتر الوطن العام

 103,365,000 وزارة الصحة

 25,000,000 اجملل  الوطن السوري

 100,000,000 بنغازي –اجملل  احمللي 

 2,000,000 اهليئة التحضريية للحوار الوطن

 1,300,000 وزارة املوارد املائية

,97777771 اإلمجـــالي 7, 36 

 
 مل تقدم وزارة املالية تقارَير متابعة ملصروفات امليزانية االستثنائية.
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الحظ الديوان أن املصروفات اليت متت من امليزانية االستثنائية، هلا -

م / األمر الذي يشري 2102خمصصات كافية بامليزانية العامة للعام 

بوضوح إىل عدم وجود مربرات فعلية لوضع ميزانية استثنائية  خاصة وأنها 

 أقرت بعد اعتماد امليزانية العامة اليت تضمنت باب االحتياطي.

 
 موارد امليزانية :

( من قانون امليزانية ، اإليراداِت املتوقع حتصيُلها خالل 1حددت املادة )  

 79,913,139,111م، بقيمة إمجالية قْدُرها )2013السنة املالية 

د.ل( وقد مت تقدير املوارد النفطية اإلمجالية بقيمٍة بلغت 

% ( من إمجالي اإليرادات 88د.ل( أي بنسبة ) 70,8,1,911,111)

 لها. املتوقع حتصي

واجلدول التالي يوضح اإليرادات املقدرة بقانون امليزانية، واإليرادات 

 م: 2101الفعلية احملصلة خالل سنة 

 

 البيان 
اإليرادات املعتمدة 

 م  2719بامليزانية لسنة 

 اإليرادات الفعلية 

 م 91/12/2719حتى 
 قيمة )العجز(

, اإليرادات النفطية  17, 0773777777 6170067729763, (37, 36770, 7, 7,) 

, اإليرادات احمللية  717171637777 27370736, 7377 (1711972727712) 

, م  2712فائض ميزانية  79, 977777777 , 79, 977777777 - 

, اإلمجالي 3739677637777 63712, 70777672 (17777772077, 17) 

 

 ومن اجلدول السابق ، يتبني وجود عجز باإليرادات الفعلية لعدة أسباب

 -منها:

نتيجَة توقِف تصدير النفط يف  -هور عجٌز يف اإليرادات النفطية ظ-0

بلغ  -الل النفطي بعض املوانئ بسبب االحتجاجات يف منطقة اهل

 د.ل(.9,793,1,7,817)
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م ,099( لسنة 3قيام العديد من الشركات باستغالل القانون رقت )-,

جانب ضعف إجراءات بشأن تشجيع استثمار رؤوس األموال األجنبية إىل 

اهليئة العامة للتمليك واالستثمار يف احلصول على إعفاءات ضريبية 

ومجركية باملخافة للتشريعات النافذة ، ذلك أن أغلب الشركات 

األجنبية املدرجة حتت مظلة االستثمار مل تقدم أي قيمة مضافة لالقتصاد 

 الوطن وجل نشاطها يقتصر على تنفيذ عقود إدارية.

 دم إدراج بعض البنود مثل موارد القروز اخلارجية.ع   -,

 ضعف السيطرة على املنافذ الربية و البحرية و اجلوية.-6
التقصري يف متابعة اإليرادات املالية املقدرة بامليزانية و إلزام كافة -,

 اجلهات بتوريد املبالغ احملددة ويف مواعيد استحقاقها.

 ات اإلدارية .قصور أنظمة اجلباية يف أغلب الوحد-4
وباإلضافة ملا سبق فإن هناك مجلة من املالحظات املسجلة على مصلحيت 

 الضرائب واجلمارك ، ساهمت يف تدني اإليرادات احمللية  

 
 مصلحة الضرائب :

م، 2119/2101/2100/2102عن السنوات  بياٌن باإليرادات احملققة

 -م:11/00/2101وحتى 

 

 00/3102حتى  3103 3101 3119 البيان

الضريبة على دخل 

 التجارة 

 والصناعة واحلرف

20,362,2,3 30,993,31, 2,900,9,3 6,096,600 

الضريبة على 

 الشركات
,36,120,136 633,926,336 30,,993,633 060,133,096 

الضريبة على 

 الشركاء
0,930,,09 1 1 1 
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 00/3102حتى  3103 3101 3119 البيان

 636,02,,36 39,303,,306 261,333,699 2,3,603,6,0 الضريبة على املرتبات

 الضريبة على دخل

 املهن احلرة 
3,916,039 2,32,,390 330,336 ,09,063 

 33,633 636,310 0,130,0,0 603,302 الضريبة على الدخل

 61,093 02,602 29,661 63,923 الضريبة على الودائع

 الضريبة على

 الدخول اخلارجية 
30,2,6 3,111 1 1 

 1 1 0,631 02, ضريبة الزراعة

 3,130 0,236 13,,0 3,636 ضريبة املواشي

 0,029,311 2,636,916 09,209,032 030,,09,63 الغرامات

 633,336 019,630 201,100 61,3,2, ضريبة العقارات

,917 60,360,662 دمغة املخالصة 397, 37 02,,99,633 09,969,616 

 300,029,0,6 320,,066,13 393,663,933 0,120,033,911 دمغة التصرف

 6,300,201 2,391,6,3 063,,6,01 6,303,361 بيع طوابع الدمغة

 3,1,0 0,111 00,111 30,111 ضريبة املالهي

 716,475,022 687,676,678 1,941,633,942 2,243,147,432 االمجالي

 

 -ومن خالل الفحص يالحظ:

األخريتني، عما االحندار الشديد يف قيمة اإليرادات احملققة يف السنتني -

% عام 17م( ، حبيث مل تتجاوز  نسبة  2101مت حتقيقه خالل سنة )

م من االيرادات 11/00/2101% حتى ,1م فيما بلغت نسبة 2102

 م.2101احملققة خالل السنة 

أن املصلحة جتاوزت حتصيل ما ُقدِّر هلا يف امليزانية عام  رغما عن-

يعطي مؤشرا على حتسني  ( مليون دينار، إال أن ذلك ال311م) 2102

 أدائها إذا ما قورن مبا مت حتصيله عن السنوات السابقة.
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بالرغت مما تشهد  الدولة الليبية من تناٍم يف احلركة التجارية -

وتنامي نشاط اخلدمات الطبية وشركات االسترياد والتوريد      والصناعية،

املمولني املسجلني وازدياد عدد  -إال أن التنامَي الكبري يف كافة األنشطة 

 بأقسام الضريبة املختلفة من دخل التجارة والصناعة واحلرف

مل يكن له تأثري إجيابي  -وضريبة الشركات والضريبة على املهن احلرة 

 م. 11/00/2101م،وحتى  2102يف إيرادات األقسام خالل سنة 

، جتميد أداء نشاط بعض اللجان االبتدائية واالستثنائية، وجلان الصلح-

واليت ختتص بفض النزاعات بني املصلحة واملمولني، وال يظهر أي وجود 

م(، األمر الذي يؤدي إىل  2100/2102/2101هلا خالل السنوات )

عدم قدرة املصلحة على القيام بالربط اإلضايف على املمولني يف حالة عدم 

ان قبول اإلجراءات اليت يقدمونها، هذا باإلضافة إىل أن جتميد نشاط اللج

املذكورة يؤدي إىل عدم العمل بالعديد من املواد من قانون ضريبة الدخل 

م، وسقوط حق الدولة يف املطالبة مبا ُيستحق هلا  2101( لسنة 7رقت )

 من ضرائب لدى املمولني حيال االستمرار يف إيقاف عمل اللجان.

غياب التعاون بني إدارات الضرائب وبعض اجلهات العامة، مثل: مصلحة -

اجلمارك واملوانئ،وإدارات منح الرتاخيص لالسترياد والتصدير، واستكمال 

م أوجب على  2101( لسنة ,إجراءاتها، مع مالحظة أن القانون رقت )

 كافة اجلهات تزويد مصلحة الضرائب بالرتاخيص والبيانات اخلاصة بها.

 غياب دور إدارات التفتيش، وإدارة احلجز اإلداري، واقتصار دورهت على

 متابعة املوضوعات السابقة.

ُخُلوُّ ملفات عدد كبري من املمولني من املستندات الرئيسية لفتح -

"ملف" مثل رخصة مزاولة النشاط، والقيد بالسجل التجاري، وعقد 

 التأسي ، والنظام االساسي.

 إهمال املصلحة ربَط امللفات الضريبية باألقسام بقست ضريبة الدمغة-

ت حسابات مت التصديق عليها بقست ضريبة الدمغة   حيث تبني وجود قوائ
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وال يوجد بها نسخ يف ملفات املمولني باألقسام، بالرغت مما هلذ  املعلومات 

 من أهمية يف حتديد الدخل احلقيقي للممولني.

عدم قيام املصلحة بالربط على أعداد كبرية من املمولني، الذين مل -

 أنشطتهت،إىل املصلحة.يقدموا اإلقرارات الضريبية عن 

ُ منظومة العمل الضرييب املستخدمة يف املصلحة عن حصر - قصور

االلتزامات القائمة على الشركات احمللية واألجنبية، وحتديد قيمة تلك 

االلتزامات وُيالحظ أن العمل الزال يدويًا، ويتطلب، حلصر هذ  االلتزامات، 

ضرورَة االهتمام  الفحَص اليدوي للملفات ما ُيوجب على املصلحة

مبنظوماتها ثليًا وحفَظ البيانات واملعلومات، وتوثيَقها الكرتونيًا، واستخدام 

"امليكنة" يف مجيع إداراتها ومكاتبها، وحصر الديون وتوثيقها، مبا يضمن 

 احملافظة على املال العام.

تعرز مقار بعض إدارات مصلحة الضرائب يف بعض املناطق للتلف -

 الي ضياع ملفات املمولني.والدمار وبالت

ساهمت التعليمات الصادرة عن السيد وزير املالية يف إعفاء املمولني من -

غرامات التأخريعن تقديت اإلقرارات الضريبية وأقساط ضريبة الدخل ، عن 

م(، حتى  2101/2100/2102دخوهلت يف السنوات )

 م. 10/02/2101

ات العامة عن إحالة ما تقاع  العديد من األجهزة والشركات واملؤسس-

مت استقطاعه من ضرائب للمصلحة، وقصور إدارة التفتيش عن متابعة 

 تلك األجهزة.

عدم قيام غالبية إدارات الضرائب بالتحقق والتثبت من دخول املمولني -

بعد الربط مؤقتا،  وكذلك عند تقديت املمول إقراًرا ُيظهر نتيجة نشاطه، 

 لحة مبا قدم باإلقرارات.خسارة أو رحبا،ومل تقتنع املص
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بالرغت من أن اإليرادات الضريبية من مصادر متويل امليزانية، إال أن -

الدولة ال تظهر أي جدية يف حتسني مستوى أداء مصلحة 

الضرائب،واالهتمام بالعاملني فيها، وحتسني مستوى أدائهت، ومعاجلة 

 الصعوبات واملشاكل اليت تواجه عملهت.

 

 التوصيات :

دراسة أسباب االحندار الشديد يف االيرادات احملققة خالل السنتني  ضرورة

% مقارنة ,1م واليت مل تتجاوز نسبة التحصيل منهما 2101 –م 2102

 م .2101مبا مت حتصيله عام 

ضرورة االهتمام باألرشفة االلكرتونية لكافة ادارات املصلحة والعمل على 

مبا يضمن احلصول على ارصدة ادخال البيانات واالحصائيات الكرتونيًا 

 احلسابات واالستحقاقات القائمة على املمولني بسهولة ويسر.

الزام ادارات الضرائب بالتحقق من دخول املمولني والزامهت بتقديت 

االقرارات الضريبة والربط على دخوهلت مع تفعيل دور ادارات ومكاتب 

 التفتيش باملصلحة .
 

 -مصلحة اجلمارك :

قديرات املقدرة واحملققة خالل السنوات املاضية على النحو كانت الت    

  -التالي:

  

 السنة 
املقدر من قبل 

 املصلحة

املقدر من قبل وزارة 

 املالية
 احملقق الفعلي

3119   0,060,316,111 

3101 931,111,111 0,311,111,111 0,232,,00,111 

3100 0,311,111,111 0,311,111,111 391,930,111 

3103 011,111,111 ,11,111,111 330,966,111 

  60,111,,003 11,111,111, 211,111,111 م21/00/3102حتى 
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 ومن خالل الفحص يالحظ:

م،  مقارنة مبا مت حتقيقه عام  2102تدني اإليرادات احملققة عام -

%( مما مت حتقيقه عام 0963%( وإىل )2263م إىل ) 2119

م،  00/2101حتى شهر م،وبلغ ما مت حتقيقه 2101

%( مما مت حتقيقه عام  968د.ل(وميثل نسبة )83,701,,007)

 م.2101%( عاَم  863م، ونسبة )2119

م(؛ 2102/2101املبالغُة يف التقديرات الو اردة بامليزانية، لسنَتْي )-

( مليون دينار، 311م، مببلغ ) 2102حيث قدرت املصلحة ايراداتها عام 

م، إال أن وزارة املالية قدرت بامليزانية 2101ام ( مليون دينار ع111و)

 ( مليون دينار.11,حتصيل  مبلغ )

بالرُّغت من ازدياد حركة وصول السفن والبضائع خالل السنتني -

م( إال أّن هناك تناقًصا يف اإليرادات احملققة، بسبب  2102/2101)

 -اآلتي:

حتديد م، بشأن  2100( لسنة 88قرار املكتب التنفيذي رقت )-أ

التعريفة اجلمركية على السلع املوردة؛ فقد مت إعفاء بعض السلع املوردة 

من دفع الضريبة اجلمركية فضاًل على إلغاء خدمات التوريد اليت كانت 

%(من مجيع البضائع، واستحداث ضريبة استرياد نسبة 01متثل نسبة )

(3.)% 

يف حتديد  عدم تقيد بعض املراكز اجلمركية بالقوائت االسرتشادية-ب

 الرسوم اجلمركية على البضائع.

امتناع بعض املخلصني اجلمركيني عن سداد الرسوم اجلمركية -ج

املقدرة على البضائع املوردة، وإجبار موظفي اجلمارك على ختفيض تلك 

 الرسوم،وقبوهلت للتخفيضات حبجة عدم توفر النواحي االمنية.
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م، بشأن  2101لسنة  (,21رقت ) -عدم العمل بقرار جمل  الوزراء -

تقرير حكت استثنائي على الالئحة التنفيذية لألحكام املنظمة للتصدير 

( دينار عن 0,111واالسترياد، والذي نص على فرز رست إضايف بقيمة )

( سنوات، يتت توريدها باملخالفة 3كل سيارة مستعملة يزيد عمرها على )

 م. 2101/,/11بعد 

 

قرارات وهمية، وخروُج بضائع من احلظائر قيام بعض املوردين بإعداد إ-

 اجلمركية دون أيِّ إجراءات.

 

معاملة أغلب البضائع املوردة على أنها ذات منشأ عربي، باعتبارها تتمتع -

باإلعفاء الكلي،أو أن التعريفة بسيطة، يف حني أن حمتويات البضاعة املوردة 

 ذات منشأ أوربي.

 

د الرسوم املقررة واحملددة من عدم إلزام الشاحنات األجنبية بسدا-

( دينار، وذلك بإدراج لوحات ليبية ضمن اإلقرارات 111 -031)

 املقدمة.

ال يوجد أي دور لعمل جلان التقديرات، وقد تبني أن كل مركز -

مجركي جيتهد دون ضوابط، األمر الذي يفتح اجملال أمام االجتهاد يف 

الة، وذلك بفرز غرامات ،ونتج عن ذلك غياب العد تثمني السلع املوردة

دون التقيد بالضوابط احملددة بقرار من  ختتلف من مركز مجركي آلخر

 م. 2101( لسنة ,21رقت ) -جمل  الوزراء 

ال يظهر أي دور للجنة املبيعات يف غالب املراكز اجلمركية، األمر الذي -

يشري إىل أن مجيع البضائع املوردة قد ُسمح بدخوهلا، وأن السلطات 

م(  2102/2101ركية مل تصادر أيَة بضائع خالل سنَتْي )اجلم

 باملراكز.
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من خالل متابعة املركز اجلمركي )امساعد( ُأظهرت مستندات مركز -

األدوية وصول شحنتني من السكر األبيض املوردة عن و األغذية الرقابة على

 طريق شركة الرتاب اللييب وتفاصيلها:

( طن 0,111م، وحتتوي على )09/7/2101الشحنة األوىل بتاريخ * 

 (".3822رقت )  -"االقرار اجلمركي 

( طن 0,311م، وحتتوي على ) 09/7/2101الشحنة الثانية بتاريخ * 

 (".3820رقت ) -"االقرار اجلمركي 

م، أصدر مركز الرقابة على االغذية واألدوية،  09/7/2101بتاريخ -

ني بسبب عدم ( بعدم اإلفراج عن الشحنت01817 - 01818األمرين )

مطابقتهما للمواصفات وعدم استيفاء بعض املستندات وعدم تطابق 

 مستندات الشحنة مع الشحنة.

( 3822-3820أظهرت البيانات املثبتة باإلقرارين اجلمركيني )-

 -اآلتي:

 الشركة املوردة: الرتاب اللييب.* 

 الشركة املصدرة: الشركة املصرية املتحدة للسكر.* 

 سكر.نوع الشحنة: * 

 املصرف احمللي: )التجاري الوطن(.*

دوالر(، أي ما يعادل  08,668666قيمة الشحنة األوىل )-

دوالر( 01,811,111د.ل(وقيمة الشحنة الثانية ) 9,288,111)

د.ل(  غري أنه بعد االتصال بإدارة املصرف  01,912,111أي ما يعادل )

املوردة عن طريق  التجاري أفاد بعدم وجود أية معلومات عن شحنة السكر

 شركة الرتاب اللييب.

وفق اإلجراءات املتعارف عليها، والواجب اختاذها يف حالة إصدار مركز -

الرقابة على األغذية واألدوية، أمرا بعدم اإلفراج، فإنه ُتتََّخُذ اإلجراءات 

 التالية:
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 إعدام الشحنة، غري أنه ال يوجد ما يفيد إعدام الشحنتني.* 

 تصديرها، مل تقدم إدارة اجلمارك ما يفيد إعادة التصدير.إعادة * 

أن تكون موجودة يف خمازن اجلمارك، مل يتبني للديوان وجود أي أثر هلا، * 

 ( شاحنة باجلرار.237خاصة أن الشحنتني يفرتز أنهما حمملتان على )

( يف 18,وجتدر اإلشارة إىل أن ديوان احملاسبة ، وجه الكتابني )

م، إىل مركز مجرك  09/00/2101( يف 88,م،  و) 01/00/2101

امساعد، طلب فيهما موافاته ببعض بيانات الشحنتني، وعما إذا ما مت 

إعادة تصديرهما،أو إعدامهما  أو إلفراج عنهما، ودخوهلما إىل ليبيا، غرَي أن 

 املركز مل ُيبِد أي تعاون يف تقديت املستندات أو الردِّ على استفسارات الفرع.
 

د تعرز بعض أعضاء الديوان للتهديد بالقتل، واملضايقة، من بعض وق

 األشخاا حال استمرارهت حبَث املوضوع.
 

وبهذا خنُلُص إىل ما شاب املنافذ اجلمركية، من شبهات فساد مالي وإداري 

تتمثل يف  السماح بدخول سلع رفضتها مراكز الرقابة على األغذية،أو 

 شحنات، مل يثبت توريدها.تقديِت مستندات غري صحيحة ختص 

 

 التوصيات :

يوصي الديوان بضرورة دراسة ومعاجلة أسباب تدني االيرادات احملققة عام 

 م .2101% فقط عما مت حتقيقه عام 9واليت مل جتاوز  م2101

م بشأن 2100( لسنة 88اعادة النظر يف قرار املكتب التنفيذي رقت )

راكز اجلمركية بقرار جمل  حتديد التعريفة اجلمركية ، مع الزام امل

م بشأن تقرير حكت استثنائي على 2101( لسنة ,21الوزراء رقت )

 الالئحة التنفيذية لألحكام املنظمة للتصدير واالسترياد .
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تفعيل دور جلان التقديرات ووضع الضوابط الالزمة لعملها  مبا ال يسمح 

ركز وبني املراكز بفتح اجملال امام االجتهادات بني املثمن واألخر بذات امل

 املختلفة.

 -اجملنب:

م ما يعادل مبلغ  10/02/2101بلغ رصيد اجملنب يف 

( د.ل، وقد تبني خصت عدة مبالغ من  81,0796380,,28)

 -احلساب وبيانها :

 
 البيان املبلغ بالدينار التاريخ

 م 3100لتغطية عجز امليزانية عام  2,202,361,220 م 3/3103/,3

 لتغطية امليزانية االستثنائية 2,111,111,111 م 39/2/3103

 لتغطية منح األسر الليبية 2,011,111,111 م 39/6/3103

 لتغطية منحة عيد األضحى 0,011,111,111 م 33/0/3102

 

تنازع االختصاا يف اإلدارة، والتصرف باألموال اجملنبة بني وزارة املالية 

الذي حيدد صالحيات ومصرف ليبيا املركزي، بسبب غياب التشريع 

 التصرف يف األموال اجملنبة.

مل تتت إضافة أي مبالغ حلساب اجملنب خالل السنوات 

 م(. 2100/2102/2101)

م، مبلـــــــــــــــــــــــغ  10/02/2101بلـــــــــــــــــــــــغ رصـــــــــــــــــــــــيد احلســـــــــــــــــــــــاب يف  

دوالًرا( أي  3,117,988,331يـــــــــــــــــورو( )3,9,1,117,217)

 د.ل(.189,329,217,,0مايعادل )
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 بند املتفرقات:

بلغت املخصصات املعتمدة لبند املتفرقات يف قانون امليزانية العامة      

د.ل( ، نقل إليه  0,227,111,111م ) 2101

د.ل( ، فأصبح املخصص الفعلي هلذا البند بعد  0,807,830,237)

د.ل( ، وفيما يلي أهت املالحظات اليت  2,782,830,237املناقلة )

 بند:تكشفت من خالل فحص ومراجعة هذا ال

 يالحظ وجود مبالغة واضحة يف قيمة املخصصات املعتمدة هلذا البند.  

د.ل( ، لسداد ديون عالج  318,111,111مت ختصيص مبلغ )

اجلرحى باخلارج، وقد مت حتديد هذا املبلغ بشكل عشوائي، دون وجود 

حصر واضح ودقيق هلذ  الديون على الرغت من ان ذلك خيالف التشريعات 

م، بشأن  2101( لسنة ,رقت ) -من القانون  7نصت املادة النافذة حيث 

اعتماد امليزانية العامة على أن "تنفق إيرادات امليزانية العامة يف حدود 

املخصصات املعتمدة، وفقا للتشريعات املالية النافذة، ويف مجيع األحوال ال 

عة تتحمل اخلزانة العامة أي التزامات مالية ُتنِشـُئها اجلهاُت اخلاض

ألحكام هذا القانون، باملخالفة ألحكامه" ويتحمل املتسبب املسؤولية 

 الكاملة الناجتة عن أي جتاوز هلذ  األحكام.

مت إدراج بند املتفرقات بامليزانية العامة ملواجهة مصروفات غري خمصصة 

حيث انه من املفرتز ان تقوم وزارة املالية بتقسيمه، وتقديت مقرتح لرئاسة 

عتماد ، وبناًء عليه تبدأ املباشرة يف عمليات الصرف وهذا هو الوزراء ال

اإلجراء الصحيح، إال أنه لوحظ أن رئاسة الوزراء اعتربت هذا البند عهدًة 

ماليًة، وباشرت إصدار قرارات التخصيص والصرف من هذا البند وقد 

تركزت عملية الصرف على سداد املرتبات، وصرف املكافآت والتعويضات، 

االلتزامات، كما مت صرف بعض املبالغ "عهدًة" لبعض األشخاا، وسداد 

 أهمها:
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( لسنة 211رقت ) -صرُف عهدة مالية مبوِجب قرار جمل  الوزراء 

م، للسيد أمني عام جمل  الوزراء مببلغ  2101

د.ل( للصرف منها على احلاالت العاجلة والطارئة 0,3,111,111)

املبلغ يف تصرفات باملخالفة مثل والنازحني، وقد اسُتخدم جزٌء من هذا 

 حماولة فكِّ االعتصام عن احلقول، واملوانئ النفطية بطرق غري قانونية.

( لسنة 218رقت ) -صرف عهدة مالية مبوجب قرار جمل  الوزراء 

م، للحاكت العسكري للمنطقة اجلنوبية مببلغ  2101

يف  ( دينار، ملعاجلة القضايا األمنية واالقتصادية111,111,111)

(  دينار، 011,111,111مناطق اجلنوب،  إال أنه مت تسييل مبلغ )

على أن يتت استعاضتها يف تواريخ الحقة ، ولوحظ صرف املبلغ يف غري 

 أوجه ختصيصه كما سريد الحقا بالتقرير .

 

 بند األحكام القضائية:

م  2101بلغت قيمة التفويضات املالية الصادرة هلذا البند لسنة  

( دينار، وقد خصص هذا املبلغ لتنفيذ األحكام 821,111,,89)

واهليئات واملؤسسات  -القضائية الصادرة ضد الدولة الليبية "الوزارات 

التابعة هلا، اليت متوهلا اخلزانة العامة"، باإلضافة إىل املبالغ اليت يتت 

صرفها من حساب الدين العام، وصندوق تصفية الشركات، واألجهزة 

كات والصناديق االستثمارية العامة، ذات الذمة املالية املنحلة، والشر

 املستقلة، وأتعاب احملامني.

إضافًة إىل االرتفاع امللحوظ يف عدد هذ  األحكام، واملبالِغ اليت ختصص 

 لسداد الِقَيِت املالية املقضي بها فيها، فقد لوحظ يف هذا الشأن ما يلي:

تنتهي بصدور أحكام يف غري  أغلب القضايا املرفوعة ضد الدولة الليبية

مصلحة الدولة، ملصلحة الطرف األخر، وغالبها نشأ بسبب خمالفة 

املسئولني للقوانني، أو تعمدهت اخلروَج عن اإلجراءات، وكان يتوجب أن 
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يتحمل املسئولون واملتسببون يف هذ  القضايا جانًبا من املسؤولية، والرجوُع 

ويضات، بسبب أخطائهت ، ويف املقابل عليهت فيما يتت صرُفه من مبالغ التع

جند أن أغلب القضايا املرفوعة من الدولة على غريها تكون نتائُجها 

خاسرًة، يف غري مصلحتها، نتيجًة ألخطاء شكلية، أو عدم املتابعة 

الستكمال مراحل التقاضي فيها، وتقديت األدلة ُرغت أحقية الدولة فيما 

 دة له باملستندات الرمسية، والقرائن.تدعيه، ووجوِد أدلة اإلثبات املؤك

ارتفاع قيت املبالغ اليت ُتدفع أتعاًبا للمحامني املوكلني للدفاع عن الدولة، 

 دون نتائج تذكر.

ألهمية هذا املوضوع فإن األمر يقتضي ضرورَة تشكيل جلنة قانونية 

متخصصة  برئاسة قاضي من احملكمة العليا وأعضاء عن التفتيش 

ة القضايا  للوقوف على أسباب القصور، وحتديد املسؤولية القضائي وإدار

بشأنها، كذلك: ضرورَة  اختاذ اإلجراءات العملية اليت من شأنها رجوع 

على املسئولني  -باملبالغ اليت ُدفعت من أمواهلا تعويضاٍت  -الدولة 

الذين ترتب على خمالفتهت القواننَي واللوائَح والنظَت، احلكُت بهذ  

 ت.التعويضا
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  -جملـــس الـــوزراء :
 

 حسابات ديوان جملس الوزراء :
 

م  2102من خالل فحص حسـابات ديـوان جملـس الـوزراء لـن السـلي ا ال ـي        

  -لوحظ ما يلي :

( مبصــــيب ل   ــــا 0861ق ــــام ديــــوان رزااــــي الــــوزراء ب ــــ   ا ســــا  رقــــ      -

ا يكـــ حت  مـــ  مســـئ  البـــوارة ا ببلغـــ  للـــي ا  ـــال  ا ســـ لي با ســـا   

( مل ــون ديلــار بلــ  ملــالي مــا اــيب مــن ا ســا   21م ا  2102خــالل لــام 

  -د.ل( بمن خالل ال حص لوحظ :649,84011 

 

جللـــي اةزمـــي بـــالد ي  ا  بدلـــ  د.ل( لصـــا   204111,مويـــب م لـــ    -أ

ــ     ــا  رقـ ــ م    9130,با سـ ــي  ا دبن  ن   ـ ــي الد ـ ــيب اجلئيوريـ ( مبصـ

 مس ل ات  سويي ال  ئي ح   نيايي العام .

د.ل( بأاــ   مـــادي ل ـــ    0114111اــيب ليـــ   مــن ا ســـا  ب  ئـــي     -ب

الغـ  الـ ل و ( للصـيب للـ  ازمــي بـ  بل ـ  ا و يـ    سـويي العيــ   ا         

 .  ح   نيايي العام

ــام     - ــيبفي خـــالل لـ ــ  ا صـ ــالي العيـ ــو   104000,م   2102بلـــ  الـ د.ل( اـ

د.ل( و يســو ح ــ  نيايــي   9164101د.ل( ف ــ، ا بم لــ    0,340,1مليــا  

العام كئا لوحظ ب اء بعض العي  مصيبفي من الوات ااب ي دبن  سويي ا 

 د.ل( . 2014,13ح ث بل  را  دا  
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 -:ا الحظات لل   ل  ذ خبي ا دومي 

 
 للل  ا دومي ا ؤق ي  لن خبي لئليا ل س ري شئون ال الد بعـ  حصـو ا   

ــي ا ــــؤاي الــــو   العــــام ا مبو  ــــ  ال ــــيار   ( لســــلي 01رقــــ     -للــــ  ا ــ

م  بمـن خــالل م ابعــي اا ـياءات ا  نــذ  ل ل  ــذ  لـ  ا بــي امــ     2102

مــن اةخــذ ا اتل  ــار مــا  عياــ  لــ  ا دومــيا  بمؤاســاتا ال بلــي لئوم ــا    

ال صامات الئ ي ا بمسلحي ا باق حامات لـئ اردا ا بَ َاـــي للـ  السـليف  ا    

 - دازيا  ا   ني اآل ي :

 

اا ــالع للــ  الــااما با ،ــاري  ا بالولــاء الــ م  ا ــ د ل ل  ــذدا ا     -0

  ض  ا  الغي ف يـا مل و  ـياعا ا دومـي كونيـا مؤق ـيب ا ببال ـالي فـ ن دـذ          

ــب ا       ــ  يار الدامـ ــيبب اتاـ ــ  ا لـ ــذدا ح ـ ــع   ل  ـ ــاري  بالـــااما يصـ ا ،ـ

باةزملـــي الـــ  حـــ دت  ـــا ا بي ضـــ  للـــ   ل ـــا مـــن ل ـــ  ا دومـــي لـــن     

م  ــو ب ل  ــذ مســ ي فا يا بمــن  دئيــا ال صــور ا بلــاء مؤاســات ال بلــي  

مىل بلــاء دبلــي ب بوييدـا ا بالــ   ع ــا  دبات  ال ل  ــذ اةاااــ يا بملبل ــاب   

 .ا ؤاسات بال انون

 

قصـــور ا دومـــي لـــن م ابعـــي بمعاجلـــي اتتيافـــات بااخ اقـــات ا        -2

 ي با بيا بي ـ ني للـ  مـن     ل  ذ  حت من مياحب الااما با ،اري   ا  ر

ــوزراء    ــس الـ ــيار جملـ ــالل  قـ ــ    -خـ ــلي 7رقـ ــب   2102( لسـ ــأن ا  دـ ما ب،ـ

ــي ا       ــي مىل مدار  ا  ابعـ ــاا ا  ابعـ ــب اخ صـ ــذحت  بكـ ــس الـ ــي للئ لـ ال لظ ئـ

 -بمد ــ  دلــ  ال ــيار ال ــابعني رلــس الــوزراء ا با ــ   ن دــا ني اجليــ ني    

و  -(01.0202721( برقــ   02722رقــ    -كئــا  فاد ــا بالد ــابني  

 اـَحـْب مل يئا ا بي ح   ي سـل   ئـا م ابع يـا ا كئـا  ن معظـ  الـوزارات       

 و  واب  ديوان ارلس بأحت   اريي لن ن،ا ا يا .
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 - ل اد م،يبع ا   ان ي ب ل  ذدا :-3
بــيزت للــي مــن ا الحظــات للــ   اــلو  ملــ اد ا   ان ــي العامــي ا  ب ل  يــا         

  -اثل  ا :
 ـوفري ال رااـات ا  داملـي الـ   عـيا  دـ اَب ا   ان ـي          ال صور لن -أ

 وارد باتا ن امات الوارد  ف يا.بال  انات ال الئي ل   ييات ا 
اــ ئيار ملــ اد ا   ان ــي باةاــلو  ال  ل ــ حت ا بفــو ال لــود ا دبن       ات -ب

  بوييدا لل  بياما بمس ي فات.
اد ا   ان ــي  و يــ   اتد ئــام بــال حول تــو ا دــ  ا لــي للــ  ملــ    -ج

 باا ئيار ال ئاد ا نصصات ب،دب ميك حت .
ل م دقي ال   ييات ا ااي باتا ن امات الوارد  ب انون ا   ان ـي   -د

ممــا  بلــ   ماــ ار قــوانني بقــيارات  لاقلــي ا نصصــات بــني اةبــوا   

بال لــود اةمــي الــذحت  ــ  للــ   ل  ــذ ا   ان ــي ب،ــدب مغــايي اامــا       

 ل انون ما اردا.
عاجلي بواقي م  ان ي العام  السـابو ب،ـدب بااـ  للـ  الـي        ل م م -ه

من  ن قانون ا   ان ي نص لل   ن   ولـــــ  بزار ا ا ال ي حصـَي ل ـ ا   

ما  30/02/2102اةراــ   ال فـيـــي ةبــوا  ا   ان ــي العامــي ا     

ـــ  ا ال ـــا  الثالثابميـــ اَليا  ســـا  اتح  ـــا ي     مبـــا ا للـــ   راـ

مىل   ا  ال، اف ي ا م ياءات ال صـيب ا  لـ     العام بدو ما  د 

 ا  ال .
ال صــور لـــن  ســ  ب بعـــض ا نصصــات الصـــادر ب،ــأنيا   ويضـــات      -و

مال ـــي ممـــا  اـــي اـــل اب  للـــ   ل  ـــذ ا   ان ـــي  بكـــذل  ال ـــأخري ا   

ماــ ار ال  ويضــات ا ال ــي بخااــي لليبــ  اليابــ  مــن الســلي ا ال ــيا     

  ــذ ا   ان ــي بخبــي ا دومــي  اةمــي الــذحت ر ــ   اــار اــل  ي للــ   ل  

 ب،دب لام .
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ال ئاد الصيب بلظام العي  ا ال ـي  ا كـثري مـن ا ـاتت بمب ـال        -ز

 ك ري  اةمي الذحت يضعف اليقابي لل  الصيب.
 

 لف اةم ا -1
ل م ادن ا دومي من بس، اةمـن ا مـن خـالل بلـاء  ـ   ب ـ  ا ب يـاز         -

اتن ـــالت اةمـــ  ا  ئثـــب ا  دـــيار   مـــ  ا بت  دل للـــ  للـــ  مـــن مظـــادي  

حــوادا اتل ــ اء للــ   رباط ا ــوا لني ي العســدييني با ــ ن ني يا كــذل  :      

( 03حــاتت الســبو للــ  ا صــارب الــ   الــ  مصــيب ل   ــا ا يكــ حت ا ب      

فيل ــا للئصــارب العامــي ا باةدل ــي ا بزيــاد ب للــ  للــ  اتل ــ اءات ا  دــير       

لــــــــــــ  را ــــــــــــ  اــــــــــــيب م لــــــــــــ  لللــــــــــــ  ا ئ لدــــــــــــات العامــــــــــــي كــــــــــــب  

ــاَم   4202821172138  ــي بالــــ فاع لــ ــي ال اخل ــ م   2102د.ل(للــــ  بزار ــ

 .م2103د.ل( لاَم 00281121182874  بال ئاد خمصصات  ئا مب ل 

رقئـــي  ا اجلـــ   بال،ـــي يي بفـــو قيارييـــا  بـــ،ء ا دومـــي ا يدمـــا الثـــوار -

م  ا مــ  ااــ ئيار اــيب مدافــ  ي  الــ  بلغــ   2103( لســلي 103/  102 

د.ل( بلــ م ب ــود خبــي  3212221112111م حــواَلْي   2102خــالل لــام 

 بااحي بااـا    ي  ا دذا ال،أن ر    دئ    .
ق ام ا دومي ب ،د ب   ي   ا ب يب  مل ي ا  ابعي رلس الوزراء ا   اخل   -

صااات بزار ي الـ فاع بال اخل ـي ا كئـا دـو بااـ  ا      اخ صااا يا ا اخ 

ــ    –قياردـــا  ــلي 288رقـ ــ     2103( لسـ ــ ربع ا برقـ ــو  الـ ــد ب قـ ــأن  ،ـ م ا ب،ـ

( 320م ا ب،ــأن من،ــاء  يفــي لئل ــات الــيدع  ا برقــ      2103( لســلي 314 

( لســـــلي 822س الـــــو   ا برقـــــ   م ا ب ن،ـــــاء  يـــــاز ا ـــــي  2103لســـــلي 

م   2103( 210اجل ــب اةخضــي ا برقــ     م ا ب ن،ــاء  يفــي لئل ــات   2103

م  ب ن،ـــاء اادار   2103( لســـلي 4ب ن،ـــاء  يفـــي لئل ـــات   ـــ اب ا ا برقـــ   

ــ        ــ ي برقــــ ــات ال بلومااــــ ــي ال عثــــ ــي  ئايــــ م  2103(لســــــلي 117العامــــ

 اخبصوا من،اء  يفي العئل ات اةمل ي ا ،ـكي ا م يلي ا ئس .
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ات ا ن صـي  ا ماـ ار بعـض    ال ن ، بالع،واز ي بل م ال لسـ و بـني اجليـ    -

ال ــيارات ا  عل ــي باجلانــ  اةمــ  لئوم ــا با  عل ــي ايــاز اااــلاد اةمــ     

م لـن بزيـي الـ فاع     2103(لسـلي  11رقـ     -خصوا ا ؛ ح ث ا ر ال يار 

( لســلي  332رقــ    -ب لغــاء دــذا اجليــاز ا فأاــ ر جملــس الــوزراء ال ــيار      

سل   مل   ا قيار من،از  ا ا  ال يار م  باا ئيار لئل  حَسَ  ا يام ا 2103

م باتاـــ ئيار ا اـــيب ا دافـــ ت  ل ســـ          2103( لســـلي  383رقـــ     -

 بالي   من ل م ممارا    يام  .

ل ــ  ا دومــي لــن  ل  ــذ ال ــيارات الصــادر  لــن ا ــؤاي الــو   العــام ا         -

م 2103 ( لسـلي 23( ا  27ان رَقَئا  جمال اةمن بلل  ا  ب ا ثال ا ال يار

 ب خالء م يل   يابلس ببلغازحت من ا ظادي ا سلحي .
 

 لع الي بح وق اانسان ا-2

و   ئدن ا دومي من   ع ب ال ضاء ب،دب كامب ا بفو الاناما ال م  

ا  د كئا و   ئدن من السـ بي  للـ  كامـب السـ ون يمـن خـالل بزار        

حـــاتت ا ـــيب  العـــ ليا باـــعف  اي يـــا بي ضـــ  للـــ  مـــن خـــالل  عـــ د  

 بال س   بيا.

 

 العئالــــــي ات ل  ــــــي -3

ال صــور لــن معاجلــي مواــوع العئالــي الوافــ   ؛ ح ــث و يظيــي للحدومــي       

 -اد ئاٌم بااٌ  با واوع بي ض  من :

ــو  ــــري شــــيل ي دبن ا ــــال         - ــ   لــــ اد العئالــــي الوافــــ   ببيازــ   ايــ

اجلــــــوار اا ــــــياءات الالزمــــــي للحــــــ  مليــــــا  ب ال لســــــ و مــــــ  دبل   

 با صوا .
ال صور لن ا ،  صاري  العئب ا بلن م ابعي اجليات ا ئلوط  ـا   -

  ل  ال صاري  بلل    ادي ا لالجتاَر بالعئالي الواف   .
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ال صــور لــن اــ ، اا ــياءات الصــح ي للعئالــي الوافــ   ا كونيــا      -

 مص را من مصادر ن ب اةمياا .
 
  د  ا لي ا-4

ميدن من خال ا        داء ا دومي ا ملف ا دـ   من  بيز ا واا   ال  

ا لــي  دــو الــ ،ء الوااــ  ا ا ــالا ا ــياءات ب،ــأن  ب  ــو نظــام اادار    

م ا الصـادر لـن ارلـس     2102( لسـلي  21رق    -ا ل ي  ل  ذا لل انون 

الو   اتن  الي ؛ ح ث يس ب لل يا ال ـأخري ا  ل  ـذ دـذا ال ـانون  بمـا      

 -لل  من َ   َعات بي  ل    صري ا دومي ا ال الي: ي   لل  

ال عامــب مــ  ارــالس ا ل ــيا كافــيبا ر ــ  اخــ الب  باــاليا ال انون ــي     -  

بعضـــيا مل نـــٌ  بلـــ دا كـــ ري مليـــا و يال نـــ ا  ب ياعـــني .محالـــي م ـــال   

د.ل( ا دبن ب ـــود   80228012471مال ـــي للئ ـــالس ا ل ـــيا بلغـــ      

في مىل لــ م باــوط اخ صااــات ارــالس اــواب، دــ د  لصــيفياا ماــا

ــي      ــي ال اخل ـ ــيب ا حـــني  ن الالزحـ ــي الـــ  ماراـــ  اـــلبات   ل  ذيـ ا ل ـ

 ا لظِّئي لعئب ارالس ا ل ي ملَحـْ يا البات  مشياف يب ف ، .
 

 دااي ا  ئالات جملس الوزراء .. 

بلـــــــ  لـــــــ د ا  ئالـــــــات جملـــــــس الـــــــوزراءا ا لع ـــــــ    ا ال ــــــــ  مـــــــن        

ــا   17م ا   30/02/2103ح ــــــ  م  0/0/2103 ــا مليــــ ( 80(  ا  ئالــــ

  -( ا  ئالا اا ثلاز ا بلوحظ لل يا اآل ي :21ا  ئالا لاديا ب 

 

لــــ م ال ــــ ام جملــــس الــــوزراء بالــــوزرات ال ابعــــي لــــ  ا ب حالــــي دااــــي   -  

ــادر  للـــ  ا مىل د ئـــي     ات  ئالـــات بكـــذل  ال ـــيارات با يااـــالت الصـ

اليقابــي ااداريـــي بـــالي   مـــن ا دا  ـــات الصـــادر  لـــ  با صـــواا اةمـــي  
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م ا ب،ـأن ان،ـاء د ئـي     2103( لسـلي  21ا نالف ةحدام ال ـانون رقـ     

 اريي .اليقابي ااد
اــ ا ي دااــي ا  ئالــات جملــس الــوزراء بأاــلو  خم صــيا ت    - 

 ي ني   اا ب بت ح   ي ما ي     ابل  .

   لــ م    ــ  الــوزراء ارــ ئعني با واــوع ا بــيبط للئلاق،ــي ؛ فـــَ         -ج

  يط مواا   و  يد ائن بلود   بل  لئال ات  ئاع ا لع   .

 لود   بل ات  ئاع بال َبـــ ٍّ ف يا .  ابل مواولات  ما َر ي  ا ب-د

 مدراج مواولات  ت  اــلاَقــ  . - 

 مر اء اللظي ا الع ي  من ا واولات مىل ا  ئالات تح ي .-ب

 ال ئاد بعض ا ااي مبالحظات دبن ب انيا .-ز

 م م يـــــ  موال ـــــَ  ا ـــــاز ا وااـــــ   ا بما ا  يـــــا ا دااـــــي  لـــــ-ط

     اجليات ا عل ي مبوافـا  ارلـس بل ـازا     ات  ئالات ا ما  ن ا ل َم

 لئليا ا ب يَك ا    ل   يي  ل  اجليات .

( ا بدااــي 32مىل  21ااــي ات  ئالــات العاديــي مــن رقــ      د-ط

بـ بن ال ئـاد ح ـ      -( 23مىل  01ات  ئالات اتا ثلاز ي من رقـ    

  يا . اريخ ان ياء ميئي ال       ما حال دبن ال ئدن من اا الع لل

ل   ا  ئالات  اا ثلاز ي ا ا حني  ن بلـود  ـ بل  لئا ـا    سـ      -حت

 بالباب  العادحت .

دااــــي ات  ئالــــات العاديــــي باتاــــ ثلاز ي ا و   ضــــئن بلــــودا   -ك

   ابل  لئا ا ما ي علو مب ابعي خبي ا دومي .
 

 الصادر  لن ا دومي .      بدرااي ال يارات -1

ــادر  لــــن جملــــس الــــوزراء خــــالل ال ـــــ  مــــن           بلــــ  لــــ د ال ــــيارات الصــ

( ا باــــــ ر لــــــن رزــــــ س  110م ا   30/02/2103م ح ــــــ   0/0/2103

 ( قيار ا .874ا دومي  
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 م  ااشار  مىل  ن دلاك قيارات  اادر ب لن  مني لام جملس الـوزراءا ب مـني   

( 14رقـ     -ر شؤبن ال لظ    بلاء لل  ال  ويض ا لل ا مبو ـ  ال ـيا  

 .م ب،أن ال  ويض ا اتخ صااات( 2103( لسلي 202رق    -بال يار 

 -لل  دذ  ال يارات ا اا ل  ا الحظات ال ال ي : بات الع

ــايري       -   ــا ا عــ ــياع ف يــ ــات ا و يــ ــأن اــــيب بعــــض ال عويضــ ــيارات ب،ــ اــــ بر قــ

بالضـــواب، ب،ـــأن   ـــ يي ق ئ يـــا باـــيفيا ا بيظيـــي للـــ  بصـــيفيا بعـــَض   

دبن  يي درااي  ب باٍ   عايري   حـ د بيـا ال  ئـيا بمسـ ح ودا ا     ال عويضات 

  -بال ـ ا ال مل ي الالزميا لصيفيا بمن  مثلي لل  :

ــوزراء     - ــس الـ ــن جملـ ــادر لـ ــيار الصـ ــ    -ال ـ ــلي 108رقـ م ا  2103( لسـ

با واف ــــــي لصــــــل بق ال ضــــــامن ات  ئــــــالي للــــــ  اــــــيب  عويضــــــات 

ــ اا اللاجتـــي لـــن بعـــض ات      ن  ـــارات ا م يلـــي  للئ ضـــيرين مـــن اةحـ

 بلغازحت .
ــا        - ــي و  عــ ــوا لني ا بدــ ــ عض ا ــ ــد  لــ ــ  الســ ــي الواــ ــياراٌت  عاجلــ قــ

 باالي  ب،دب  ذرحت ا بمن  مثلي دذ  ال يارات   قياَرا جملـس الـوزراء   

م ا ب ح يــ  ق ئــي بــ ل ااعــار للعــازالت   2103( لســلي 228رقــ    -

م   2103( لسـلي  231اللازحي من م يلي ب  بل   مىل  ـيابلس  برقـ     

( مل ـــون ديلـــار بـــَ َل معـــاٍر للعـــازالت الـــ  يْث اـــ ا 11ب نصـــ ص م لـــ   

  نيا  ري اا ي للسدن . -دل ا اب  -ب      ملاز ا 
 

ــي      -  ــاريخ مولــــ  ا يئــ ــي بعــــ   ــ ــاد ا ميــــام رع ــ  ماــــ ار قــــيارات بااي ــ

لـس   ب ا  ا  الذحت ا ر ااي ادا ة لـ  ا بمـن  مثلـي للـ  قـياَرا رزـ س جم      

 م . 2103( لسلي 001م ا برق    2103( لسلي 20رق    -الوزراء 
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قصــوٌر ا بعــض ال ــيارات ا مبــا ت م ــو ا ــ ب ا ي ــو مــن ماــ اردا ا   -ج

  -بمليا :

 

ما ب ح يـ  ا عاملـي    2103( لسـلي  228رق    -قيار جملس الوزراء  -

د.ل( ا بحـ   للـ     32111ا ال ي للئس ،ارين ا الوزارات ا     دن   

د.ل( ا بل م جتـابز لـ دد  ا كـب بزار  ي سـي مس ،ـارين       82111 

 فلـــــــ  يضــــــــ  ال ـــــــيارا مع ــــــــار ا دق  بــــــــا ببااـــــــح ا لصــــــــ ي ا س ،ــــــــار    

 ن ا س ،ار من ل ي  ا ـا ا ال ل ـي با عيفـيا     ممنا اك    باللص لل 

العلئ ــي دبن  ن دــ د مــ   ا ــا ا بال ر ــي العلئ ــيا بالســنا ب ريدــا   

 من ا عايري .
 

ــيار  -د ــ بر ال ــ ــ    -اــ ــلي 712رقــ ــاالن لل،ــــيكات   2103(ا لســ م ا بــ

با ؤاسات ال ابعي لوزار ي الدييبـاء بالـل ،ا بـاتقـااا بقـ  لـوحظ للـ        

 -يلي: ال يار ما
 

 ن م،ـــــيبلات اجليـــــات ا ســـــ ي في بـــــال يار او ـــــا م  ان ـــــيا ال بلـــــيا    -

ببال ــالي فــ ن الســئاط  ــا بــاتقـاا لــن   ــف العــ ء لــن ا   ان ــي         

 العاميا بب ا غري من   بلي ن  ا يا لل  م  ان ات السلوات ال ادمي .
 -ل،يكات  ابعي لوزارات اـ اديي او ـا ا  انـيا العامـي      - ن االن  -

بــاتقـاا ي بلــ   غــ ري ا ااــي ال بلــي  ا ــا   لــ  ال،ــيكات ؛ مــن      

ح ــث ال  ع ــي ا بمصــ ب موارددــا ب يي ــي  غب ــي مصــيبفا يا ا ب ــيق   

 اويليا.
 

ماـ ار قــيارات ب،ــأن ملــاقالت مـن خمصصــات اان ــاق للــ  م،ــيبلات    - 

اثـــب ااـــ ثئارات ااب ـــي  ســ ي ب م  ـــو  دـــ اب دـــ د  ل لئ ـــي    لئويــي 

لـــ ل  ن  ـــات  ـــري ااـــ ثئاريي  اـَصـل ــــفا بب  ع يـــا       -الـــو    اتق صـــاد

 ن  ات   ارييب اا يالك يب ت  ساد  ا م  و ال لئ ي ا س ي في .
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ال صور لن درااي بعض ال يارات ب،دب باب  ق ـب ماـ ارداا مـا  د  مىل    -ب

م ا ب،ـأن اـح     2103( لسلي 473رق    -اح يا تح ا بمليا : ال يار 

 م . 2103( لسلي 711( ا  722رقئي   -ال يارين 
ماــ ار قــيارات ت اثــب  بلويــات ا دومــي ا ا يحلــي ا ؤق ــي؛ مــن للــ    -ز

 ال ياراتا الصادر  ب ن،اء مؤاساتا بميافو لامي ت   م ا يحلي .
 -ال أخي لن ما ار قياٍر ي ضئن ماـ ار الالزحـي ال ل  ذيـي لل ـانون     -ط

 ال أمني الصحي .م ا ب،أن  2101( لسلي 21رق   

م ا ب  ـــــويض رزـــــ س  2103( لســـــلي 382رقـــــ    -اـــــ بر ال ـــــيار -ط

ا دومــــي باخ صااــــات ارلــــس با نال ــــي  ــــا  قــــي  جملــــس الــــوزراء ا        

 ا  ئالا   .
ال واــ  ا قــيارات ااي ــاد مىل ميــام رع ــي دبن درااــي اجلــ ب  الــ       -حت

د  ا اان ــاقا   عــود للــ  ا دومــي مــن دــذ  ا يــام ا ممــا  ي ــ  لل ــ  ال يــا         

 بكان ممدلا اتا غلاء لليا .
م اب ي ــاد مولــف  2103( لســلي 281رقــ    -قــيار جملــس الــوزراء  -ك

للعئب با ارج بب   ا نال ي ا دذا ال يار  ن العيا مت بلاء للـ  ك ـا    

م ا الــذحت يــلص  2102( لســلي 27بزيــي ال علــ  ا با نال ــي  لل ــانون رقــ     

 ـارج ليساـاء ال عثـات ال بلومااـ ي ا بال لااـب ا      لل   ن ااي اد للعئـب با 

با ل ببني ل   ا لظئات ال بل ي باتقل ئ ي ا ب يار من جملس الوزراء بلاء 

 لل  ليا من بزار  ا ار  ي بال عابن ال بلي.
 اـ بر قـيارات ب،ـأن فـ   حســابات مصـيف يا بميـ اع م ـال  مال ـي ف يــا         -ل

ــن     ــ ت مـ ــان بـ ــو جلـ ــن  ييـ ــا لـ ــيب مليـ ــوزارات    بالصـ ــيا بالـ ــوات اليع ـ ال لـ

( لســلي 865،853،555،032،512 رقــام   -ا ن صــيكئا ا ال ــيارات  

 م . 2103
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بمن خالل م ابعي بعض ا واولات الـ  فياـ يا    عـي ا يحلـي ب  علـو      

 -مبعاجلي  بااع نالي لن  صيفات اللظام السابو ا   ني اآل ي:

 
 -اةموال ا ليوبي ا با ييبي للنارج : (1

ــن              ــي مــ ــذت للــ ــأنا با ــ ــذا ال،ــ ــيارات ا دــ ــ   قــ ــي لــ ــ رت ا دومــ  اــ

اا ــياءات الــ  ي ضــ  مــن خال ــا  عثَيدــا ا م ابعــي دــذا ا واــوعا ر ــ           

 - دئ   .. بمليا :

 
ــيار -   ــ    -ال ــ ــلي 21رقــ ــي    2103( لســ ــي بزيــ ــي  بيزااــ ــد ب جللــ م ا ب ،ــ

ال ا ييبــي ا ار  ــي   ــوىل اا ــياءات بالـ   ــات الالزمــي  عيفــي اةمــو   

 با ليوبي .

رقـــــ   -قـــــيار جملـــــس الـــــوزراء  م ا اـــــ ر 01/1/2103ب ـــــاريخ  -  

ــ     2103لســـــــلي ( 227  د.ل(  0222222231م ا ب نصـــــــ ص م لـــــ

 للئد   الل يف ل     بدل  بااـ اع اةموال ا ييبي با ليوبي .
 

 -بب رااي دذا ا واوع ا ب    ئ  ؛ لوحظ اآل ي :

 

ااات مؤاسـات ال بلـي اليع ـي الـ   ـا      من،اء ا د   ف   ال  اخ ص -  

اتخ صــاا اةاــ ب ا دــذا ال،ــأنا بمليــا بزار  ا ار  ــي ا بمصــيب       

ل   ـــا ا يكـــ حتا ببزار  العـــ ل با ؤاســـات ال ابعـــي  ـــاا خااـــي  ن دـــذ    

 ا ؤاسات معـٌب بيا دبل اا بل ييا ا ا  بالص ي ا دذا ال،أن .

 ــــي اــــيدي ةحدــــام   صــــ ص ا  لــــ  ا ــــالي للئد ــــ  يعــــ  خمال  -  

م ا لل  بأن  2103ال انون ا الي لل بلي بقانون ال ئاد ا   ان ي لسلي 

مئ ب ا ؤاسي الل   ي لالا ثئار ا  ل  ا ذكور ا بدي ال بق ا ادحت 

 خارج ا   ان ي ت عوز اويب بلود ا   ان ي مل  .
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  -اللازحني : (2
اللـازحنيا مليـا قـيارا    قام  ا دومي ب ا ار للـي مـن ال ـيارات خبصـوا     

م ا ب ،ـد ب جللـي    ـوىل درااـي      2103( لسـلي  23رق    -جملس الوزراء 

 باـــاع اللــــازحني باح  ا ــــا ي   باقــــاط ال ــــ ابري بالس ااــــات با بــــ،   

م  بااـــ ح اا مد ــــ    2103( لســــلي 17رقـــ     -الالزمـــي  ـــ ا بال ــــيار   

ل درااـي ال ـيارات   م ابعي شؤبن اللازحني ا ديـوان رزااـي الـوزراءا بمـن خـال     

 -بم ابعي  داء ا د   ا ض   ن دلاك قصور ا ي ئثب ا اآل ي :

 ـأخي ا دومـي لــن ا ـال م ـياءات فعل ــي  صـي اللـازحني ا الــ اخب        -  

 با ارج .

  صــري ا د ــ  ا باــ  قالــ   ب انــات  لللــازحنيا ب مــاكن ب ــودد   -  

 ب لئا   ا بليبفي  ا ع ، ي ا ااي بي  .
ــ و  -ج  ــعف ال لسـ ــي      اـ ــ ي  اليلايـ ــي ب  ـ ــات ا ن صـ ــ  باجليـ ــني ا د ـ بـ

 الصح ي بال عل ئ ي  بات  ئال يا  لو اتا  يار ات  ئالي    .
  صـــري ا د ـــ  لـــن   ـــ ي    ـــاريي دبريـــي لـــن ن،ـــا   بف ـــا  ـــا دـــو    -د 

 ملصوا لل   ا قيار من،از  .
 

 
 -اا   ال ال ل  السلعي بال ل  الل  حت : (3

م ا  ا  2109( لسلي 0رق    -( من ال انون 22 بف با  ا نص  لل ي ا اد  

ما بأن  ل  م ا دومي  2109شأن ال ئاد ا   ان ي العامي لل بلي لعام 

ب   ي  م،يبع م دامب ل حويب ال ل  السلعي مىل ال ل  الل  حتا ةفياد 

 –م  90/6/2109ال،ع  الل يف كافيبا بد دلي  ا ي  ات ا م    قصادا 
( ا ؤرخ ا 13111رق    -مبو    ك ابيا  ف   قام  ا دومي

م ا ب حالي درااي مع   با صوا مىل ا ؤاي الو   العام  21/6/2109

 -لل يا لوحظ اآل ي : ات العبمن خالل 
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 ن اةااس الذحت ار د ت لل   دذ  ال رااي  ص اجلان  ا الي   دل ـي   -  

الـك ــ   الـ ل ( بمــا قـ  يــوفي  مـن اــ ولي ا حالـي  ب  ــو للـ ا دبن     

للـ  ال ــ ازب ا  ـوفري الســل  باـ ،  ود يــاا ب اـعاراداا بمالــ  مــن دبر     

 ا ال لئ ي اتق صاديي .

 ن فدي  اا   ال ال ل  السلعي بال ل  الل ـ حت مازالـ  م ـاج مىل     -  

ال رااــات ا  نصصــي بال ق  ــيا اي ــ ا اراــاء ال ،ــييعات بال والــ       

 ايـي ا سـ يل  اللـ يف مـن      ال  َ ْضَئنا ال ب  َو الصح   مبـا يد ـب  

  حت  اي اليف .

 
 -مسادئي دبلي ل   ا ا ال بق ال لئ ي اةفيي ي : (4

 ( 021رقــ    -بلــاء  للــ  اقـــاط بزيــي ا ال ــيابافو جملــس الــوزراء ب ــيار      

م ا للــ  مســادئي ل   ــا ا اــل بق ال لئ ــي اةفيي ــي مب لــ      2103لســلي 

ي ا ال اا ـياءات  الالزمـَي لسـ اد     د.ل( ا   وىل بزار ا ا ال 0221112111 

للئــا  ن الصــل بق  ان،ــأ   الــ بلا اةبربب ــي ا بدبلا العــاو ا   ــ ما  ســال        

الــ بل اةفيي  ــي بيؤخــذ للــ  دــذا اا ــياء  ن انضــئام ال بلــي الل   ــي  ــذا  

ا ـ    -الصل بق ا بدفَعيا دذا ا  لَ  الذحت حا د  اـَ افا يمسادئيبي  مليا

 ـــ اٌم بالـــ ف  اـــلويا ا للـــ   ـــيار الـــ بل ا اتـــي اةبربب ـــي ا ا لـــب    لل ـــ  ال

الظــيبب الــ  قــ  ت  ســئ  مبثــب دــذ  اتل  امــات فضــال للــ   نــ  يل غــي           

معاملي ال بل اةفيي  ـي معاملـي بااـحي بفـو اةلـياب بال ـوانني ال بل ـي ا        

 ببع  ا لن الس ااات ال  كان ميارايا اللظاما السابو .
 

 -وداز  :ال يبا بال (5
ــام    بــــاا الع للــــ  دااــــي ا  ئالــــات جملــــس الــــوزراء ا و ي ــــ ني اد ئــ

ا دومي بال يبا بالوداز  ا ئلوحي ااب اا من ال بلي الل   ي مىل الع يـ   

مــن الــ بل بال ــال  ملــالي  ق ئ  يــا مــ  ال وازــ  ب ــاريخ ااــ ح اقياا م لغ ــا   

(  ل ي ـــــــا 2020712111( دبتر ا  مييد ـــــــا  3271821412111قـــــــْ را   
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( يـورب ا للـ   ن  َ ـَب ااـ ح اقا ق ئـي  معظــ ا      0023212111ل ا   ااــل  

ال ــيباا ا ئلوحــي  ا بفوازــ  دا ا قــ  حــب مــن اــلواتا كئــا  ن معظــ  دــذ         

ال يباا مالح  بلابء لل  ا  اقات      ـي مىل الضـئانات الداف ـي ا بالد  لـي      

 بااـ اليا .

  
 -ملف االالم :  (6

ـــ راج ا دومــيا اــئن خ        ب يــا رسيــي بااــحي ل لــالم ا بو  ضــ   حت     و  ا

اــواب، لواــازب االــالم يا ســـئولي با يز ــيا با  ــيبء يا بدــذ  ملحولـــات       

 - وا  لل  : 

ــاري   ب        -   ــل  ي صــ ــ ، مــ ــي لضــ ــييعات الالزمــ ـــاط ال ،ــ ــن اقــ ــور لــ ال صــ

  ياخ صي باازب االالم ا ن ل ي .

 ص م ل  ال،يبع ا  أا س قلا  ل   ا ااخ اريي ال ضاز ي ا ب ص -  

د.ل( ل أاــ س ال لــا  ا بمــل  االن  ــا ا  ب،ــياء م ــيٍّ    2221112111 

ــي   ــي     0122222111ب  ئـ ــات  ابعـ ــود دبـ ــ  الـــي   مـــن ب ـ د.ل( للـ

ــا       ــاد   لظ ئيـــ ــان ملـــ ــان باامدـــ ــاب اي كـــ ــي ياـــ ــي ل لالـــ ــي العامـــ للي ئـــ

 باتا  اد ا من  او ا .
مــا دــو   للــ  الــي   مــن العــ د الدــ ري ل لالــات ال ضــاز ي ا بمليــا        -ج 

ــا          ــ ت لــن مدار  قل مملــوك لل بلــي الل   ــي بالدامــب مت  ن ا دومــي َل  

ــبي       ــي  ن،ـ ــوا ن مب ابعـ ــئ  للئـ ــي ب سـ ــي الل   ـ ــي ال بلـ ــي نظـ اثـــب ب يـ

 ا دوميا با ؤاي ب،دب مس  ب .
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 -ال وا ات :

  ايبر  ال  ام جملس الوزراء بالوزارات باجليات ال ابعي  ا ب حالي

 ئالا يا بقيارا يا فور ا بردا اىل د ئي نسني من دااي ا 

( من قانون ان،اء د ئي 53اليقابي اتداريي لئالب بأحدام ا اد   

اليقابي بلل  ح   ي سل  للي ئي دراا يا بامدان ي البعن ا 

 ال يارات ا نال ي  مام دبازي ال ضاء اتداريي .
  مب ابعي ايبر    ع ب اجليات ال ابعي رلس الوزراء با دل ي

 لئال الوزارات ال ابعي ل  ببو   ال ح ي  ادار  ا  ابعي بمد   دل  

ال يار بمبا يضئن م ابعي بمعاجلي اتتيافات ا لئب دذ  

 الوزارات .
   ايبر  ايالء ا دومي بال  اد ئاميا ب يك  دا لل  اجلان

اتم  بمبا ميدن من بس، اتمن ببا  ح  للنيبقات اتمل ي 

 بفيا د  ي با بي  ال بلي ب  ع ب ال انون .ا  دير  
    ا اتا ئيار ب ا  رباي  ري ال يارات ا ال ان ال  ار  اا 

 ا  ال  ب ص ص اتموال بصيب ال ازئي ا ،اكب حب ا ااي

 لن باتتيافات اتدار  اعف لب ا ان  ح ث ا ا ب دو ل س

 اتمي م رباي خب، بفو العئب بل م باتخ صااات اتد اب

 ا ات ياا م  و دبن اةموال دذ  ا اع لل   يـ   اوب الذحت

 باتداريي ا ال ي اللظ  ااالط ا اتاياع ي   اتميان بي بل 

 لل  ا  ال ميدن ح   بالوزار  ال اخل ي اليقابي انظئي ب  ع ب

 . ا ا نصصي ات ياا ا مليا باتا  اد  اتموال

  فو العئالي الواف   باا ار ايبر  با  اواب، م  من  

ال ،ييعات الالزمي ال   ضئن  لظ   دخو ا بخيب يا مبا يسئ  

 باتا  اد  مليا بسوق العئب .
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  ايبر  اتاياع ا  ب  و نظام اتدار  ا ل ي  ل  ذا ةحدام

م بمبا د  من ا يك يي بيسي   8368( لسلي  52ال انون رق   

 ا ن .ا    ي  افضب ا  مات للئو
  با  اواب، بمعايري ااب ي لل  اا ار قيارات   علو بال عويضات

بل م  يك اتمي لال  ياد من ق ب الل ان ال   ،دب لوا  

 ال   ييات .
    83ايبر  العئب لل  اا ار الالزحي ال ل  ذيي لل انون رق  )

 م ب،أن ال امني الصحي . 8363لسلي 
    م  ن ي    8368( لسلي  55ايبر  ال     بأحدام ال انون رق

 دل  ي  للعئب     ال عثات ال بلوماا ي با لظئات ال بل ي 

 باتقل ئ ي با ارج .
  ايبر  ال  ام ا دومي بع م ان،اء احت مدونات اداريي كالل ان

با دا   اتا ثلاز ي بال   وكب  ا ميام دي من ائن ائ   

  لئب باخ صااات الوزارات باجليات ال ابعي  ا .
   ايبر  ال ئاد درااات  صص ي بدق  ي ل دي  اا   ال ال ل

السلعي بال ل  الل  حت مبا يضئن ال ب  و الصح   بالد  ب 

  ئايي ا س يل  من احت ااار ال  ي .
  ايبر  اا ار ال ،ييعات الالزمي  ل  ال صاري  بالـاخ ص

ا  لواازب اتلالم ا ن ل ي بان يدون دذا اتلالم دادفا بمسال ا

 بلاء ال بلي .
  ايبر  العئب لل  م يث كافي ا الكات الول   ي بدافي

الوزارات باجليات ال ابعي  ا بمبا يضئن ملاد   سدني العاملني 

 لل يا بفو  صصا ي  بمؤدال ي  العلئ ي . 
  ،ايبر  اتد ئام مبؤاسات ال عل   العام ب،    اتاااي با  وا

زمي لسري العئل ي ال عل ئ ي بيا ب وفري كافي اتمدان ات الال
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بببيي ي  يبويي اح حي بمبا يساد  باليف  من مس و  

 ال حص ب العلئي .
  ايبر    ع ب انظئي اليقابي ال اخل ي بدافي اجليات بمبا يضئن

ا ياء العئل ات بف ا لل وانني باللواز  ب وفري ا   اتدن  من 

 ال، اف ي بال صب بني اتخ صااات .
 ئب لل  معاجلي حاتت اتزدباج الول  ي بخلو فيا ايبر  الع

لئب لل احثني لل  م  اتد ئام بال  ري  لليف  من مس و  اتداء 

. 
  ع ب  ياز ال،ي ي ال رال ي لل  ام مبا دو مسل  ال   من  ايي  

لألرااي ال رال ي بالغابات العامي بلل  لوا  ح  لل ع يات 

 ا  دير  لل  دذ  اترااي .
  ات ي   الض ب ي ك ياز ا يس ال ل حت لل  ام ب بر  ا   ع ب

ا ، ا نال ات با   من لادي  ال ع حت لل  ا نببات العامي 

داخب ا  ن بان ،ار ال لاء الع،وازي دبن ا صول لل  الـاخ ص 

 الالزمي لذل  .

 - نظئي اليقابي ال اخل ي :
 

حظات ال    س  من خالل فحص حسابات الوزارات  د،   للي من ا ال 

بيــا اةداء ا ــالي بالــ  مــن شــأنيا ال ــأاري اــل ا ا  نظئــي اليقابــي ال اخل ــي  

بيضعف ك اء يا ا اون ا ال العـام با  ـال لل ـ  ا اةمـي الـذحت ي بلـ        

 -ايبر  معاجلي  ل  اةبااع ا بمن  ل  ا الحظات :

 االد ــاء  العال ــي بحتل ابال ل ــي اقلــي العلااــي ا ال ــي ا ؤدلــي -0

با ا ي مىل الـ برات ال  ري  ـي ا  نصصـي للئـول ني ا ـال ني      

 .بااداريني
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ال ــأخي ا ملــ اد ا ســـا  ا  ــامي لل بلـــي ح ــث  ـــ ني  ن      -2

 م.2110 خي حسا  خ امي مع  لن الي 

ســل   ال  ــام با يــام ا  لــنقصــور مد ــ  ا يا عــي ال اخل ــي   -9

لعئــب ال ــومي مبيا عــي  للــ  ا  باق صــار   للــ   كئــب ب ــ  مل ــ

دبن  ن مي ـــــ  مىل م ـــــياء اجلـــــيد ا  ـــــا     العئل ـــــات ال وم ـــــي

 .بمل اد ال  اريي ال بريي لن اري العئب اللن ازن با نازن

 اما  اـي اـل ا    بالوزاراتا نيا ال  ني ياق بعض ااعف  داء  -8

ــوا لل يـــا ا اباتخ صااـــات    ق ـــامي ( مـــن  04ا ـــاد     لصـ

( مـــن تزحـــي ا   ان ـــي 28ا ـــاد   بي لل بلـــي قـــانون اللظـــام ا ـــال

 .با سابات با نازن
 لـــــ اد   ـــــاريي ا صـــــيبفات ق ـــــام ا ـــــياق ني ا ــــال ني ب لــــ م   -2

( مـن  22ا ـاد     ةحدـام با نال ـي   اال،يييي ا ا وال ـ  ا ـ د   

 تزحي ا   ان ي با سابات با نازن.
 ب ـ بين ا الثاب ـي  اةاـول   صـي  اـ ب  مسـ  لـن   ال صور -8

 م ابع ـ  لـن    بحـ   للـ    اـب  بدـب  ا  عل ـي ا اةاااـ ي  ال  انات

 مـ   ي ئاشـ   مبـا  ا بـأبل   بت ا مل  باتا  عاد اااافي ح ث من

 .ا اا ي قوال 

لــ م ال  ــام بــاجليد ال علــي لألاــول ا باتك  ــاء بعئل ــي       -7

ا صـــــي ف ـــــ،ا دبن م ـــــياء ا باب ـــــي بـــــني ك،ـــــوفات اجلـــــيد   

ــي بـــــ فـ   ــ    باةراـــــ   ال فـيـــ ــ   ب ـــ ــازن ل ح يـــ ــ ال ا نـــ  اـــ

ــاد      ــي للئـــ ــ ت با نال ـــ ــ الب من ب ـــ ــي  233اتخـــ ــن تزحـــ ( مـــ

 .ا   ان ي با سابات با نازن
ــن       -6 ــ ت مـــ ــي بـــ ــام ا ال ـــ ــدوك باتقســـ ــا ي الصـــ ــ ابل دفـــ  ـــ

ــي للئـــاد        ــيا با نال ـ ــا ا ا  يلـ ــال بيـ ــن ,02اتح  ـ ( مـ
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تزحــــي ا   ان ــــي با ســــابات با نــــازنا مــــا  د  مىل   ،ــــي  

 لادي  ملغاء معامالت الصيب بالصدوك ب،دب ملحول.

 عـ د ا ســابات ا صــيف ي ا ئسـوكي بــالوزاراتا بــالي      -3

مـــن ان يـــاء الغـــيا مليـــاا باتح  ـــال ف يـــا مب ـــال  مال ـــي  

ك ري  نس  اا دبن العئب لل   سوي يا بملـاد    راـ  يا مىل   

 مص ردا.

لـــــــ م ال  يقـــــــي ا ال  ـــــــ ا بـــــــني اتر  ا ـــــــات ا ال ـــــــي   -01

 صــــيبفات ال عل ــــيا بال  ــــارا   لــــ  اتر  ا ــــات ال ازئــــي با

مصــيبفات  م اشــي با ق ــب موال ــ  اــيفيا بااــ ح اقيا مــن     

( مــن تزحــي ا   ان ــي  20(ا  21الغــريا با نال ــي للئــاد ني   

با ســــابات با نــــازن  ممــــا  د  مىل ليــــور ن َســــ   اا ــــاز      

  يا.ال عل يا ا  عل ي مب،يبلات ال لئ يا لل   ري ح   

ــال م -11 ــام  ـ ــ اةقسـ ــن ما ال ـ ــاك الســـ الت ا ال  ي لـ ـــمسـ ي ــــ

ي ا  دفـ يوم ي ـــــبا  ئثل قانونا الضيبريي ا لصوا لل يا

اــ ال حســا    دفـــ  اــ ب ا ســابات ا صــيف يا   الصــل بقا

اتل  امـــات اـــ ب ا   ان ـــيا  حســـابات خـــارجا دفــــ  مانـــاتاة

 .(ا ب م ابعي ال فعاتا ا ب العي  ا ال ي  ا ال ي
اباااــافي اــ الت اتل ئــادات ا ال يا لـ م ان ظــام ال  ــ    -11

 .ىل   ابل ا ب اتل ئادات ا ال ي بني مول ي ال س  ا اليم
ــاز     -11 ــا  د  مىل م ـ ــات مـ ــب ا اتخ صااـ ــ م ال صـ ــف  لـ  مولـ

  لئاتب  م ع د . باح  
ــي دبن    -,0 قـــيارات مـــن ا ســـئول     ال واـــ  ا اـــيب العاَيـــ  ا ال ـ

ا نــ ص بــذل ا باادئــال ا م ابع يــا بالـاخــي لــن مق ا ــا    

ب دــيار الصــيب دبن ال ح ــو مــن  ســويي العاَيــ  الســاب ي فضــالب     
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للــ  ا  الغــي ا ق ئــي بعضــياا مبــا ت يوافــو    عــي ا صــيبفات    

 اللثييي ا لصوا لل يا قانونا.

ءات ا عئــول الصــيب مــن العيــ  ا ســ  ميي دبن    ــاع اا ــيا  -01

( مــن تزحــي  ,06بيــا ا ا صــيبفات العاديــي با نال ــي للئــاد      

ا   ان ي با سابات با نازنا مـن ح ـث اـيبر  ميالـا  ال والـ       

 ا   عي ا الصيب من ال ئادات ا   ان ي.

ــام    -08 لــــ م مل ــــبا راــــ    حســــا   الودازــــ  باةمانــــاتا بان ظــ

( مــن تزحــي 089   ال ســ  ب ا دفـــ اةاــ ال با نال ــي للئــاد

 ا   ان ي با سابات با نازن.

جتــابز الصــدوك ا عل ــي ا ــ َ  ال انون ــي ل  ــ مييا للصــيب      -17

ــي       ــياءات ال انون ــ ــال اا ــ ــليبا دبن ا ــ ــيا اــ ــابز بعضاــ ح ــــث جتــ

ــاد      ــي للئــــ ــا با نال ــــ ــي   006 عاجل يــــ ــي ا   ان ــــ ــن تزحــــ ( مــــ

 با سابات با نازن.
ات ا ؤيـ    اامبـا ي  ـ     م  ال خ    لبنات الصيب با س ل  -62

الصــيبا مــ  ب ــان ال ــاريخ ب وق ــ  الصــيابا كئــا نصــ  لل ــ      

 ( من تزحي ا   ان ي با سابات با نازن.635ا اد   
ــ ي      -11 ــي بالســ ــيكات ا ااــ ــ مات بعــــض ال،ــ ــ عاني خبــ اتاــ

ــي       ــام رع ـ ــ ين ا ميـ ــ ي للئوفـ ــذاكي السـ ــ ار  ـ ــ احي ااـ السـ

 يئـي مىل قسـ  العالقـات    بال اخب با ارجا ب ت من مالاد دذ  ا

با ــ مات تخ صااــ  بيــاا بدــذا م ــ ٍض مي ــاَب ال عامــب بــ        

 نظيا للئصيبفات ااااف ي ال  َ َد   ادا الوزار .
ماـــام بعـــض لئل ـــات ال،ـــياء لـــن  ييـــو البلـــ  ا  اشـــي          -83

با نال ـــي لالزحـــي الع ـــود ااداريـــي بمـــن خـــالل العايـــ   ا ال ـــي    

ا ،ــياتا دبن ماـ ار  مـي  دل ـف لل يـي      ا سلئي ليز س جللـي  

 ا ورد   ب ا ل ذ .
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لــــــ م م ـــــــياء  ا لاقصـــــــات العامـــــــي لـــــــ عض اةلئـــــــال لات    -86

ا بشــياء  باالاشــيا بالصــ اني ا اتاــ ئيارييامثب ل ــود اللظافــي

 الس اراتا باا ن اما  الو  ال دل ف ا  اشي ا  ل  ذدا.
 

 بزار  ا ال ي 
 

ال اخل ـي ا ب ــو ا مدار  ا  انـيا ممـا  ي ـ  لل ــ      اـعف نظـام اليقابـي     .0

كثــي  اةخبــاءا بلــ م الســ بي  للــ  حيكــي حســابا ياا ب ضــارٌ  ا        

 ال  انات با علومات ال     ميا اادار .

لـ م   ع ـب بحــ   ا  يلـي ا لئل ـي ماــ ار الصـدوك للئعـامالت الــ         .2

 ام  ـــ   للـــ  حيكـــي ا ســـابات ا صـــيف يا بقـــ  لـــوحظ كثـــي  ااـــ ن  

راــازب ال حويــب ا لئل ــي الصــيب مــن ا ســابات ا يك يــيا بــ ت مــن     

 . الصدوك ا صيف ي

 يك   العئب ا مدار  ا  انـي للـ  بعـض ا ـول نيا بلـ م ال صـب بـني         .9

اتخ صااــــاتا ح ــــث لــــوحظ ان ــــياد ا ولــــف ا نــــ ص بدــــب حســــا ا  

 باال اد بال س  با با ص ا بال وق   لل  ا سا .

  انــي لــن م ابعــي ال  ويضــات ا صــلح ي الــ   صــ ردا      صــري مدار  ا .,

 لل  بل  ا   يقات.

  صري مدار  ا  انـي لـن ملـ اد مـذكيات ال سـويي ال،ـيييي للحسـابات         .1

 ا صيف يا بمليارا اةرا   ال فـيي الصح حي  ذ  ا سابات.

ااـ ن ام السـ ولي ا ااـي  سـا  ال ـا  الثـاني ا الصـيب للـ  بلــود          .8

 ريا م َرَ ي بال ا .بمصيبفات  

 
 ســ  ب خمصصــات بعــض اةبــوا   ق ــب ماــ ار ال  ــويض ا ــالي الــالزم      .0

با نال ــي ل ــانون اللظــام ا ــالي لل بلــيا بمــن  مثلــي للــ  اــيب م لــ     

( مل ون ديلار من حسا  ال ا  اةبل دبن ب ـود   ـويض مـن مدار     311 
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ا ـــاا ا   ان ـــي بـــذل ا بقـــ   ي ـــ  لل ـــ  ل ـــٌ   ســـا  ال ـــا  اةبل  

 با ي  ات.

 
ال صور لـن  سـ  ب بعـض ا نصصـات الصـادر ب،ـأنيا   ويضـات مال ـي          .2

ممـــا  اـــي اـــل اب  للـــ   ل  ـــذ ا   ان ـــي بجلـــوء بعـــض اجليـــات مىل م ـــياء   

ل م ق ام بزار  ا ال ي ب سـ  ب ق ئـي   ملاقالت  ب الصيب بال  ابز بمثال 

  ال  ال  ويضــات الصــادر  بااــ ثلاء مل ــون ديلــار ف ــ، مــن بلــ  ااــ        

( مل ــون ديلــار ا ممــا   0165العلااــي الب  ــي بالب  ــي ا ســال   ال ــال      

د.ل(  862136333  ابي بزار  الصحي مىل اويب ا سا  من مويـب  

 د.ل( من حسا  ال ا  اةبل. 1363336333 من حسا  ال ا  الثاني ب
 

ال ــأخري ا ماــ ار ال  ويضــات ا ال ــي بخااــي لليبــ  اليابــ  مــن الســلي     .2

ا ال يا اةمي الذحت ر    اار ال  ي لل   ل  ذ ا   ان ـي بخبـي ا دومـي    

ب،دب لام ا كئا  د  مىل  صيب الدثري مـن اجليـات با نال ـي ل ـوانني     

 بقوال   ل  ذ ا   ان ي من خالل الصيب بع  من ياء السلي ا ال ي.
 

ــيادات       .01 ــي اايـ ــن م ابعـ ــريدا لـ ــيا ب  صـ ــوارد ا ال ـ ــعف اةداء ا مدار  ا ـ اـ

ا ل ي ا   ر  با   ان يا بمل ام اجليـاتا كافـيبا ب وريـ  ا  ـال  ا ـ د ا      

با موال   اا ح اقياا بل م اد ئام مسئولي الـوزار  بيـذ  اادار  را ـ     

ازب ل يـــاد  ا ـــوارد  دئ  يـــا ا ملـــ اد ال رااـــات با  ـحـــاتا بمعـــاد بـــ  

 ا ال ي لل بلي.

قصــور  نظئــي اجل ايــي ا   لــ  الوحــ ات ااداريــيا بلــ م ال ــ ام معظــ      .00

اجليات ال  او ا ا   ان ي العامـي ب  ـ ي    ـاريي ا  ابعـيا اـواء للـ        

 ا   ان ي ال س رييي  ب ال حول.
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اعف  داء ا ياق ني ا ال ني؛ ح ـث من دبردـ  ي ئثـب ا اليقابـي ا  اشـي         .02

 لل  الصيبا بدو اةمي الـذحت و يل ـ م بـ    لـ ي ا فيلـاك الع يـ  مـن       

اا ياءات ال   ضئل  خمال ات  مال يب ت جت ـ  الصـيَبا مت ال ئاددـا    

اريي من ق ب بعض ا ياق ني ا ال نيا فضال للـ  ال صـور لـن ملـ اد ال  ـ     

ال بريــيا بلــ ما   ــ ميي  لل  انــات الالزمــي لالاـشــاد بيــا للــ  ملــ اد        

 ا   ان ي العامي.

 

  صــري بعــض ا ــياق ني ا ــال ني لــن لئل ــي اــ ، ا صــيبفاتا بم ــاا      .09

بعـــٍض مـــلي  بـــال عيا لل ي يـــ ا باـــغو ات ا ســـئولنيا با ســـ    ين             

مسـ وف ي ال،ـيبط ال انون ـي    ب  ي   لل   ايبا بال ئادا معامالت   ـريا  

الالزمــي لعئل ــي الصــيبا بخااــيب ف ئــا ي علــو بســ اد الــ يونا ب صــ  ي    

 اتل  امات.

 
ــي      .,0 ــي ا ال ـ ــ   بزيـ ــيار السـ ــ ي قـ ــوانا ا ااـ ــاب  ديـ ــ    - ـ ــلي 231رقـ ( لسـ

م ب ح يــــ  م ايــــا للئــــياق ني ا ــــال نيا بمســــال يي  بالوحــــ ات   2102

ا   ئثـب ا ا دافـ تا بالسـ اراتا    ااداريي من اجليات ال  ي،يفون لل يا

با وا ـف الل الــيا بالوقــودا ب ريدــا مــن ا  ايـا الــ  ي ئ ــ  بيــا ا ــ ييبن   

العــام ون ا دــذ  الوحــ اتا بقــ  ن ــ  الــ يوان للــ   ن دــذ  ا  ايــا َ حاــ           

ــي        ــي ا يل ـ ــذ   العلايـ ــالل  ي ا ببـ ــ  الل  ي ا بفـ ــن ااـ ــ ري مـ ــدب كـ ب،ـ

علــي  مــ   ــأاريا باــغوط ا ســئولني بيــذ  الداف ــيا  ا  داء دبردــ  بع

 الوح اتا بمن شأنيا  ن  ؤاي ال ا ا  داء دبرد  ا سل  مل ي  بد اء .

 
ق ـــــام ا ـــــياق ني ا ـــــال ني بألئـــــال   عـــــارا مـــــ  بلـــــاز ي ا بجتعلـــــي   .01

ي  ــابزبن اخ صااـــي ا ب اـــْ خ لايا  حل ـــَي العئـــب ال ل  ـــذحتا ب   ـــ د   

  مماراــي اخ صااــا  ي  الــواردَ  ااــ  الل  ي  ب ضــعف مــن قــ ر ي  للــ

ا قــانون اللظــام ا ــالي لل بلــيا بتزح ــ  ال ل  ذيــي  ح ــث  ــ ني ااــ الما 
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بعضــي  لاَيــ  ا مال ــي بالصــيب مليــاا فضــال للــ  حصــو   للــ  قــيارات  

مي ــاد ا ميــام مــن اجليــات مبعــ ل لــن مواف ــي بزار  ا ال ــيا بااــ الماي   

الصـــــيبا ب ريادـــــا مـــــن   اـــــدوَك لـــــ عض ا ســـــابات ب ـــــول ي  لئل ـــــيَ 

 ال  ابزات ال  ا ليا ال يوان.

 
كثـي  ا ســابات ا ال ــي ا   وحــي لل يـات الــ  او ــا ا  انــي العامــي    .08

بمليــا مــا ان يــ  الغــياا مــن ف حــ  دبن مق الــ ا ب سوي  ـــ ا بلعــب  قــي        

مثــال لــذل  ا ســاباتا ا ااــي مبــا كــان يســئ  يا ــؤايات ال،ــع  ي    

ــع  اتي ح ـــث من    ــابات ت  ـــ ال م  وحـــيا بدبن  ســـويي     لل،ـ لـــ  ا سـ

  را  ياا بق ل يا.

 
لوحظ ق ام بزار  ا ال ي باتاـ ئيار ا اان ـاق للـ  مد ـ  دازـي  ا ال ـي        .00

م 2100بالــل ، الــذحت  ن،ــ  لــن  ييــو ا د ــ  ال ل  ــذحت خــالل العــام    

بكانــــ  خمصصــــات ا د ـــــ  خــــالل العــــامني ا ااـــــ ني للــــ  اللحـــــو      

 -ال الي:

 
 

 م3102العام  م 3103العام  ال  ان

 د.ل 032,311 د.ل 000,111 ال ا  الثاني

 - د.ل 000,311 ال ا  الثالث

 

( دل شــيييا ا دبن 114111للئــا ا بــأن ال  ئــي اتعاريــي   ــي ا د ــ  بلغــ    

 ن يدــون للئد ــ  اخ صااــات بااــحي  ــار ااب ــاء لل ــ  ا بو ي ــ  ا د ــ   

 بأق ال حسابا   ح    ار  .
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 مياق ات ا  مات ا ال ي 
 

ب ـــان بال  ويضـــات ا ال ـــي با صـــيبفات ال عل ـــي لـــ عض مياق ـــات ا ـــ مات 

 م  91/13/2109ح    10/10ا ال ي من 

 
 

 ا ياق ي

 ال ا  الثاني ال ا  اتبل

 اليا   للي ا صيبفات للي ال  ويضات
للي 

 ال  ويضات

للي 

 ا صيبفات
 اليا  

 544424551 083,003 0,303,302 (73,300,702  330,000,230 832,770,300 اجل ار  
 2,337,666 3,307,037 8,033,802 (20,723,300  000,370,078 000,080,102  اق

 253,674 000,088 273,200 331,387 000,273 0,300,033 اجلغ و 

 189,533 830,003 000,830 3,370,037 2,200,322 3,302,001 امسال 

 2,501,328 0,371,823 2,770,702 (20,781,230  020,000,037 08,030,870 ا يا

 1,787,242 0,073,833 2,003,008 (3,033,300  02,333,802 07,211,007 ميزق

 798,154 0,170,031 0,073,178 (7,210,313  30,002,181 31,032,320  ات

 625,568 2,083,278 8,871,083 0,027,337 03,273,003 07,201,873 الد ي  

اجل ب 

 اتخضي
323,080,080 378,171,200  80,032,832) 3,300,280 3,807,201 3,068,986 

 1,189,440 708,081 0,018,201 3,000,008 30,373,003 03,303,080 شحات 

 2,695,825 001,001 2,300,013 07,303,300 023,300,011 031,100,000 ال،ا  

 3,621,184 2,280,702 0,007,007 (03,837,030  221,733,320 200,230,201 ال ابيي 

 3,939,111 3,002,000 0,032,011 (8,232,000  000,103,001 000,720,003 مصيا  

 2,130,123 0,300,007 2,287,101 7,010,383 031,703,200 030,202,020  يدوني

 1,893,104 0,023,011 2,733,018 0,830,382 003,380,733 008,113,000 زل نت

 1,571,324 770,300 3,231,002 0,801,103 88,072,280 80,202,820 مسال  

 2,996,901 0,021,378 8,037,073 (83,010,001  338,300,103 310,033,023 ا يق 

 787,313 0,200,733 3,130,033 (23,000,001  013,307,273 00,073,203 اجل ي  

 032,078 013,331 0,330,838 (2,000,833  22,070,203 30,308,027 الساحب

 00,313,310 7,208,820 33,300,083 (32,701,383  807,000,018 822,000,103 بلغازحت

 37,832,031 81,330,300 07,088,080 (202,023,108  2,300,017,201 3,010,873,300 اتلالي

 
 

 

ا  ال  ل عض مياق ات ا  مات ا ال ي خصئاب كئا مت احالي بعض 

 -من ال ا  الثالث بلل  كئا يلي : 
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 املبلغ بالدينار املراقبة

 215,1,5,01 بنغازي

 051335010 شحات
 

 

 

وفيما يلي ملخص بأهم املالحظات اليت تكشفت من خالل فحص ومراجعة 

 -حسابات مراقبات اخلدمات املالية :

 

تدني حتصيل االيرادات خالل الفرتة موضوع التقرير ذلك بسبب -1

النقص الواضح يف املعامالت املالية اليومية مع املواطنني باإلضافة اىل 

مركزية توريد ايرادات بعض القطاعات مثل )مصلحة اجلمارك / مصلحة 

 الوطين / املواني(. األمنالضرائب / مصلحة اجلوازات / 

 

تمادات املقررة لبعض القطاعات باملخالفة ألحكام جتاوز الصرف لإلع-2

املالي للدولة ، والتأخر الواضح يف  م( من قانون النظا11-11املادتني )

إحالة التفويضات املصلحية من الوزارات اىل فروعها باملناطق حيث لوحظ 

أن أغلب تقارير اإليرادات واملصروفات املعدة من قبل املراقبني املاليني عن 

م تضمنت تفويضات الربع االول والربع  01/9/2110ة حتى الفرت

 الثاني فقط  مما أدى اىل ظهور االرصدة بالتجاوز .

 

قصور مكاتب امليزانية بأغلب مراقبات اخلدمات املالية بإعداد التقارير -0

الالزمة لبيان حركة تنفيذ امليزانية بشكل دوري وذلك لتأخر أو تقاعس 

ببعض فروع الوزارات يف إحالة نسخة من التقارير  بعض املراقبني املاليني

الشهرية املعدة عن تلك الوحدات اىل مكتب امليزانية مبراقبة اخلدمات 

املالية ، وذلك ملركزية إصدار تكليفات أوالئك املراقبني من إدارة املراقبني 

 املالية وتهميش املراقبات يف هذا اجلانب.  ةاملاليني بوزار
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املراقبات بتعلية حسابات الودائع واألمانات مببالغ مالية قيام بعض  -4

دون وجود أوامر تكليف أو عقود مربمة لتوريد سلع أو تقديم خدمات مبا 

 (من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .161خيالف املادة )

 

تراخي بعض املراقبات وتقاعس بعض أخر يف إحالة قيمة   -5

الضمان االستقطاعات للجهات املستفيدة )مصلحة الضرائب / صندوق 

 / صندوق التضامن االجتماعي( .االجتماعي

 

تعدد احلسابات املصرفية ببعض املراقبات مبا خيالف قانون النظام   -6

 املالي للدولة .

 

يولة املالية باحلسابات املصرفية يف أغلب االفراط يف االحتفاظ بالس -7

املراقبات واللجوء لرتحيلها من سنة ألخرى ، بداًل من اعادتها للحسابات 

 املختصة بوزارة املالية تنفيذًا ملا جاء بقانون النظام املالي للدولة .

 

وجود العديد من الصكوك املعلقة باحلسابات املصرفية يرجع بعضها  -8

ن قيام املراقبات بأي إجراء لتسويتها مبا يتفق واملادة لسنوات سابقة دو

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات و املخازن .118-122)

 

تنامي حجم العهد املالية املرحلة من السنوات السابقة )بعضها    -9

لعشرات السنني( دون قيام املراقبات باختاذ االجراءات الالزمة لتسويتها 

 ئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .بالنحو الذي حددته ال

 

م حنو  01/12/2112بلغت الدفعات املقدمة حتى  -11

( دينار مبراقبة اخلدمات املالية بنغازي مبا خيالف 5655265020)

( من قانون النظام املالي للدولة ، وتراخي املراقبة يف معاجلة 21املادة )

 هذا املوضوع .

 

 ثابتة بالسجالت املنظمة لذلك .القصور يف اثبات االصول ال -11
 

تفويض كافة القطاعات بإجراء مصروفات على الباب الثاني دون -12

مراعاة تفعيلها من عدمه يف تقديم اخلدمة وتنفيذ املهام املناطة به ، مما 

 يساهم يف إهدار املال العام .
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تركيز االنفاق على دواوين فروع الوزارات وإغفال االنفاق على  -10

تب اخلدمية واملراكز الصحية واليت هلا عالقة مباشرة خبدمة املكا

 املواطن .

عدم وجود دراسات دقيقة لبنود التفويضات حسب طبيعة اجلهة -14

ونوع اخلدمة اليت تقدمها  حيث تالحظ تشابه البنود ومتاثلها يف أغلب 

 فروع الوزارات دون مراعاة نوع اخلدمة املقدمة.
 

 

 وزارة الداخلية 
 

 

 -أوال : املوقف التنفيذي للميزانية :
 

بلغت االعتمادات املقررة، وإمجالي املصروفات، واألرصدة املتبقية، ما يف 

 -البيان التالي:

 
2112ديوان الوزارة خالل العام   -1  

 األرصدة املصروفات الفعلية املبالغ املسيلة التفويضات الباب
 188,492,867 1,238,603,133 1,427,096,000 1,427,096,000 األول
 78,427,713 31,572,287 71,250,000 110,000,000 الثاني

 266,920,580 1,270,175,420 1,498,346,000 1,537,096,000 اإلمجالي
 622,120 079,755,906 001,111,111 1 ميزانية الطوارئ
 205,262,010 1,929,572,266 2,176,260,111 1,725,190,111 اإلمجالي العام
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م21/9/2112ديوان الوزارة حتى   -2  

 رصدةاأل املصروفات الفعلية املبالغ املسيلة التفويضات الباب

 134,554,716 1,280,404,072 866,250,000 1,414,958,788 األول

 19,761,437 55,238,563 75,000,000 75,000,000 الثاني

 654,218,986 111,836,364 765,380,530 766,055,350 الثالث

 616,727,129 1,665,656,999 1,510,021,721 2,270,116,126 اإلمجالي

 0 ميزانية الطوارئ
21,711,111 22,127,566 (-

1,727,566) 

 610,999,297 1,651,716,562 1,526,121,721 2,270,116,126 العام  اإلمجالي

 

م 2112مديريات األمن باملناطق خالل العام   -2  

 األرصدة املصلحيةالتفويضات  املبالغ املسيلة التفويضات الباب

 18,472,564 632,527,436 651,000,000 651,000,000 األول

 9,297,727 46,702,273 31,500,000 56,000,000 الثاني

 27,770,291 679,229,709 682,500,000 707,000,000 اإلمجالي

 

 -ثانيًا : نتائج الفحص :

املبالغة يف التقديرات، وعدم مراعاة ضوابط إعداد امليزانية، املشار -1

إليها يف منشور وزارة املالية؛ حيث مل تتجاوز نسب االعتماد الفعلية إىل 

%( بالنسبة للميزانية التسيريية، نتيجًة لعدم مراعاة  41ملقدر)ااالعتماد 

امليزانية واحلسابات ( من الئحة  9،  8النقاط الواردة يف املادتني ) 

 واملخازن.

 

%(  29فلم تتجاوز ) تدني معدالت التنفيذ، بالرغم من توفر السيولة؛-2

%( من إمجالي املبالغ 44م،و)2112من إمجالي التفويضات للسنة املالية 
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املسيلة، فيما خيص الباب الثاني من خمصصات ديوان الوزارة وذلك 

غطية مصروفات تسيريية، األمر الذي نتيجٌة استغالل ميزانية الطوارئ يف ت

يعكس عدم وجود مصروفات طارئة تستوجب ختصيص مبالغ من تلك 

امليزانية، باملخالفة ملا ورد يف حماضر اللجنة املكلفة مبوجب قرار رئيس 

 م.2112( لسنة 27الوزراء رقم )

 

طلب تفويٍض ماليٍّ غرِي مربر، على بند "متفرقات خارج امليزانية"  -0

%( "مرتبات"  62( د.ل صرف منه ما نسبته )06252015119)بنحو 

 بالرغم من توفر خمصصات لبند املرتبات بامليزانية.

 

 يف أداء بعض املصروفات التسيريية.استغالل احلساب األمين -4

 

معدالت التنفيذ املتعلقة مبصروفات مديريات األمن باملناطق ال تعرب -5

 -ٌة لألسباب التالية:عن املصروفات احلقيقية، وذلك نتيج

 

مجيع التفويضات املصلحية الصادرة ملديريات األمن باملناطق قيدت -6

كمصروفات فعلية يف سجالت االعتماد، مبجرد صدورها بدل قيدها 

 كارتباط، حلني التسوية.

 

عدم متابعة ديوان الوزارة للتفويضاِت املصلحيَة الصادرَة عنها -7

رورة موافاتها بتقارير مفصلة عن أوجه وخماطبِة اجلهات املستفيدة بض

 الصرف.
 

م، نقدا 2112صرُف مرتبات أعضاء اللجنة األمنية عن شهر يناير -8

وفق كشوفاٍت غرِي معتمدة، بدال من صرفها يف شكل صكوك تودع يف 
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( من الئحة 106-105–104 –119، باملخالفة للمواد)حساباتهم

 -:امليزانية واحلسابات واملخازن، وفق اآلتي
 

 البيان التاريخ القيمة املعاملة

 مرتبات اللجنة األمنية  5/6/2012 1,109,400 532/6
 مرتبات اللجنة األمنية  5/6/2012 2,547,000 533/6
 مرتبات اللجنة األمنية  5/6/2012 301,800 534/6
 مرتبات اللجنة األمنية  7/6/2012 288,000 590/6
 مرتبات اللجنة األمنية  6/6/2012 255,000 558/6
 مرتبات اللجنة األمنية 15/2/2012 1,014,600 178/2
 مرتبات اللجنة األمنية 6/2/2012 92,400 41671
 مرتبات اللجنة األمنية 30/4/2012 21,600 1312/4
 مرتبات اللجنة األمنية 30/4/2012 2,607,600 1313/4
 األمنيةمرتبات اللجنة  30/4/2012 208,200 1314/4
 مرتبات اللجنة األمنية 30/4/2012 217,200 1318/4
 مرتبات اللجنة األمنية 30/4/2012 1,140,000 1317/4

 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــالي 008920899
 

ترجيع املصروفات لرؤساء اللجان األمنية العليا، وإصدار صكوٍك -9

بأمسائهم، وصفاتهم الشخصية، بقيم كبرية نسبيا، مقابل ما مت إنفاقه 

يف السابق ُحٌملت على امليزانية التسيريية، مببلغ إمجالي، قدره 

 -د.ل(، ومن امثلة ذلك: 262,760)
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصك رقم املبلغ التاريخ املعاملة رقم

42/11 03/11/2013 19,900 810492 
455/11 26/11/2013 32,515 810866 
1038/1 28/01/2013 35,382 685419 
732/2 10/02/2013 41,117 687027 
698/9 03/09/2013 45,380 806846 
1425/3 12/03/2013 50,000 702949 
2571/3 24/03/2013 68,000 755680 
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 على املرفقات لوحظ اآلتي: ومن خالل اإلطالع

 معظم الفواتري غري معنوٍن، وغرُي خمتوم.

مت حتميل الفواتري كافًة، على بند التجهيزات،يف حني أن أغلبها يتعلق 

 مبصروفات نثرية متنوعة.
 

 وهذه اإلجراءات تثري التساؤل حول مربرات ومشروعية صرف تلك املبالغ .
 

ية مبصروفات ال ختصها، من ميل بعض بنود امليزانية التسيريحت-11

( من قانون النظام املالي للدولة 11حيث الطبيعة، باملخالفة للمادة )

( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، وفيما يلي بعُض 10وللمادة )

 -األمثلة:

 

 

 

 -من خالل فحص ميزانية الطوارئ  تبني التالي:

، مما يعكس  استغالل ميزانية الطوارئ يف تغطية مصروفاٍت تسيريية-

%،  99عدم احلاجة لتلك املخصصات؛ حيث استنفدت خمصصاِتها بنحو

بالرغم من وجود وفر بامليزانية التسيريية   املبالغ املسيلة،من إمجالي 

 -وفيما يلي بياُن بها:

 البند املخصص البند احململ البيان القيمة التاريخ املعاملة

 سنوات سابقة تدريب 2010 تدريب نفقات 12,100 14/08/2012 282/8

 نفقات تدريب 45,600 29/08/2012 519/8
مكافآت لغري 

 العاملني
 تدريب

 سنوات سابقة اإلعاشة للعاملني 2011 إعاشة للعاملني 119,616 08/06/2011 75/6

397/4 11/04/2012 8,000 
إعداد برنامج صيانة 

 الطائرات
 سنوات سابقة الصيانة

 مالبس )مكتب املدير(توريد  6,130 30/12/2012 2223/12
إعالن وعالقات 

 عامة
 املالبس والقيافة
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 الوفر يف التسيريية مصرفات وفقا للطوارئ البند

 443,84474 9474447,3 مصروفات الصيانة

 4,8,49,5,, 9,4,344,84 اإلعاشة واإلقامة 

 ,,,9,4,3,4 ,,4,494744 املالبس والقيافة

 ,44438478 ,,,948534 واملبيتنفقات السفر 

 44,9,4384 4475943,3 مطبوعات قرطاسية

 ,444,9448 ,,8478984 بريد

 44,444448 44878,,4, مصروفات خدمية

 44,834444 8474454 مكافآت لغري العاملني

 7,,449,4,,5 ,,73458847 اإلمجالي

 
م، مت 16/4/2112( بتاريخ  47/4رقم ) -مبوجب إذن الصرف -

(د.ل، دعًما لصندوق الرعاية 051115111صرف مبلغ،قْدُره )

االجتماعية بالوزارة ، لتوريد مصانَع ِللَّوحات املعدنية، باملخالفة، يف حني أن 

 الصندوق يتمتع باالستقالل املالي، واإلداري.

 

د.ل  151155725مت صرف 09/8رقم  -مبوجب إذن الصرف-

ملصلحة شركة األمانة العاملية السترياد أجهزة ومعدات األمن والسالمة، 

( آلية إلدارة االتصاالت ولوحظ 61( جهاًزا السلكيا، و)61بشأن توريد)

 ( آلية إلدارة االتصاالت ضمن املرفقات.61عدم إرفاق ما يفيد استالَم )

 

للجان األمنية العليا، وإصدار صكوك ترجيع املصروفات لرؤساء ا-

بأمسائهم وبصفاتهم الشخصية، بقيم كبرية ، مقابل فواترَي تتعلق 

مبصروفاٍت نثرية، وأخرى بالصيانة، محلت على امليزانية االستثنائية 

لوزراء، مبوجب اباملخالفة ملا ورد يف حماضر اللجنة اليت شكلها رئيس 

 -األمثلة:ما يلي بعُض م،وفي 2112( لسنة 27)رقم  -القرار 
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 رقم الصك  املبلغ بالدينار التاريخ رقم املعاملة
88/5 28/5/2902 250859 002509 
8/6 8/6/2902 560688 002622 

085/6 28/6/2902 800290 002880 
09/8 5/8/2902 850288 002855 

050/8 08/8/2902 0920585 002005 
080/8 00/8/2902 850259 002085 
00/00 00/00/2902 0000259 005985 
28/02 09/02/2902 600505 005250 

 

عدم األخذ مبا ورد يف حمضر جلنة العطاءات،املعد بتاريخ 

م، خبصوص توريد سيارات للوزارة، والعمُل على تكليف 16/6/2112

شركات موردة بشكل مباشر، وبأسعار تتجاوز أسعار حمضر "جلنة 

(د.ل وهي 059915261الزيادة يف األسعار)الرتسية" ؛حيث بلغت 

 -كالتالي :
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قم ر

 املعاملة
الشركة 

 املوردة
 

 البيان
 

 العدد
 وفق ما ورد باحملاضر

 وفق ما مت 

 تنفيذه
 

 الفروق
 القيمة القيمة السعر

8\20 
شركة 

 امليدان 
تايوتا 

 0090099 5860999 5850699 200099 06 مزدوجة 

55/0 

شركة 

 املتخصص

تايوتا 

 8280999 508290999 208020999 200099 029 مزدوجة  

55/0 
تايوتا 

 2020599 200250999 206520599 200259 09 كامري 

55/0 
تايوتا 

 0260999 009990999 8800999 200859 09 كاروال

55/0 
تايوتا 

الند 

 كروزر 
29 000562 8500209 009690999 2280869 

85/6 
 

تايوتاهاي 

 8050099 505620599 208080099 200099 000 لوكس 

02/6 
شركة 

 األوائل 
تايوتا 

 000080899 505550999 202080299 200099 02 مزدوجة 

88/6 
ش دار 

 السالمة 
تايوتا 

 5020899 000880999 8050599 200099 55 مزدوجة 

 500000269 0805660599 0505850209 اإلمجالي 

 

وقد  (د.ل 151105718 ـ )من ميزانية الطوارئ، بعجز يقدر باإلنفاق 

ماليني دينار من مصرف اجلمهورية  11يل متت تغطيته عن طريق حتو

بإلغاء اعتماٍد مستندي خيص سنوات سابقة، بدال من إحالته إىل حساب 

اإليرادات، ما أدى إىل ظهور احلساب بفائض غري حقيقي بقيمة 

 .(د.ل 858865291)
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مبالَغ كبريٍة نسبيا حلساب الودائع، بقيمة إمجالية  تعلية 

د.ل(، بقصد استنفاد خمصصات امليزانية، دون 05452575111)

( من الئحة 10استكمال اإلجراءات املتعلقة بها، باملخالفة لنص املادة )

 امليزانية واحلسابات واملخازن.

 م، بإحالة مبلغ2110قيام الوزارة، يف نهاية السنة املالية  

د.ل(، من حساب امليزانية التسيريية إىل احلساب 2155115111)

األمين، وحتميِله مصروًفا مباشًرا على البند، ، يف حني أن املبلغ خمصٌص 

( من 10لدعم امليزانية خالل السنة، وال جيوز ترحيله.. باملخالفة للمادة )

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.

م، بإحالة تفويضات 2110خري من السنة املالية قيام الوزارة يف الربع األ

د.ل( إىل حسابات 2451105511مصلحية مسيَّلة، بقيمة إمجالية )

مديريات األمن يف بعض املناطق مباشرًة، بدال من إحالتها إىل مكاتب 

 مراقبات اخلدمات املالية، ملتابعتها.
 

 -ثالثا: االعتمادات املستندية :
 

 دية كما يف البيان التالي :بلغت االعتمادات املستن
 

 العدد البيان
 إمجالي قيمة االعتمادات

 د.ل اسرتليين دوالر يورو
 72,112,965 2,032,997 27,039,820 283,533,439 32 اعتمادات سنوات سابقة

 14,502,110 0 26,630,488 58,167,304 12 م 2012 اعتمادات
 86,615,075 2,032,997 53,670,308 341,700,743 44 اإلمجالي
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 -اآلتي: بشأنها ولوحظ

َقْيُد االعتمادات كمصروفاٍت مباشرًة بدال من قيدها ارتباًطا، مما يظهر 

 احلسابات اخلتامية للوزارة على غري حقيقتها.

املتعلقة بالسنوات السابقة  عدم القيام مبتابعة االعتمادات املستندية

 -وتسويِة األرصدة املتبقية بشأنها، وفيما يلي بعض األمثلة:
 

 الرصيد املتبقي تارخيه رقم االعتماد
 د.ل دوالر يورو

   852,274 2005 مايو سنة 33263
   1,366,160 2005 يونيو سنة 33273
   2,247,817 2006 أكتوبر سنة 33720
 18,179,046   2007 أبريل سنة 34224
   1,324,791 2007 أكتوبر سنة 34706
   2,486,400 2007 نوفمرب سنة 34699
34801 2007 16,507,500   
34800 2007 13,971,150   
39751 2010  12,633,900  
 13,756,374   2010 ديسمرب سنة 2011
  1,944,375  2007 مارس سنة 34152

 

املنتهية، وقفِل االعتمادات املفتوحة بشأنها  القصور عن إقفال العقود

 وإحالِة السيولة املتعلقة بها إىل وزارة املالية.

م، مباشرًة من حساب  2110متويل االعتمادات املستندية املفتوحة لسنة 

( من قانون اعتماد 9الوزارة، وإهماُل دوِر وزارة املالية، باملخالفة للمادة )

 م. 2110امليزانية العامة، لسنة 

حتميل السنة املالية بقيمة دفعات، خصما من االعتمادات املستندية 

املفتوحة يف سنوات سابقة، بدون تسوية التفويضات املالية بشأنها باعتبارها 
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من قانون (7)منتهية الصالحية بانتهاء السنة املالية، باملخالفة للمادة 

 يذية لقانون التخطيط.من الالئحة التنف 22النظام املالي للدولة، واملادة 

، حلساب االعتماد املستندي (مليون د.ل 21)قيام وزير الداخلية بتحويل 

(، ملصلحة شركة "تريكو" لتوريد وتركيب 1700-211رقم ) -

 -منظوماِت مراقبة، وتبني:

 11، ُدفع منها (مليون د.ل 75)م، بقيمة  2111أن العقد ُأبرم سنة 

 ماليني، دفعًة مقدمًة.

رقم  -غاء االعتماد مبوجب كتاب وزير الداخلية السابق إمتام إل

،لعدم التزام الشركة بشروط م2110\7\5، بتاريخ 1210\14\9

 العقد.

ماليني دينار، اخلاصِة باالعتماد حلساب الطوارئ  (11)إمتام إحالة 

 لتغطية العجز القائم به.

الداخلية إعادة فتح االعتماد، وتفعيل العقد املربم مبوجب كتاب وزير 

م، بقصد 2110\11\01، بتاريخ 0\02\17214رقم  -احلالي 

 التهرب من إجراءات التعاقد، واملوافقات املسبقة.

عدم إعداد التسويات الالزمة لباقي االعتمادات، وإلغاء اليت مل يشرع يف 

 تنفيذها.

 

 :حسابات خارج امليزانية:رابعا

 (:37695احلساب األمين )
 

  املبالغ املسيلة

 املصروفات الفعلية
 

 م2902 باقي سنوات سابقة الرصيد
5,360,830 340,020 533,796 5,167,054 
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 -خصما من احلساب األمين  -وقد لوحظ أن املصروفات الفعلية 

"مصروفاٍت مباشرًة"  د.ل،محلت(2805796 )تتضمن ُعــَهًدا مالية بقيمة

دون قيدها ُعــَهًدا تتطلب التسوية من املستفيدين، فضال على عدم قيدها 

يف سجالت الُعهد باإلضافة لعدم وجود مربر لصرفها من احلساب األمين، 

( من الئحة امليزانية واحلسابات  188،  175باملخالفة للمادتني) 

 واملخازن.
 

 (5533حساب اهلجرة )
 

  املسيلةاملبالغ 

 املصروفات الفعلية
 

 م2902 باقي سنوات سابقة الرصيد
12,025,114 11,250,000 11,240,306 0209500898 

 
 

وقد لوحظ ضعف نظام الرقابة الداخلية عن حساب اهلجرة، نتيجًة لعدم 

صدور تفويضات مالية أو مصلحية إلدارة احلساب، والتعامِل مع احلساب 

ُرغم تنوع املصروفات القائمة: بني مصروفات نثرية، على البند الواحد 

 وأخرى تنموية تتعلق بالتوريدات والتجهيزات.

جتزئة بعض العقود املتعلقة بالتوريدات بقصد التهرب من املوافقات 

( لسنة  11رقم )  -( من القانون 20املسبقة، باملخالفة للمادة )

ة الشعبية ، وفيما يلي م، بشأن إعادة تنظيم جهاز التفتيش والرقاب1996

 أمثلة:
 

 

 املستفيد املبلغ التاريخ رقم املعاملة البيان
 شركة جنمة املستقبل 400,000 11/10/2012 66/10 سريًرا 1250 توريد
 شركة جنمة املستقبل 400,000 14/10/2012 67/10 سريًرا 1250 توريد

 املستقبلشركة جنمة  400,000 10/12/2012 35/12 سريًرا 1250 توريد
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 : جلنة املشرتيات:خامسا

قيام وزير الداخلية احلالي بتعليق عمل جلنة العطاءات، مبوجب كتابه  

 19م، باملخالفة للمادة  27/8/2110بتاريخ  97/15657رقم  -

من الئحة العقود اإلدارية،وتشكيِل جلنٍة لشراء االحتياجات املتعلقة 

ها رئاسة الوزراء، من قبل الوزير بقرار بالوزارة بالتكليفات املباشرة، ومقرُّ

 م. 2110لسنة  2197رقم  -

فرع  -القيام بفتح حساب باسم جلنة املشرتيات يف مصرف اجلمهورية 

، وختويل كل من رئيس، 111-210-161القادسية، حتت رقم 

من القانون  14وعضو اللجنة، بالتوقيع على احلساب، باملخالفة للمادة 

 املالي للدولة.

ملذكور ماليني د.ل من حساب التحول إىل احلساب ا 11الشروُع يف حتويل 

من  (11 ) املالي للدولة، واملادةالنظام قانون (من 14باملخالفة للمادة )

 م. 2110قانون اعتماد امليزانية العامة لسنة 

قيام الوزير بتفويض رئيس جلنة املشرتيات بالبت يف العروض، وإصدار 

بتاريخ  462616788رقم  -وجب التفويض أوامر التنفيذ، مب

م مما يتعارض مع مبدأ الفصل يف االختصاصات،  26/11/2110

ويتيح الفرصَة للجنة املشرتيات باالنفراد بعمليٍة كاملة، باملخالفة للمادة 

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. (96)

د.ل،  057015111وجود اختالفاٍت كبرية جدا تصل إىل حواَلْي 

تقريبا،بني أسعار توريد السيارات وأسعار السيارات نفِسها، من خالل األسعار 

اليت مت التحصل عليها مبوجب فواتري عرٍض من السوق، على ما يف البيان 

 -التالي:
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 سعر التوريد العدد النوع
اإلمجالي حسب 

 التوريد

توسط م

 سعر السوق

اإلمجالي حسب 

متوسط سعر 

 السوق
 الفروق

نيسان 

 مزدوجة
350 27,500 9,625,000 22,000 7,700,000 1,925,000 

 صوني

 مزدوجة
430 20,900 8,987,000 16,700 7,181,000 1,806,000 

 3,731,000 14,881,000  18,612,000 اإلمجالي
 

رغم اختالف أمساء الشركات  - تبني أن العروض املرفقة لشراء السيارات

تتفق يف العنوان الربيدي واملوقع االلكرتوني، ما يشري إىل أنها  -واألسعار 

 غري حقيقية، أو مقدمة من طرف واحد.

عدم إبرام عقوٍد ملعظم التوريدات، السيما املتعلقُة بالتجهيزات، لضمان حق 

من الئحة  (20) الطرفني، واالكتفاء بأوامر التوريد، باملخالفة للمادة

 العقود اإلدارية.

جتزئة العقود، وطلبات التوريد، بقصد التهرب من املوافقات املسبقة لديوان 

( بشأن الرقابة ، 11رقم ) -احملاسبة، باملخالفة ملا ورد يف القانون 

 ( بشأن الديوان،حسب التالي:19رقم ) -والقانون 

 د.ل(1856125111)قيمة توريدات السيارات خالل يومني  إمجالي

ذات  نحيث أنها موردة  م وكان يفرتض أن تكون ضمن العقد نفسه،

وحيال إىل الديوان لالختصاص، وفقا ملا ينص املصدر )شركة التقنية( 

، والذي يشري إىل ضرورة إحالة العقود اليت (19)رقم  -عليه القانون 

 -ماليني د.ل، وهي: 5تتجاوز قيمتها 
 

 التاريخ القيمة العدد البيان رقم املعاملة

 21/11 27,500 170 نيسان مزدوجة 36/11

 21/11 27,500 180 نيسان مزدوجة 35/11

 21/11 20,900 230 صونينيسان  40/11

 21/11 20,900 200 صونينيسان  39/11

  18,612,000 إلمجــــالي|ا
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 د.ل،وكان( 752675511) إمجالي قيمة التدريب خالل اليوم نفسه

يفرتض أن تكون ضمن العقد نفسه، وحيال إىل الديوان لالختصاص وفقا 

، والذي يشري إىل ضرورة إحالة العقود (19)رقم  -ملا ينص عليه القانون 

 مليون د.ل، وهي: (5)اليت تتجاوز قيمتها 

 
 التاريخ القيمة العدد البيان املعاملة رقم

  اإلمجالي السعر   
 13\12 2,907,000 4,845 600 تدريب 13\12
12\14  900 4,845 4,360,500 12\13 
  7,267,500    اإلمجالي

 

، جللب العروض، واملفاضلة بينها عدم بذل اجلهد الالزم من قبل اللجنة

وإعداد حماضر الرتسية ألنسب العروض، وفقا إلجراءات التعاقد املنصوص 

 من الئحة العقود اإلدارية. 22و  21عليها باملواد 

إصدار أوامر التكليف بطريقة مباشرة، وبدون إبرام عقود، باملخالفة لالئحة 

 العقود اإلدارية.

 

 سادسا: التدريب:
 

قيام جلنة املشرتيات بالتعاقد بطريق التكليف املباشر، وتوقيع العقود -1

مع شركة اجملموعة الليبية للتقنية الصناعية املساهمة، على تدريب 

رقم  - اجال تعزيز الكفاءات، وذلك بالقرار عضٍو من الشرطة، يف 911

عضٍو من  (611)يورو، و  (255655111)مببلغ  2297/2110

، 2291/2110رقم  -الشرطة يف اجال مهارات القيادة، وذلك بالقرار 

 ولوحظ اآلتي:يورو(157115111)مببلغ 
 

 الشركة املنفذة غري متخصصة يف جمال التدريب، ونشاطها صناعي  -

 جمال الدورات املقامة.ال يوافق 

 التعاقد بالعملة األجنبية ) اليورو ( رغم أن املستفيد شركة ليبية. -
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مــن الئحــة العقــود   (77)التعاقــد بــالتكليف املباشــر، باملخالفــة للمــادة    -

 اإلدارية.

عدم اختصاص جلنة املشرتيات باملوضوع، فضال على عدم الرجـوع إ    -

 إدارة التدريب.

، مـن البـاب الثـاني    (د.ل 666,666)التدريب،قيمـة  جتاوز خمصصـات   -

، مـــن البـــاب الثالـــث، خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن  (د.ل 76,767)وقيمـــة 

 السنة.
 

 

 -:سابعا: تزوير الصكوك 
 

وجود حاالت تزويِر صكوٍك بعد إصدارها من الوزارة، واعتمادها بالتوقيعات 

  -بفروق كبرية وفقا لآلتي: الالزمة

 

القيمة  رقم الصك

 لفعليةا
القيمة 

 نوع الصك تاريخ السحب تاريخ اإلعداد املسحوبة

 مقاصة 2013\5\15 2013\4\16 87,960 320 758520
 نقدا 2013\5\19 2013\4\16 89,500 320 758501
 نقدا 2013\5\13 2013\4\17 87,000 320 758547
 نقدا 2013\5\16 2013\4\17 89,540 320 758502
 نقدا 2013\5\12 2013\4\17 69,540 320 758543
 نقدا 2013\5\7 2013\2\13 58,689 1,000 687753
 نقدا 2013\7\22 2013\6\30 98,900 720 763035
 نقدا 2013\8\5 2013\6\30 98,000 720 763034

 

 :مالحظات أخرى:ثامنا

فرًدا من احملالني من املركز الوطين، 05264االستمرار يف صرف مرتبات 

 حبصرهم، والتأكد من عدم وجود ازدواجية.دون القيام 
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فرًدا من أفراد اللجنة األمنية  27662عدم اختاذ أي إجراءات حيال 

العليا الذين مل يلتحقوا بأعماهلم، واالكتفاُء بإيقاف مرتباتهم منذ يناير 

 م مما يرتب التزامات على الوزارة.2110

لواقع، من حيث عدم متابعة أفراد اللجنة األمنية العليا على أرض ا

احلضور والغياب، واالعتماُد يف صرف مرتباتهم على كشوف القوة 

 العمومية هلم.

عدم مشول منظومة املرتبات العاملني مبديريات األمن باملناطق، واملنتسبني 

 إىل اللجنة األمنية العليا بنغازي.

ضعف الوزارة عن حتقيق األهداف التنموية، بالرغم من تفويضها مببلغ 

%،حتى 1465د.ل، حيث بلغت نسبة املصروف منها  766,1555051

م،بسبب عدم وجود خطط أو برامَج تتوافق مع متطلبات 01/9/2110

 املرحلة.

عدم القيام بتسوية التفويضات املصلحية املمنوحة ملديريات األمن 

 باملناطق.

اعتبار أغلب االرتباطات القائمة مصروفاٍت مباشرًة قبل مواعيد صرفها، 

 مما يسبب تضخيم قيمة املصروفات الفعلية.

  -بلغت االلتزامات القائمة على القطاع ما يف البيان التالي: 
 

 اإلمجالي البيان
 املسدد خالل
 م 2012

 الرصيد

 61,972,103 0 61,972,103 التزامات مرحلة عن سنوات سابقة
 52,317,079 0 52,317,079 2012 التزامات خالل العام 

 114,289,182 0 114,289,182 العام اإلمجالي
 

م، نتيجَة التوسع يف 2112ارتفاع قيمة االلتزامات القائمة خالل 

 التعاقدات، وتقاعِس الوزارة عن سدادها لعدم وجود خمصصات للتنمية.
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 : األداء اإلداري :تاسعا 

عدم تفعيل مراكز الشرطة بصورٍة ُتْشِعُر املواطَن باألمن، وفرض هيبة 

 الدولة.

ارتفاُع مؤشر جرائم اخلطف والسطو املسلح والسرقة باإلكراه وانتشار 

 تعاطي املخدرات، وتداوهلا، خاصة بني فئة الشباب.

استمرار ظاهرة جتول مركبات بزجاج معتم، وبال لوحات معدنية مما 

 ساهم يف ارتفاع معدل اجلرمية، وَمَنَع التعرَف على مرتكبيها.

ور بأداء الدور املسند إليهم، يف ضبط املخالفات وتنظيم عدم قيام رجال املر

حركة السري داخل الشوارع وامليادين، وغياب دوريات راجلة ومتحركة من 

 أفراد األمن، ونقاِط إيقاف وتفتيش "اجملاهرة باألمن".

عدم السيطرة على املنافذ الربية والبحرية، وأسهم هذا يف دخول أشخاص 

 بدون إجراءات صحيحة.

يام بعض فروع مصلحة اجلوازات بطبع النماذج اخلاصة باستخراج ق

وجتديد جوازات السفر، مبعرفتها، ودون حتويل قيمتها لإلدارة العامة، 

 وقيام كل فرع بصرفها مباشرة دون إيداعها يف حسابات املصلحة.

عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية بعض املواقع املهمة يف الدولة ما 

على بعض املواقع واملقار من قبل بعض األشخاص  االعتداءترتب عليه 

 حتى أوقف العمل فيها.
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 -التوصيات :
 

ة بتفعيل األمن وفرض هي لغرضالعمل على أعداد اخلطط والربامج 

 كفاءة وفعالية .املالية بستغالل االمثل للمخصصات الدولة واال

أحكام الرقابة على الصرف مبا يتماشى مع اللوائح والقوانني املنظمة 

 وه .بالتقليل من الصرف النقدي غري اجملدي واملشولذلك 

تفعيل مديريات األمن باملناطق ومدها باإلمكانيات الالزمة ومتابعة املبالغ 

 . ملصروفات واألداءتقارير اإلزامها بإعداد املالية احملالة هلا و

إعادة النظر يف جلنة املشرتيات والصالحيات املمنوحة هلا والعمل على 

ها على بذل ثوح تفعيل جلنة العطاءات مبا يتفق مع الئحة العقود االدارية

 العناية املهنية مبا ميكن من احلصول على أجود العروض بأقل التكاليف .

ين مل يلتحقوا ذلجان األمنية الاختاذ االجراءات الالزمة بشأن أفراد ال

 بأعماهلم ، وضبط مرتبات احملالني على املركز الوطين .
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 وزارة الدفاع 
 

خالل العامني لوزارة الدفاع ورئاسة االركان بلغت خمصصات اجليش 

 -كما يلي:مليار دينار  02حنو م 2102،  2102
 

 

 اإلمجالي 2102 2102 البيان

 د.ل 4332482242,3, د.ل 2402243114111 د.ل24220402242,3 الباب األول

 د.ل 2412,41224211 د.ل 0401348114111 د.ل 02842224211 الباب الثاني

 د.ل 83841114111 د.ل 83841114111 - الباب الثالث

 د.ل 21141114111 د.ل 21141114111 - خارج امليزانية

 د.ل0421,40024022 - د.ل 0421,40024022 ميزانية استثنائية

 د.ل,0042224282410 د.ل 480240114111, د.ل,040304282410 اجملموع

 

 

م بعد تسوية 2102الفعلية لوزارة الدفاع خالل العام  بلغت املصروفاتو

 -حسابات الباب األول والثاني للوزارة كما يلي:

 
 

 املصروف الفعلي )د.ل( املسيل )د.ل( البيان

  32,2122102222 3263521,22522 الباب األول

  0022322115, 25622612111 الباب الثاني

 02,15200220,2 02,15200220,2 االستثنائية

 236520612223, 2121200321,1, اجملموع

 

ويشري اجلدول إىل وجود رصيد متبقي يف حسابات وزارة الدفاع نهاية العام 

دينار ، مع مالحظة انه مت اعتبار  670,262,146م مببلغ 2102

ورود أي بيان  امليزانية االستثنائية مصروف لطول مدة صرفها وعدم

 خبصوصها.
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م على النحو 2102كما بلغت املبالغ املسيلة لوزارة الدفاع خالل العام 

 -التالي:
 

 مالحظات املسيل البيان

 مليون د.ل اخلاص بالدروع 211يشمل مبلغ  6231225612602 الباب األول

  0262626212111 الباب الثاني

  15121112111 الباب الثالث

  2252223,12602 اجملموع
 

 

ال يوجد حتى اآلن بيان عن املصروفات الفعلية ملخصصات وزارة الدفاع و

 م وال بيان عن أوجه صرف امليزانية االستثنائية  2102للعام 
 

تكشفت مجلة من املالحظات   الوزارةمن خالل فحص مصروفات   

الالزمة ملعاجلتها ترقى ملستوى الظواهر اليت تتطلب اختاذ التدابري 

 -واحلد منها  ومن تلك الظواهر ما يلي:

التوسع يف صرف املساعدات املالية واملنح واإلعانات دون سند من 

يعد تصرفًا يف املال العام باجملان باملخالفة للمادة  القانون وهو ما

 ( من قانون النظام املالي للدولة.27)

ة للبند وكذلك جتاوز الصرف للمخصصات املعتمدة بامليزاني

 الصرف على أعمال غري مدرجة ببنود امليزانية.

 ضعف التعزيز املستندي إلجراءات الصرف

 صرف دفعات حتت احلساب ومببالغ كبرية دون وجود مربرات لذلك. 

 تسوية مصروفات ألفراٍد ال تربطهم عالقة باملؤسسة العسكرية.

وجود حسابات كثرة التحويالت املالية بني احلسابات املصرفية مع 

مصرفية مت فتحها مبصارف خاصة باملخالفة لقانون النظام املالي 

 للدولة ولتعليمات وزارة املالية باخلصوص.
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التوسع يف صرف العهد املالية مببالغ كبرية وحتميلها كمصروفات 

 قبل تسويتها.

 

 -ويف ما يلي نتائج فحص املصروفات :
 

 بند صيانة وسائل النقل:-1

ها ومنح مساعدات مالية وحتميُل ،خاصة سياراٍت فواتري إصالِحسداد قيمة 

 -بند، ومنها:على ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -بند قطع الغيار واملهمات:-2

 

بينما قيمة املصروفات  د.ل، 02,111,111بلغت املخصصات -

بقيمة  ،يف الصرف اهناك جتاوزد.ل، أي إن  23,666,222

 د.ل. 22,666,222

 

 

 

 بيان املصروفات القيمة رقم القسيمة

 شراء نصف حمرك تويوتا 4,700 0223\2\م

 فاتورة قطع غيار 8,790 2,2\2\م

 شراء حمرك وقطع غيار 6,071 0228\2\م

 2ودي أشراء نصف حمرك  8,390 0280\2\م

 صالحإسداد فاتورة  3,420 20\0\م

 وديأسداد فاتورة سيارة  6,200 0282\0\م

 سداد فاتورة قطع غيار 7,000 2210\0\م
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 -، ومن األمثلة:ها على البندوحتميُل ،خاصة مصروفاٍت صرف قيمِة-
 

 بيان املصروفات القيمة رقم القسيمة
 فواتري قطع غيار 8,960 00,2\,\م
 فواتري مواد بناء 9,000 3,1\01\م
 فواتري قطع غيار 10,000 0212\3\م
 فواتري قطع غيار 13,700 2002\3\م
 فواتري قطع غيار 10,000 8,,2\3\م
 0802\8\م

 2230\2\م
 فواتري قطع غيار 9,464

 

ها على وحتميُل ،تصل إىل عشرات املاليني شراء سيارات مببالغ كبرية،

 -، ومن ذلك:لشراء السيارات يوجد ضمن املخصصات بنٌد حيث ال ،البند
 

 املالحظات القيمة رقم القسيمة البيان
شرررررررركة شررررررراء سررررررريارات مرررررررن  

 وائلاملتميزون األ
  3,473,500 2,02\02\م

سررداد مشرر يات تعررود لعررام   6,699,000 ,2,2\02\م شراء سيارات من معرض الشراع

2110 
شرررراء سررريارات وقطرررع غيرررار مرررن    

 شركة الزرداب
تضررمنت قطررع غيررار بقيمررة  4,509,200 2,22\02\م

242014111 
  3,428,000 2380\02\م طاراتحمالت املالطي لإل

شررررررراء سرررررريارات مررررررن حمررررررالت    

 املضمون
 972,500 0203\02\م

سررريارة مرررن قبرررل  03شرررراء 

 2من الثوار جتمعأكتيبة 

 1،075،000 22,,\02\م شراء سيارات  من شركة الزرداب
 21ليات وشاحنات لكتيبة آ

 حرس احلدود
 عدم توفر القسيمة 2،175،000 832\01\م فريقياأشراء سيارات من معرض 
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دفعات على حساب املصروفات، مببالغ كبرية للكتائب وتسويتها صرُف -

 -مبستندات، من ذلك:
 

 مالحظات البيان القيمة القسيمة رقم

 صيلاأل حمل غيارمن شراءقطع 419,520 2566\8\م
نفسه  بالتاريخ الفواتري مجيع

 ذاته خلطاوب

 443,226 1337\9\م
 شهداء كتيبة بواسطة مش يات

 رانباأل مأ

ة زياد وهناك،تاريخ بدون الفواتري

  مببلغ،الفواتري قيمةلى ع
 د.ل 46,816

 335,000 1259\9\م
 هون جتمع طريق عن غيار قطع

 العسكري
 بتاريخ الفواتري

 م02،02/2/2102

 402,000 2020\10\م
 الدفاع قطاع طريق عن مش يات

 اجلوي
 م2/2/2100  بتاريخ الفواتري

 556,350 19\11\م
 تشاركية من غيار قطع مش يات

 العزائم

 بقيمة للكتيبة سلفة صرف مت
 التسوية تمت ومل،د.ل 450,000

 هلا
 

 

 -بند خدمات الثكنات:-3
 

-  ، ومن أمثلة ذلك: ،سداد مقابل ترميم وصيانة املباني اخلاصة-
 

 

 

 القيمة ةرقم القسيم

 10,824 022\2\م
 30,000 0023\2\م
 21,000 0002\2\م
 12,000 0211\2\م
 11,898 2,2\2\م
 14,850 0220\2\م
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قيام إدارة احلسابات العسكرية بدفع مبالغ يف صورة إعانات، ومساعدات، -

ومكافآت ألفراٍد تابعني للجيش اللييب، ومواطنني، بدون وجود بنٍد معَتَمٍد 

 -يف امليزانية:

 

 

 

 بند اخلدمات الطبية ومصروفات العالج:-4

تضمن البند تسوية مصروفات وقد  ،التوسع يف الصرف بدون ضوابط-

 ومن أمثلة ،عالقة باملؤسسة العسكرية ةيال تربطهم أ فراٍدخاصة أل

 -ذلك:
 

 القيمة ذن الصرفإرقم 

 44,000 02,2\0\م 2011\2\م
 38,000 2222\2\م 2220\2\م
 27,000 02,0\0\م
 41,594 ,32\01\م

 

 القيمة ذن الصرفإرقم 

 98,290 88,\,\م
 88,000 0302\8\م
 26,000 2332\8\م
 26,324 2212\8\م
 17,500 0282\2\م
 80,000 0020\2\م
 62,000 ,,3\01\م
 8,484 22,3\8\م
 8,460 22,0\8\م
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 بند صيانة املباني واآلليات والسيارات:-5

، مقابل بناء، وصيانة مساكن، خاصة مصروفاٍت مت تضمني البند قيمَة-

 -بعض املواطنني، مببالغ كبرية مثل:ول ،فراد اجليش الوطينأل
 

 القيمة ذن الصرفإرقم 

 54,320 382\02\م - 2,21\,\م
 0300\2\م- 2222\,\م

 0322\02\م
98,245 

 ,222\3\م - 223\3\م

 20,\02\م - 0802\8\م
56,235 

 0203\2\م - 2,32\2\م

 ,22\02\م- 2202\2\م
95,229 

 0222\2\م- 2218\8\م

 232\02\م- 83,3\01\م
40,717 

 46,000 3,3\02\م
 100,000 80,,\02\م

 

يف  062رقم  -( د.ل،  من حساب 032,111,111حتويل مبلغ )-

يف مصرف  04323رقم  -إىل احلساب   -مصرف ليبيا املركزي 

بعد القيام بتحميل هذا املبلغ على بعض البنود يف  األمان الرئيسي،وذلك

الباب الثاني، بدون وجود مصروفات فعلية، وال مستنداٍت للصرف، على 

 -النحو التالي:

 القيمة البند
 67,500,000 بند الكهرباء
 7,500,000 بند املياه
 26,250,000 بند الربيد

 6,750,000 جياراتبند اإل
 45,000,000 بند الوقود

 153,000,000 مجالياإل
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يف  2212رقم  -د.ل،من احلساب  043,111,111 حتويل-

–يف مصرف الصحاري  022رقم  -مصرف ليبيا املركزي إىل احلساب 
جنزور، وذلك بعد حتميل هذا املبلغ على بنود الباب األول، بدون وجود 

 -مصروفات فعلية، وال مستندات للصرف:

 
 القيمة البند

 130,000,000 للعاملني قامةواإل عاشةاإل

 45,000,000 والقيافة املالبس

 175,000,000 مجالياإل
 

 

م 2102بلغت السلف، اخلصوصية، املصروفة خالل عام -

  م. 2102د.ل، كان ينبغي تسويتها على حسابات  072,361,622

القيام بصرف مقابل صيانة املعسكرات واملقاّر، لتعاقداٍت تفوق قيمُتها 

د.ل، بدون إحالتها إىل ديوان احملاسبة، وفقا ملا تقضي به أحكام  ألف 311

 م، ومن أمثلة ذلك: 0226لسنة  00رقم  -من القانون  26املادة 

 

 القيمة الصرفن ذإ رقم

223/3  ,2 14,2 3 

2112/3 241284813 

 

  -مثل:م 2102ابقة، وحتميُلها على سنة سداد ديوٍن ختص سنوات س-
 

 القيمة القسيمة رقم البيان

 6,497,800 32/3, م 2005 ىلإ تعود للمقاوالت امتلة لشركة ديون

 1,316,755 3,2/01 م 2005 لسنة تعود جنم بوعجيلهأ لورشة ديون

 630,000 0183/00 م 2008 لسنة تعود السعداويالت حمل ديون

 6,436,600 2/,,00 م 2008 منذ ثاثلأل احلر الوطن لشركة ديون
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م بدون 2102د.ل، خالل  066,720القيام بشراء سيارات بقيمة -

مما يعد خمالفا لقانون تنفيذ  ،وجود خمصص لشراء السيارات

  املراقب املالي السابق.ىلإلمت حدى السيارات ُسإ تبني أن،وقد امليزانية

 مبلغ ، مت حتويل267\2\رقم م -مبوِجب قسيمة دفع -

عهدًة مالية تبني كبنغازي  –ائي د.ل،جلهاز األمن الوق 36,622,746

 -خبصوصها التالي:
 

ركان العامة مبوجب قرار رئيس االركان مت ضم اجلهاز لرئاسة األ .أ 

 ومعداته ومكوناته. فراد، بكامل األم 9999لسنة  885رقم  -

 9999\99\99ج، بتــاري  \9199رقــم  -كتــاب مــدير اجلهــاز  أشــار   .ب 

( فـردا مييـا الوـروغ، أـ  أن     1899أن عدد املنسـني  لجههـاز     م،إىل

ــه ــم  كتابـ ــاري  9999\ج\9195رقـ ــه  م، 9999\9\91م، بتـ ــدد فيـ حـ

ممـا   منتسـب،  9899 ( فـردا بوـار   8999عدد املنتسـني  لجههـاز إىل    

 يث  التساؤل حول الوار  يف األعداد املقدمة وخالل مدة شهر واحد.

ة بوحــ م منيــدئه اــشو الكملــوفا  تــني  مــخ خــالل قيــام الملــعنية املاليــ .ج 

الجهنـة األمنيـة    –منتسـنياا، مـا  درغ لينييـا     859وجود ازدواجيـة لعـدد   

هـــشو اجلـــيل الجـــيمل(، و ا يـــتم اســـتنيعاد القييـــة ا ا ـــة ب  –العجيـــا 

 .اال  احل

بتحديــــد القييــــة املســــتحقة لعــــدد   -إ ــــدار قــــرار رئاســــة الــــوزرا    .د 

( د.ل ، يف حـــ  أن العــــدد   8585998185 نيجـــ   منتســـنيا ، مب  (8999 

( ويتضح التضارب يف أعداد املنسني  اـشا  889الوارد بالقرار با طأ  

 اجلهاز.

،بإحالة كملــوفا  عجــإ إجــرا ا  ماليــة واضــحة ا يــتم الفــرا بنــا ا .و 

 لفرا القيية.  تتضيخ أمسا  املنتسني  وبيانا  أرقام حساباتهم
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 -مرتبات الدروع :-6

( د.ل،عن الف ة من 211,111,111صرف مرتبات الدروع بقيمة )-

 -:، لوحظ بشأنها  م2102\02\20م، إىل 2102\0\0

( بتاريخ 002رقم )ر ا ع  -بناًء على كتاب السيد رئيس األركان العامة 

م، املوجه إىل وزير الدفاع ،متت إحالة كشوف 2102\2\26

فيه قيمة مرتباتهم املتأخرة  (فرًدا من وحدات قوة درع ليبيا، حدد62664)

 ( د.ل.467,277,111برمبلغ )

 262و \ر\رقم م -بناًء على كتاب السيد رئيس جملس الوزراء -

م، ُطِلب اإلذن من السيد رئيس املؤمتر الوطين العام  2102\4\2بتاريخ 

مليون،اخلاصة مبرتبات الثوار من الدروع، وكتائب الثوار  211لصرف 

د.ل، عن القيمة املطلوبة( إىل  023,436,111)وذلك بفارٍق قدره 

حني صدور قرار من املؤمتر الوطين باعتمادات إضافية، ومل يتم إدراج هذه 

القيمة وفقا لطلب خمصصات إضافية أو طلب مناقلة لتمويل سداد هذا 

 املبلغ.

رقم  -أعطى السيُد رئيس املؤمتر الوطين العام اإلذَن، مبوجب كتابه -

م، وذلك باملخالفة للقانون املالي 2102\4\2يخ بتار 2102\4\0

 م.2102للدولة، وقانون اعتماد امليزانية العامة للدولة، لسنة 

( 006رقم ) ر ا ع  -ألركان املكلف بناًء على كتاب السيد رئيس ا-

 -م ،متت إفادة وزارة املالية ببيانات احلساب املصريف 2102\4\4بتاريخ 

فرع الظهرة، اخلاص  -ري الوطين للمصرف التجا 212-0112رقم 

بإدارة شئون الدروع، بأنه ال مانع من إيداع املبلغ املخصص هلم يف احلساب 

 املذكور.

مت حتويل القيمة من حساب الباب األول لوزارة املالية يف مصرف ليبيا -

رقم  -إىل حساب إدارة شئون الدروع  021027رقم  -املركزي 
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رع الظهرة، وبدون صدور ف -صرف التجارياملب 0112-212

 تفويضات بالقيمة ما نتج عنه عجز يف مرتبات العاملني بالدولة.

مت تعيني مراقٍب مالي لإلشراف على الصرف، إال أنه مل يتمكن من -

مباشرة عمله نظرا لعدم وجود موظفي إدارة شؤون الدروع ومتت إجراءات 

 الصرف دون اعتماده لإلجراءات.

 م2102\4\21بتاريخ  0/244تابه رقم م/أكد وزير املالية، بك-

املوجه إىل السيد رئيس ديوان احملاسبة قيام آمر الدروع بتحويل القيمة 

"حتت الضغط"من حساب إدارة الدروع إىل حسابات الدروع املختلفة، 

 مليوًنا". 42باستثناء"

د.ل،"مرتباٍت للدروع" من قبل  011,662,126سَبَق صرف قيمة -

عامة على أن تتم تسوية هذا املبلغ من القيمة رئاسة األركان ال

مليون" قبل صرفها، يف حني مل تتم التسوية، وبذلك  211املخصصة"

د.ل،  226,662,126يكون إمجالي القيمة اليت ُصرفت للدروع 

د.ل، و  626,111,111)متمثلًة يف القيمة احملالة إلدارة الدروع 

ٍت" من قبل رئاسة د.ل(، القيمة املصروفة "مرتبا 011,662,126

 األركان(.
 

التعاقد مع مكتب املتحدون للمحاسبة مبوجب ثالثة عقود لتقديم -

خدمات حماسبية، تتمثل يف إعداد وترحيل قيود اليومية، وإثباتها بالدفاتر 

م حيث مت دفع: 2102\6\21مليزانية الطوارئ،من بداية العمل بها حتى 

يالحظ املبالغة يف م و2102و  2102د.ل، خالل سنيت  327,311

 القيمة املصروفة.
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 حساب قوة الردع:-7

–مبصرف الصحاري الرئيسي  213321رقم  -مت فتح احلساب -
طرابلس، مبوجب كتاب السيد مدير إدارة احلسابات بوزارة املالية، بناًء 

م، ومت 2102\3\26بتاريخ  221رقم  -على قرار جملس الوزراء 

رئاسة أمني شئون بتشكيل جلنة  مليون د.ل، ومت 043ختصيص مبلغ 

التنظيم بديوان رئاسة الوزراء وعضوية مدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس 

غرفة العمليات األمنية املش كة، واملخولني بالتوقيع على احلساب، كلٌّ 

 من:

 .رئيس اللجنة 

 .املراقب املالي 
 

 -بجغت املخففا  واملفروفا  والر يد، ما يف النييان التاله: -
 

 الرصيد املصروف التفويضات
137,500,000 121,020,906 0, 42324011 

 

 -وقد لوحظ اآلتي:

 بند  -لتفويضات املذكورة مجيُعها صادرٌة عن الباب الثاني ا

 .املتفرقات

  ،انفراد املراقب املالي بعمليات اإلعداد، والقيد يف السجالت

واحلسابات من الئحة امليزانية  26والصرف باملخالفة للمادة 

 واملخازن.

  من  22عدم إرفاق املستندات املؤيدة للصرف، باملخالفة للمادة

 -الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، ومنها:
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د.ل، بتاريخ  063,111ة بقيم 6\2رقم  -معاملة  -

م، مقابل شراء سيارات مصفحة، ولوحظ عدم إرفاق 2102\4\20

 حمضر االستالم.

د.ل، بتاريخ  302,111بقيمة  6\6رقم  -معاملة  -

م مقابل شراء سيارات،ولوحظ عدم إرفاق املطالبة،  2102\6\3

 والعروض حمضر جلنة املش يات.

د.ل، بتاريخ  311,111بقيمة  6\06رقم  -معاملة  -

 م، مقابل عهدة للسيد شعبان مسعود هدية، 2102\4\20

 ولوحظ عدم إرفاق قرار العهدة.

 

 مالية مببالغ كبرية جدا، وحتميلها مصروفاٍت، وذلك  منح عهد

 -قبل تسويتها، مثل:
 

 الغرض التاريخ املستفيد القيمة املعاملة رقم

0/3/2102 املصروب حممد رجب 200,000 1\7  قوةالردع 

00/3/2102 الساحلي علي ونيس 50,000 5\7  قوةالردع 

8/2102/, اجلديع عبداهلل مفتاح 10,000 9\8  النازحني 

3/8/2102 هدية مسعود شعبان 500,000 18\8  ثوارليبيا 

22/8/2102 الساحلي علي ونيس 50,000 2\9  قوةالردع 

01/2/2102 النعاس الطيب وفاء 25,000 10\9  نوالنازح 

01/2/2102 موسى براهيمإ حممد 600,000 11\9  ئالطوار 

00/2/2102 اجلديع عبداهلل مفتاح 150,000 29\9  ئالطوار 

   مجالياإل 1,596,000 
 

بقيمة لمراقب املالي كما لوحظ صرف عهدتني ماليتني ل

رقم  -د.ل، باملخالفة للصالحيات املمنوحة له، وفقا للمادة 061,111

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن. 27
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  رقم  -د.ل، حَسَب املعاملة  2,411,111صرف مبلغ بقيمة

م، ألحد أعضاء املؤمتر الوطين العام 2102\2\20)بدون( بتاريخ 

 – 262712 -110رقم  -بصكٍّ  أودع حساَبه اخلاص 
مبصرف التجارة والتنمية، بدون بيان السبب يف صرف  1120

مليون د.ل  2.3القيمة.. ومبتابعة احلساب تبني سحُب مبلغ 

، قبل موعد املقاصة؛ حيث مت اإليداع  للسيد سامل سعيد سامل

،وقد مت إيقاف الصرف من احلساب والسحب يف التاريخ نفِسه

 .املذكور مبوجب كتاب رئيس الديوان 

 م، بقيمة 2102\2\7بتاريخ  2\23رقم  -صرف إذن ال

، حتويٌل ملصلحة غرفةعمليات ليبيا،إىل (د.ل27,311,111)

(.. لوحظ حتميل  130-212-2712رقم )  -احلساب 

القيمة مصروفاٍت مباشرًة بدال من قيدها ارتباًطا، حلني تسويتها، 

 ن.من الئحة امليزانية واحلسابات واملخاز 20و  03باملخالفة للمواد
 

 -االعتمادات املستندية :

 بلغت قيمة االعتمادات املفتوحة يف مصرف الصحاري

 -:كالتالي %،وبياُنرها011بنسبة تغطية   د.ل (36,036,322)
 

 

 املستفيد القيمة تاريخ االنتهاء تاريخ الفتح رقم االعتمادات

 شركة دولفني لالتصاالت 4,776,754 2013\11\2 2013\8\15 حملي 208

 شركة نبتون العاملية 2,827,610 2013\9\17 2013\8\18 حملي 202

 24,992,500 2013\12\10 2013\9\10 حملي 221
شركة االمان السترياد 

 منمعدات األ

 فريقيا احملدودةأشركة  4,602,600 2013\10\10 2013\9\10 حملي 220

 شركة دولفني لالتصاالت 4,760,478 2013\11\10 2013\9\10 حملي 222

0, 2,  شركة بريل هاربور 1,900,977 2013\9\19 2013\8\20 خارجي ,

0,  شركة حمركات الشرق 6,020,700 2013\11\10 2013\9\10 خارجي 230

0,  شركة حمركات الشرق 6,276,900 2013\11\10 2013\9\10 خارجي ,23
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وقد لوحظ حتميل قيمة االعتمادات مصروفاٍت مباشرًة قبل تنفيذها 

 وتسويتها.
 

 سبها  -احلاكم العسكري

بشأن صرف  م، 2102( لسنة 226رقم ) -قرار جملس الوزراء صدر -

عهدة مالية للحاكم العسكري للمنطقة اجلنوبية مببلغ 

( دينار، ملعاجلة القضايا األمنية واالقتصادية يف 211,111,111)

 (  دينار011,111,111مناطق اجلنوب،  إال أنه مت تسييل مبلغ )

على أن يتم استعاضتها يف  صرفت من بند املتفرقات بامليزانية، ، فقط

( مصرف اجلمهورية سبها 77777أودعت باحلساب )تواريخ الحقة ، 

م حيث بلغت املصروفات الفعلية  2102.6.21وكان ذلك بتاريخ 

( 34,306,477م يف حدود مبلغ )2102.02.21للحساب حتى 

 -دينار وقد لوحظ على املصروفات:

( دينار ولوحظ تكرار 43111العهد املصروفة من احلساب )بلغت -

 صرف عهدة ألشخاص دون تسوية العهدة السابقة .

 صرف مكافآت مبناسبة عيد األضحى كما يلي :-

 دينار مكافآت للكتائب . 223,311مبلغ إمجالي  قدره  

 دينار مكافآت لإلفراد .  341,111مبلغ إمجالي قدره   

 دينار مكافآت لإلفراد .  22,211مبلغ إمجالي قدره   

صرف مبالغ مالية جلهات ذات ذمه مالية مستقلة واملساهمة يف بناء -

مساجد واملساهمة يف الراليات وغريها ، بلغت مجلة املبالغ املسددة واليت مت 

 -دينار منها على سبيل املثال : 0,470,111حصرها 

 مساعدة  مالية ملسجد عرفات الناصرية   06,461

 مساعدة  لرالي فزان  23,111

 دفع دية جمللس احلكماء .  21,111
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 مساعدة ملؤسسات اجملتمع املدني   21,111

 معدات طبية وجتهيزات ملركز سبها الطيب 0,262,471

 مساعدة ملهرجان غات السياحي               23,111
 

ات لوحظ ارتفاع قيمة املبالغ املس جعة وهو ما يثري التساؤل حول مربر-

 صرف تلك املبالغ ومشروعية صرفها، وذلك كما يلي :

 لكتيبة أحرار فزان     دينار   011,111مبلغ   

 للسيد على حممد عبد اجلليل  دينار        07,021مبلغ 

 منطقة سبها العسكرية . دينار      31,111مبلغ 

 للسيد فتحي حممد موسى دينار       03,111مبلغ 

 للسيد بركة بادر حسني .  دينار  62,211مبلغ 
 

 

 القيام بسداد قيية مستخجفا  مثل :  -

          9999\9لجعقد  9دينار     قيية مستخج  رقم  9888988 -

 شركة بخ عقنب .            

 تكجيف شركة  9قيية املستخج  رقم      دينار          9598989 -
 جنا  سنيها    

 

 األمانا  مثل :القيام بتعجية منيال  إىل حساب  -

 .91\91988دينار بنا ا عجإ قرار وزارة الدفاغ رقم  9888998999

 . 988\9855دينار  حسب رسالة رقم   889998999

 دينار  باقه خمففا  منطقة سنيها العسكرية .  189998999

القيام بفرا دفعا  حتت احلساب لغرض حهز تشاكر سور مثل  -

 ة لجسور والسياحة .دينار  دفعة لملركة الواح 9998999 را 
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من خالل ممارسة ديوان احملاسبة الختصاصاته املسندة إليه  -

بالقانون من عمليات فحص وتقييم اجلهات اخلاضعة لرقابته 

الحظ إن من ضمن األسباب الرئيسية يف تأخر بناء الدولة بشكل 

عام واجليش الوطين بشكل خاص هو االحنراف عن األسس 

اإلدارة وعدم  ضعف دولة القانون حيث إن والقواعد الالزمة إلرساء

االهتمام أو ال كيز على عمليات البناء املؤسسي وجتاوز 

الصالحيات وسلب االختصاصات على مستوى املؤسسات والوظائف 

 هو السمة الغالبة للقرارات احلالية  يف الدولة.

تعاني وزارة الدفاع من ضعف وقصور يف السيطرة على اإلنفاق  -

وتوجيهه بالشكل السليم الذي حيقق اهلدف الرئيسي للوزارة وهو 

إعادة بناء وتأهيل اجليش اللييب باستخدام اإلمكانيات واملوارد 

فعلى الرغم من املتاحة بكفاءة وفاعلية مبا حيقق أقصى استفادة ، 

على التجهيزات العسكرية ضمن بابي امليزانية جتاوز املبالغ املنفقة 

م ملبلغ مخسة مليارات 2102،  2102الثاني والثالث للعامني 

وحصول رئاسة االركان على مبالغ من امليزانية االستثنائية دينار 

 .م اال ان هذا االنفاق ليس له اثر على ارض الواقع 2102للعام 

ستمرار يف سياسة حل ان اختاذ القرارات غري املدروسة و االكما  -

املشاكل القائمة بصرف االموال وختصيص املبالغ يف ظل ضعف 

االدارة واالحنرافات عن االهداف واالختصاصات وعدم العمل وفق 

خطط مدروسة سوف يؤدي ذلك إىل ضياع هذه األموال دون 

، حيث يالحظ انه كلما تأزم الوضع االمين  حتقيق االغراض

مبالغ اضافية بعيدا عن وزارة الدفاع  تستمر احلكومة يف ختصيص

األمر الذي حيتم ضرورة إجراء جرد وحصر لكل اإلمكانيات 

واآلليات واألسلحة وملحقاتها والتحقق من املخزون وما مت 

 ختصيصه .
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 -التوصيات :

على ضرورة تدخل املؤمتر الوطين العام وجملس التأكيد -0

املؤسسة العسكرية ، والتوفيق يف الوزراء يف حل اإلشكاالت العالقة 

بني وزارة الدفاع ورئاسة االركان ، والعمل على ازالة التضارب يف 

ل كل طرف مبسؤولياته وفق يحتماالختصاصات والتصرفات ، و

، وذلك بطلب االعتمادات اختصاصاته اليت أسندها له القانون

ها املالية من خالل وزارة الدفاع واليت بدورها عليها واجب  توجيه

بالشكل الصحيح إىل اجملهود العسكري فقط عن طريق رئاسة 

 .األركان

 

إجراء بأن تلتزما وزارة الدفاع ورئاسة األركان جيب على -2

واعداد  قوائم بكل التجهيزات العسكرية ، عمليات اجلرد واحلصر 

اليت انفقت عليها االموال طيلة العامني وواالسلحة وملحقاتها 

ن املخزون وما مت ختصيصه ، حتى ميكن املنصرمني والتحقق م

االسلحة او  وعدم ضياع، الوصول اىل االحتياجات الفعلية 

 .ها وتعرضها للتلف والسرقة وغريهاتكديس

 

الضمانات الكافية  تراعي توفريجيب على وزارة الدفاع ان -2

والالزمة للحفاظ على املال العام والتجهيزات املزمع توريدها ، 

وذلك عن طريق وضع الضوابط اليت حتقق ذلك من مجيع 

 اجلوانب)املالية والتنظيمية واالمنية(.
 

 

على وزارة الدفاع ورئاسة األركان االلتزام بإقفال حسابات -7

والقوائم اليت توضح كيفية  امليزانيات السابقة واعداد الكشوفات

استعمال املخصصات املصروفة حتى ميكن الوصول اىل القيمة 
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الدقيقة لإلنفاق العسكري وتقييمها ووضع بدائل مالئمة 

 لالحتياجات العسكرية.

 

ضرورة تقيد وزارة الدفاع ورئاسة االركان بعدم استعمال -3

د العسكري هواالموال املخصصة للدفاع  اال يف بناء اجليش ويف اجمل

وعدم انفاق االموال على عمليات ال تتعلق بهذه االهداف بأي شكل ،

كان ، وكذلك التنبيه بااللتزام بالقوانني والتشريعات املالية 

عند التصرف يف املال العام خصوصا فيما يتعلق باحلسابات 

والعهد من تسجيل وتبويب وتوفري الدعم املستندي واحلصول على 

 زمة لكل عملية صرف.التخويالت الال

 

 هيئة شئون احملاربني
م، الصادر  1622( لسنة 06رقم ) -قرارالأنشأت هيئة شئون احملاربني ب

  -عن املكتب التنفيذي للمجلس الوطين االنتقالي؛ وختتص باآلتي:
 حصر الثوار احملاربني يف سجالت، ومنحهم إفادات بذلك. (0

ت املقاتلة، يف دمج الثوار احملاربني، ومجيع أفراد التشكيال (2

وقطاَعي الداخلية والدفاع،  القطاعات املختلفة للدولة بشكل عام

  بشكل خاص.

العمل على توفري احتياجات الثوار احملاربني من قروض بناء  (2

املساكن واألراضي، والقروض السكنية، وغريها من احلوافز 

 والتسهيالت، بالتنسيق مع اجلهات ذات االختصاص.

التدريبية، والدراسية، والتأهيلية، الداخلية اق اح الربامج  (7

بالتنسيق مع  ، لدجمهم يف مؤسسات الدولة واخلارجية للمحاربني

 اجلهات ذات العالقة.
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اق اح التشريعات الالزمة لتسهيل عملية دمج الثوار احملاربني، يف  (3

 مؤسسات الدولة.

 العمل على وضع خطط مناسبة جلمع السالح من الثوار احملاربني، (6

 واملساهمة يف تنفيذها.
 

  -موقف تنفيذ امليزانية :

م 21/6/2102م إىل 0/0/2102موقف تنفيذ امليزانية عن الفنرة من 

 -كان على النحو التالي:
 

 

 املفوض به املعتمد البيان

 000330333 000330333 الباب األول

 0303330333 0303330333 الباب الثاني

  03303330333 الباب الثالث

 

 مل يتم احلصول على بيانات املصروفات الفعلية اإلمجالية لعدم توفريها من اجلهة.

 

  -مالحظات على املصروفات، واخلالصُة العامة للميزانية:
 

عدم اختاذ اهليئة اإلجراءات الالزمة حيال الرصيد الدف ي يف  -2

، وذلك بإرجاع حساب امليزانية التسيريية م 20/02/2102

لوزارة ( د.ل00,422,424)الفائض بامليزانية، والبالغ قيمُته 

 2102( لسنة 4رقم ) -األمر الذي يعد خمالفا لقانون  ، املالية

 م، بشأن اعتماد امليزانية.

                                         تبني أن احلوالة الواردة من وزارة املالية، والبالغ قيمتها -1

م،  2102ختص ميزانية التحول لسنة ( د.ل2,074,222)

( الصادر بتاريخ 204رقم ) -وذلك استناٌد إىل تفويض 

مت الصرف منها على مصروفات السنة املالية م،  02/02/2102
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( لسنة 4رقم ) -األمر الذي يعد خمالفا لقانون م ،2102

 بشأن اعتماد امليزانية. م 2102

 
 -مالحظرررات الفحص املستندي:-

 

د.ل، لشركة البؤرة املضيئة  222,246تبني صرف مبالغ بإمجالي -0

للخدمات واالستثمارات السياحية، نظري حجز تذاكر سفر داخلية 

 -وخارجية، وحجز فنادق داخل ليبيا وخارجها حيث لوحظ:
 

ضعف التعزيز املستندي للمعامالت اليت مت مبوجبها صرف القيمة  .أ 

 املذكورة،للشركة.
 

مجيع املبالغ املصروفة للشركة دفعاٌت مقدمة، وتتطلب  .ب 

 التسوية،غري أنه مت حتميلها على بند نفقات السفر، وبدل املبيت.

تبني صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق لغرض اإلقامة واإلعاشة، -2

 -وذلك وفق اآلتي: للموفدين يف مهام

 
 

 املستفيد القيمة الصك التاريخ الصرف إذن رقم

 فندق دوجال 10,000 565341 14/3/2013 3\41

 فندق نزل الراحة 10,000 565352 25/3/2013 3\45

 فندق نزل الراحة 15,000 565625 16/4/2013 4\53

 فندق هارون 15,000 565626 15/4/2013 4\54

 فندق نزل الراحة 15,000 44943 17/6/2013 6\31

 الراحةفندق نزل  15,000 59987 27/6/2013 6\65

  80,000  اإلمجرررررالي
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 -يف هررذا الشأن لوحظ اآلتي:و

مت حتميل القيم املصروفة على بند نفقات السفر وبدل املبيت  .أ 

مباشرة وذلك دون تعزيز املعامالت املذكورة باملستندات املقررة، 

( من الئحة امليزانية 22األمر الذي يعد خمالفا للمادة )

 واحلسابات واملخازن.

تبني صرف القيم "دفعاٍت حتت احلساب" وذلك دون تقديم الفنادق  .ب 

 الضمانات اليت تقابل صرف تلك القيم، إذ ما أخلت بالتزاماتها.

أنه قد مت صرف دفعات حتت احلساب  السابق تبيََّن من اجلدول .ج 

لفندق "نزل الراحة" وذلك دون إرفاق ما يفيد بتسوية الفندق 

 للدفعات املصروفة سابقا.

د.ل  26,371 صرف مبالغ بقيمة إمجالية قدرها تبني -2

نظرَي تقديم خدمات النظافة  ملصلحة بعض شركات النظافة

والسفرجة وغريها، ولوحظ عدم إرفاق املستندات املعزِّزة لعملية 

 الصرف، مثل الفواتري، وبياُن األعمال املنَجَزة.

 

تبني قيام مدير عام اهليئة بإبرام عقد بتاريخ  -1

مع كلية دبي  $ 3,463,327م، بقيمة 02/00/2102

لإلدارة احلكومية، ومقرها دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك 

( مشارك يف دورة برنامج إعداد القيادات احلكومية 211لتدريب )

العليا واملتوسطة؛ حيث مت حتويل املبالغ التالية إىل الكلية مقابل 

 -تنفيذ العقد، وفق التالي:
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والة رقم احل

 اخلارجية
 بيان الدفعة القيمة التاريخ

304300001 7/0/0300 
2,882,767$                                   

 ما يعادل

 ل.د3,659,672 

  %50 متثل

 من قيمة العقد مقدما

304300008 0/7/0300 
2,936,874 $                       

 مايعادل

 ل.د 3,728,362 

 متثل الدفعة الثانية 

 واألخرية من قيمة العقد
 

 

 -ويف هذا الشأن لوحظ اآلتي:

مت إبرام التعاقد ما الكجية، وذلك دون أخش املوافقة املسنيقة مخ ديوان  .أ 

( بملأن  11رقم   -( مخ القانون 32باملخالوة لن  املادة   احملاسنية

 إعادة تنظيم الرقابة.
 

قيية التعاقد مقدما، دون  %مخ إمجاله05لوحظ  را ما قييته  .ب 

( مخ 11وجود أي ضيانا  تقابل القيية املفروفة، باملخالوة لجيادة  

 الئحة العقود اإلدارية.
 

مت  را الدفعة الثانية واألخ ة مخ العقد، وذلك دون إخضاغ  .ج 

الدفعة املفروفة مقدما ملفادقة ديوان احملاسنية، باملخالوة لن  

 ( بملأن تنظيم الرقابة.11  رقم -( مخ القانون 32املادة  
 

صرف مقابل إجيار عقارات مقدما، ملدة سنة، بقيمة إمجالية -2

( من الئحة العقود اإلدارية، 20للمادة ) ةباملخالف د.ل 262,241

 -وهي كالتالي: وكذلك عدم وجود أي ضمانات باخلصوص
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 بيان القيمة رقم العقد التاريخ القيمة إذن الصرف

2\4 030333 11/4/2013 9/2013 
  20/3/2013 اإلجيارملدة سنة اعتبارا

 شهريا 5000 بواقع01/0/0300وحتى

9\5 000333 5/5/2013 13/2013 
 1/5/2013اإلجيارملدة سنة اعتبارًا

 شهريا 7000 بواقع03/0/0300حتى

11\5 010093 5/5/2013 - 
  حتى03/0/0300اإلجيار ملدة سنة اعتبارا

 د.ل،شهريا 2500 بواقع 03/0/0300

12\5 010093 7/5/2013 - 
اإلجيار ملدة سنة اعتبارا 

 2500بواقع 03/0/0300حتى03/0/0300
 د.ل،شهريا

22\5 070703 13/5/2013 14/2013 
حتى 1/0/0/0300االجيارملدة سنة اعتبارا

 شهريا  4000وبواقع  00/9/0300
 

 

إىل اخلارج،  تبني قيام هيئة شؤون احملاربني بإيفاد عدد من احملاربني-7

مبوجب قرارات صادرة بشأنهم حلضور دورات تدريبية، مُلَدٍد متفاوتة؛ حيث 

تضمنت بعُض القرارات منَح املوفدين مكافآٍت ماليًة، وبعٌض آخُر ينص على 

صرف بدل مبيت، على أن يتم تسليم تلك املبالغ إىل أحد املشرفني على 

كشوفات متضمنًة  اجملموعة ليقوم بتوزيعها على املوفدين مبوجب

  -أمساَءهم، واملبالغ املخصصة لكل منهم، وذلك وفق اآلتي:

 
 

 التاريخ الصرف إذن املدة املوفدهلا الدولة العدد القرار رقم
 القيمة

 املصروفة

21/2013 42 
 ايام 10 كوسوفو

21\1 31/1/2013 204,120 
 ايام 5 تركيا

 132,000 27/3/2013 3\49 يوم 30 اإلمارات 67 67/2013

90/2013 27 
 ايام 10 كوسوفو

47\4 4/4/2013 131,220 
 يامأ 5 وتركيا
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 التاريخ الصرف إذن املدة املوفدهلا الدولة العدد القرار رقم
 القيمة

 املصروفة

124/2013 28 
 يامأ10 كوسوفو

57\5 19/5/2013 136,080 
 يامأ5 وتركيا

139/2013 
 202,400 6/6/2013 6\8 ايوًم 30 اإلمارات 88

 176,000 6/6/2013 6\9 ايوًم 30 اإلمارات 88

 

 -ويف هذا الشأن لوحظ اآلتي:

صرف املكافآت بِقَيٍم متفاوتة للموفدين؛ حيث مل يتم االستناد إىل  .أ 

 بشأن الئحة اإليفاد يف حتديد تلك املكافآت.430رقم–القرار 

املوفدين، وتوقيعاتهم، ُتِفريُد عدم إرفاق كشوفاٍت تتضمن أمساء  .ب 

 استالَمهم هذه املبالغ.

 

لوحظ تسليم صكوٍك لبعض املستفيدين، وذلك دون تدوين اسم، -3

فضال على عدم ختمه خبتم يف منوذج إذن الصرف،  وتوقيع مستلم الصك

وأحياًنا يتم تسليم صكوٍك لغري املستفيدين، األمر الذي يعد  املستفيد

ا ذ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، وفى ه017خمالفة للمادة )

 -نشري إىل:

 

قيمَة إجياِر م، 00/7/2102( بتاريخ 2/7رقم ) -إذن الصرف  .أ 

 حيث تبني تسليم الصك  د.ل،61,111مببلغ مبنى إدارة التأهيل 

 دون وجود توكيل رمسي بذلك.

م،ملصلحة 24/2/2102( بتاريخ 72/2رقم ) -إذن الصرف  .ب 

د.ل، حيث تبني أن 022,111، مببلغ لدورة التدريبية مشرف ا

 دون وجود توكيل باستالم القيمة. مت تسليمهالصك 
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بتاريخ  72/7رقم –د.ل، بإذن الصرف  027,201صرف مبلغ -6

هلندسية؛ حيث متثل القيمُة ام، ملصلحة شركة الفكرة  6/7/2102

–اربني ( لصيانة وجتهيز مبنى هيئة شؤون احمل2رقم ) -املستخلَص
 -ولوحظ على املعاملة ما يلي:رابلس ، ط

مت صرف القيمة بدون وجوِد ما يفيد مصادقَة ديوان احملاسبة  .أ 

( 26للدفعة املصروفة، يف السابق األمر الذي يعد خمالفة للمادة )

 ( بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية.00رقم ) -من القانون 

من القيمة، باملخالفة عدم خصم الضمانات )االبتدائي والنهائي(  .ب 

 ملا نصت عليه الئحة العقود اإلدارية باخلصوص.

 عدم تصديق العقد من إدارة الضرائب. .ج 

 عدم استيفاء بيانات العقد، من حيث التاريُخ، ورقُم العقد. .د 

عدم إرفاق مقايسٍة باألعمال، عن قيمة العقد بالكامل، ملقارنة  .ه 

 األعمال املنفََّذة، واملدرجة يف املستخلص.

 

لوحظ قيام إدارة اهليئة بإبرام عقود واتفاقات، وإصدار أوامَر تكليٍف -4

لشراِء األثاث وبعض التجهيزات األخرى، وإصدار قرار بشأن التعاقد مع 

موظفني للعمل يف اهليئة يف ظل عدم اعتماد امليزانية، األمر الذي يعد 

من الئحة 26من قانون النظام املالي للدولةواملادة  21خمالفة للمادة 

بشأن م 2102لسنة  4رقم  -امليزانية واحلسابات واملخازن، والقانون 

 -م، ومثاٌل على ذلك:2102اعتماد امليزانية العامة لسنة 
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 القيمة املستفيد بيانه تارخيه أوالعقد التكليف رقم م

 33,570 الصفاء معرض توريدات 12/2/2013 (7) أمرتكليف 1

 14,875 التقنية علوم توريدات 10/3/2013 (11) أمرتكليف 2

 1/1/2013 (1) رقم عقد 3
 الوطين املشروع برنامج

 الشباب هيلألت

 واالستشارات مركزالبحوث

 يجامعةبنغاز
255,000 

 71,640 شركةالديار النظافة خدمات 1/1/2013 (10)عقد 4

 دراسية جارقاعاتاستئ 4/3/2013 (11) عقد 5
 اهلندسة تقنية كلية

 كيةيامليكان
5,850 

 باهليئة للعملا موظًف (32) مع التعاقد نأبش 13/2/2013 (37)قرار 6

  

 -حساب الودائع واألمانات :

 -على كشف حساب الودائع تبني اآلتي: االطالعمن خالل 

 

( د.ل، بتررررررررررراريخ  4,207,074مت تعليرررررررررررة احلسررررررررررراب مببلرررررررررررغ )   -2

 022/2102هررررر. .م/رقررررم  -م مبوجررررب كترررراب   20/2/2102

األمر الذي  وذلك دون إرفاق أي مستندات دالة على تعلية تلك القيمة

( من الئحة امليزانيرة واحلسرابات   067-060يعد خمالفا للمادتني )

 واملخازن.

 

د.ل،( من املبلغ الذي متت تعليته مبوجب  023,431 صرف )مت -1

م،ملصلحة معرض  23/2/2102( بتاريخ 0/2رقم ) -إذن الصرف 

ُمَصفََّحة" دون موافقة  –رَي شراء سيارة "الندكروزربرقة للسيارات نظ

 .وزارة املوصالت قبل الشراء
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 -العهد املالية: -3
 

 االسم
 العهدة قيمة

 املصروفة
 ذنإ

 الصرف
 السنة

 رصيد

 العهدة

 القائم
 السنة الشهر

 2012 12 4,135 2013 7\42 5,500 ياملرزوق براهيمة إراجي
 2013 2 5,000 2013 3\34 5,000 عبدالدائم نورأ عبدالدائم
 2013 2 20,000 2013 5\14 20,000 قيصيبوقع مجعة طارق

 2013 5 20,000 2013 5\14 30,000 بدران عمران سفيان

 
ة، بنهاية السنة القصور الواضح عن متابعة إقفال الُعهد املالي -

حيث بلغ رصيد الُعهد املالية يف م  2102املالية 

د.ل وعدم اختاذ اهليئة  (262,642، ) م 20/02/2102

( من الئحة امليزانية 066باملخالفة للمادة ) ، اإلجراءاِت الالزمَة

 واحلسابات واملخازن.

 

عدم حتديد الغرض من صرف العهدة، واستخداُمها وسيلًة لدفع  -

 ، املصروفات بصفة عامةمثل فواتري اإلقامة يف الفنادق، وبدل املبيت

وأعمال الصيانة،وغريها من  ة احملمولوشراء أجهز وتذاكر سفر

 املصروفات اليت يتوجب صرفها بصكوك.

 
 عدم مسُك سجلٍّ لقيد الُعَهد املالية، ومتابعتها. -
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 وزارة الصحـــــة 

    

تني املــحلنيتني أظهــ أ أالــحص وحــج و  اابــة زاــحاحأ وزارة الصــحة اــ  الاــ    

 -اآلتي :  م(  2112/2111)
 

لـــا  ال الـــ زارة  الغـــل  لـــة اااتلـــحةاأ املزـــ رة لللنييا نيـــة التاـــني  ة  .1

ة.ص( ، ووــــ   0,4,014,21م ) 2112للبــــحاني و ااوص وال ــــح ي و للبــــحم  

 -التفصنيل التحلي :
 

 ال صنيا املص ووحأ الفبلنية اااتلحة الا  ي البحب

,593 ااوص 094, 8 999, 89, , 8 , , 394, 0 

, ال ح ي , 90009000 , 39, , 2904, 2949, 90, 5 

,9393 اإل ـــحلي 094, 8 9, 932, 9, , 9 , 909493, 5 
 

   

ة.ص( 04002400,4111م، ) 2111الغل خمصصـحأ الـ زارة لـعص اـحم      .3

 -وو  التفصنيل التحلي :
 

 املخصصحأ املبالة قنيلة امل حقعأ املخصصحأ املبتلاة البنيحل

, البحب األوص 924, 95, , 9000 22299259000 , 9, 8298539000 

,293 ال ح ي البحب 39, 209000 (3090009000) 294539, 209000 

, 48390009000 اعج امل ضى 4590009000 8, , 90009000 

,58 اعج اجل زى 90009000 8, 490009000 2949490009000 

,292 البحب ال حلث 590009000 - 292, 590009000 

,2) 2900090009000 البحب ال ااع 090009000) 53090009000 

, اإل حلي 9, 45909, 9000  9989, 99, 39000 
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  -و   لعص الفحج ل زظ : 

 -البز ة املرب ة  :

 ازا ش كة اواني  احملاوةة 

احملـاوةة )ا اـنيتهح ايلنيي ـة(     قنيحم ال زارة اإا ام ازا    ع شـ كة أوانيـ   

لتزـــا د لـــا حأ ال اح ـــة الصـــحنية وال بنيـــة البحلنيـــة لل  زـــى وامل ضـــى        

م وال ــح ي اتــحر     11/6/2112اللنيبــنيني ةالــل لنيبنيــح وكــحل ااوص اتــحر     

ــة ا حلنيـــة ) 11/6/2112 ( ا نيـــس ايـــ لنيد ، وقـــا   2140004111م ازنيلـ

  -ل زظ: 

قا ، زنيث مل تزـد ابـ ا البزـا      ا ف اة الانياْة ال ز   اإا اءاأ التبح .أ 

الــى اإلةاراأ املختصــة إلاــااء رأ هــح قبــل التبحقــا ، كلــح مل  ــتد الــ         

 امل اوزة املابزة    ة  ال احملحيبة قبل اا ام البزا   .

اــام تــ و  التغ نيــة املحلنيــة العز ــة للبزــا   ، كلــح ا ت اــا اــحل زارة         .ب 

 خمحببــة وزارة ةرايــة واضــحة للتل  ــل  ــح زــاا احلاــنياة الــ ز         

م /  26/1/2112اتــــــــحر    -21000املحلنيــــــــة ت اــــــــ  ال تــــــــحاني ) 

م( ، اشـنل بلـ  تغ نيـة الزنيلـة  ـ        0/2112/,2اتـحر   )  -2,160

  نييا نية ال  ارئ .

اـام قنيــحم الـ زارة اــحلتحز   ـ  ال ضــع الزـح   ي للشــ كة املتبحقــا      .ج 

ل  ـحأ   بهح واـام الت اـني   ـع الاـفحرة اللنيبنيـة ال ـال  اشـنل بلـ  املب        

زــ ص وضــبهح الزــح   ي ، وشــار اإلشــحرة ا  أل الاــفحرة اللنيبنيــة ال ــال      

أاــاأ ظفاهــح زــ ص وضــع الشــ كة وااشــتبحت س  اــ اءاأ تنينياــهح ،     

زنيــث تــبني تزــا د الشــ كة املتبحقــا  بهــح ملبل  ــحأ  ــ  ةقنيزــة ، زــ ص   

وضبهح الزح   ي وقا  بس  اتشحر الانيا / رئنيس ال زراء الاـنياة الـ ز      

ــ ورة  لغـــــحء البزـــــا ت اـــــ  كتحاـــــس رقـــــد )     ا ( اتـــــحر   11110  ضـــ
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م ،  ات اًا س ذلك ا  ت صنية حمح ي الافحرة اللنيبنيـة   0/11/2112

  ال ال ، ز ص امل ض ع .

 
  للخا حأ ال بنية احملاوةة –ازا ش كة  نيل  للت   ل انيح 

م  ، تبحقــــــــــاأ الــــــــــ زارة  ـــــــــع شــــــــــ كة ) نيلــــــــــ    20/0/2111اتـــــــــحر    

ــح ــ -للت   ل انيـــــ ــا حأ   للخـــــ ــا د ا ـــــ ــاوةة( ، لتزـــــ ــة احملـــــ ا حأ ال بنيـــــ

( شــخج  ـــ   0,التشخنيصــنية والبعانيــة  املتزا ــة ااولـــة املح نيــح ، لبــاة )     

 -(   رو ، و عزظ : 1142,04111املبت ر   واملزبا   ، ازنيلة )

ت قنيـــع البزـــا ةول واــــ ة التغ نيـــة املحلنيــــة للبزـــا ، وقــــحم الاـــنيا وز ــــ        .أ 

( 16  حــس ااذل مصــد  بلــ  ) الصــحة تخحببــة وز ــ  املحلنيــة ، اشــنل   

 لنيـــ ل ة  ـــحر لصـــلًح  ـــ   نييا نيـــة زاـــحب ال ـــ ارئ اـــحل زارة ، لتغ نيـــة  

 م . 21/12/2111الزنيلة ، ومتل امل اوزة ولصد املبل    م 

مل تزد ال زارة اححلص ص الى ااذل املاب  للتبحقا  ـ  ة ـ ال احملحيـبة     .ب 

 م . 1006( لا ة 11(    الزح  ل رقد )21احملخحلفة لللحةة )

أل من ذج البزا احء احملخحلفة لل لحذج املبتلاة اعئحة البز ة ااةار ـة   .ج 

 م . 2110( لا ة 061الصحةرة ا  الال ة الت فني  ة يحازًح رقد )

( أشه  ، احل  د  ـ  أل ابـا احلـحاأ    6أل  اة ي  حل البزا زاةأ اـ ) .ة 

ــة       ــا كنيفنيـ ــاة البزـ ــ  ذلـــك ، وةول أل  ـ ــ ص  ـ ــ اأ أبـ ــحج لفـ ــا ظتـ قـ

 ة ذ ت احلحاأ . بحجل
 

ــى      ــس وزتــ ــحرة    أ ــ ــار اإلشــ ــحص   11/12/2111وشــ ــ زارة اإريــ ــد الــ م ، مل تزــ

 املب نيني  ا ًا لتب   اإلا اءاأ اإلةار ة .
 

 ( لف التبحقا   ع ش كة ا ا س ووت  ذحوس PWC: )- 

( احملاوةة س اها احل   ة اا تزحلنية ، احَم PWCَأا َم البزَا،  ع ش كة )

ــة وتـــاقني  وـــ ات  البـــعج س        2112 ــحة، الـــى وحـــج و  اابـ م وزارُة الصـ

ــل      ــًة، الـــ  احجلـ ــحمل، كحوـ ــح س ةوص البـ ــة النيهـ ــحأ امل تبـ ــحرج، واالتيا ـ ا ـ
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ــة )     ــ  ازنيلـ ــ ب التح  ـ ــحء زـ ــنيني أا ـ ــى اللنيبـ ــى واجل زـ ( 641114111امل ضـ

ــح  ــــ  الزنيلــــة   ةوار ، )يــــتة  ع ــــني ةوا ر(  ضــــحوة     اــــبة  تفــــ  النيهــ

احملصــــــــلة،  نيــــــــث         ا تت ــــــــحوز قنيلــــــــة البزــــــــا س كــــــــل األزــــــــ اص   

 .( اش ة  ع ني ةوار1141114111)

وقــا قح ــل احل   ــة احلحلنيــة تــ ل الشــ انية للاــ اءاأ املخحلفــة، اــإا اء   

ذل م ، احإل 2111( لا ة ,11رقد ) -از  وذلك ازنيح هح اإصاار الز ار 

ل زارة الصحة اهـ ا التبحقـا، لغـ ا تصـحنيل املخحلفـحأ املتبلزـة اـإا اءاأ        

 -التبحقا و ع ذلك  ا ل الى ذ ا البزا  ح  لي :

أل التبحقـــا قـــا ق ا   زـــة الت لنيـــف املبحشـــ  احلزنيلـــة احملـــاةة يـــحازح،    .أ 

وكــحل  ــ  املفــ ا الــى رلــس الــ زراء الــ ج س الزــ ار املشــحر  لنيــس       

 ا   زة الت لنيف املبحش  . الى ااتلحة التبحقا

كــحل الــى احل   ــة أل تشــ ل جل ــة لارايــة الاــب  الــ ي ق التبحقــا         .ب 

الــى أيحيــس و ــاا  عء تــس للتبحقــا، والتفــحوا  ــع الشــ كة اشــن س،   

 (    ائحة البز ة اإلةار ة .61تح   او  املحةة )

ــا        .ج  ــح  بـ ــح،  ـ ــاا ةقنيزـ ــا ظا ـ ــ ع البزـ ــا   ضـ ــة اتحا ـ ــد احل   ـ مل تزـ

ــة لل ــحةة )خمحلفـ ــ ع     11لـ ــث  ل   ضـ ــة، زنيـ ــ ة اإلةار ـ ــة البزـ ــ  ائحـ (  ـ

البزا املربم مل  تحاة، و ـاور  زـ ص التـاقني   ـ  اهـة ، والتفـحوا  ـ         

 اهة اح نية والتحزني  وتزصي احلزحئ     اهة احل ة .
 

 : لف التبحقا   ع ش كة ة   س الف  انية - 
وشــ كة م اــني   كــي ا غــحزي ال ــ   2110لاــ ة  10ق  اــ ام البزــا رقــد 

ــغنيل       ــى تشـ ــحااة اإلةارة الـ ــنية لغـــ ا  اـ ــلةارة الصـــحنية الف  اـ ــ س لـ ة  ـ

 -امل كي ، وقا ل زظ الى  ا اءاأ  ا ام البزا وت فني ت  ح لي:

ــ ك رة س     .أ  ــ كة املـ ــع الشـ ــا  ـ ــ ام البزـ ــا  10/12/2110ق  اـ م أي ابـ

م 2110 ــ ور اعاــة اشــه  الــى تحينياــهح الــ ي كــحل س شــه  يــبتلرب    
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ال اقبـة اـني تـحر   تنينياـهح والتبحقـا  بهـح  ت ـل         واحل ا     الفـ ة 

أ هـــح  ـــ  كحونيـــة لارايـــة وضـــع امل كـــي وتزنينيلـــس وتزـــا هح لب ضـــهح     

األ   ال ي  لزي ظعص الشك ز ص ت رط املاؤولني س ال اـحم الاـحا    

 س تحينياهح و  حهح البزا امل ك ر.

م 2110( لاـ ة  1,1تبني صاور ق ار الال ة الت فني  ة الاحازة  رقد ) .ب 

م قبل 21/0/2110اشنل األذل احلتبحقا  ع الش كة امل ك رة اتحر   

تحينياهح وذ   ح  با ق   ة لـب عل البزـا وتـ رط املاـؤولني س ال اـحم      

 الاحا  س امل ض ع.

ق ت بنيــ  قــح  ل اايــت لحر الــى الشــ كة ، زنيــث اافنيــل  ــ  ال يــ م      .ج 

ــح  ـــــ  األاح ـــــ  اـــــ     ــح لني اهـــ ــع البـــ ــ ائ  ومتتـــ  اأ اجلل كنيـــــة وال ـــ

اإلافـحءاأ اـحل  د  ـ   كــ ل  شـحبهح س لنيبنيـح تبحقـا  ةاري ا زــام أي       

قنيلــة   ــحوة لعقتصــحة الــ بد تــح  اــلل اــإةراج الشــ كة ظــل ا ــا  

 املات ل .

( ة  ـحر شـح عً    2041104111ق ظا ا الزنيلة الا   ة للبزـا تبلـ  )   .ة 

  نيــع ال ــ ائ  واـــ لك ق التحح ــل الــى الزـــ ا ني اللنيبنيــة و ةرااـــس     

ــة البح ـــة  صـــ و       ظـــل ا ـــا  الـــة اايـــت لحر وذـــ   ـــح كبـــا ا يا ـ

 ال  ائ  احملللة ضل ح ولاحرة قنيلتهح ك  هح مل شبى.

ــنيس       .ت  ــا ولــ ــ  البزــ ــة لت فنيــ ــحلف ة الي  نيــ ــ كة اــ ــتحزحأ الشــ راــــت  اــ

اح ا ــة املزا ــة  حذنيــك اــ  اــام وضــع اــاوص ز ــد ل ــبت البلــل      

ار   وظا ــا وازتاــحب   ا ــحأ التــنل  وكــ لك وضــع ا  ــح   للتــ   

 الب حص  املاتهاوة و  ع التار   واجلاوص الي د ل لك.

 ــج البزــا الــى اــام اــ از لصــد  اــتحزحأ اجلهــحأ البح ــة س لنيبنيــح   .و 

لـــاا ال ـــ   ال ـــح ي  ا   ـــد ق ـــحئي س خمحلفـــة صـــ  ة للزـــ ا ني  

اللنيبنية الـ  شنيـي ايـتنيفحء ززـ ه اجلهـحأ البح ـة  ـ  الشـ كحأ قبـل          

 ةوع  اتحزحتهح.
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ظلنيل  ص ووحأ  قح ة البح لني األاح   احلش كة الى  فزة   كـي   .ز 

 ا غحزي ال   وذي مت ل  صحر ف  ضحونية محلل الى البزا.

يااة  اتحزحأ الش كة ا حء الى ق ائد وتزحر   ايحز األالحص املبـاة   .ح 

 ـــــ  قبـــــل الشـــــ كة ةول ااتلحةذـــــح  ـــــ  امل كـــــي احإلضـــــحوة    اـــــام  

 -تزنينيد والص     ل :ت لني هح للبنيح حأ العز ة لل

( شخصـح كحألاــحء  10انيح ـحأ البـح لني التـحابني للشــ كة واـاةذد )     -

 .وال ظحئف وتزحر   احل  ر واا ص ا  

ااة األببحء اليائ    والتصحصحتهد و ؤذعتهد والبللنيحأ ال  قح  ا  -

 اهح.

املت لبــحأ األيحيــنية للصــ     ــل  ــح  فنيــا تــ و  ال ظــحئف وت فنيــ ذح     -

 ذ ت األالحص.ا فحءة وقب ص 

 ةراج ا  ة ص    ت  اـة تتبلـ  احلصـنيح ة واألاحشـة والت انيفـحأ ر لـح        -

 ا  وا ة از ة  رب ة اح ص ص  ع ش كحأ وتشحركنيحأ.
 

م احلت ــحوز لزنيلــة  2111ق روــع اااتلــحة املاــت اي س شــه  ة اــلرب      .ة 

اااتلــحة  ــح  بــا  ؤشــ ا الــى شــبهة ايــت فحة رصــنيا التحــ ص زتــى ا    

 هح ة الا ة املحلنية     احلاحب املخصج ل لك ا زارة  تد ت زنيلس س 

 املحلنية  احملخحلفة لزح  ل ال احم املحلي للاولة.

م لارايـة  2112لاـ ة  ,ق تش نيل جل ة ت ا  ق ار  ا   امل كي رقد  .ت 

البزــا وقــا أوصــل اإلغحئــس لبــام اــاوا ت فنيــ ت ، اللــح ان ــس يــب   لغــحء  

 حنية احمل ت  الت فني ي .البزا    قبل الانيا  ا   اإلةارة الص

ــحل   حلنيـــة  ـــ  ضـــل هد  ـــا      1تـــبني زصـــ ص اـــاة )  .و  ــحء الـــى  بـ ( أببـ

امل كي    الش كة لعص ت فني ذح للبزـا وذـد املاـؤولني الـى ااتلـحة      

ظـل   ويـ ل ق ـنية   تزحر   الش كة الشه  ة وأزنيل امل ض ع للتحزنيـ  

 م( ذنيئة ال قحاة اإلةار ة.221/2111رقد )
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م 2111حص احيــتل ار البزـــا لــعص الاـــ ة   ق  اــ ام حم ـــ  اتفــحه لـــ   .ز 

  -ول زظ الى ذلك اإلا اء  ح لي:

ــ ل البزـــا  ـــع         - ــ  اهـــة االتصـــحص كـ ــام واـــ ة األذل احلتبحقـــا  ـ اـ

 ش كة أا بنية  ت ل  ايتصاار األذل    رلس ال زراء.

اام وا ة  ح  فنيا ت و  اااتلحةاأ املخصصة والتغ نية املحلنية العز ة  -

 احملنييا نية البح ة.

ــحء      شح - ــل اإلغـ ــا الـــ  أوصـ ــة البزـ ــ لة لارايـ ــة املشـ ــنيحأ الل  ـ ــل ت صـ ذـ

 البزا.

 متا ا البزا ملاة ي تني  ضحونينت ةول ال ا ع جلهة االتصحص. -

بزـــا تصـــ ووحأ ألـــ ا تتل ـــل س ال ـــ ائ  اااتلحانيـــة س  لظلنيـــل ا -

%( والتـن ني و صـحر ف   10أورواح ولنيبنيح وال  ائ  الى امل تبحأ ا ابة )

 وال ي م املارينية. ال زل واا تزحص

ووزح ل ص ص البزا األصلي وإل البزا قحال لللغـحء زنيـث تـ و أ ونيـس      .ح 

(    ـــح ةول  ـــربر  زبلـــس 10الشــ وط العز ـــة وذـــي ت قـــف البزـــا ملـــاة ) 

 ( (    ح ااب  الز ة الزحذ ة.111ال    األوص أو)

و  صــي الــا  ال ات فنيــ  الزــ ار الصــحةر اــ   ــا   اإلةارة الصــحنية احمل تــ   

الت فنيــ ي اإلغــحء البزــا لبــام يــع ة اإلاــ اء و اــ ا ل ــ ل اايــتل ار س         

ت فنيـــ  البزـــا لـــ    ـــل    ا  ايـــتل ارا حلزبـــة الفاـــحة الـــ  يـــحةأ لـــعص    

 . ال احم الاحا 
 

  تحابة زاحب ال  ارئ  -0

ة.ص( كلنييا نيـــة لل ـــ ارئ ، ووـــ     11141604111لصـــج للـــ زارة  بلـــ  )       

( 20 ــة املشــ لة ازــ ار رلــس الــ زراء رقــد )حم ــ  اااتلــحع الاــحاع ، لل 

  -م وق ت ز ع املبل  زا  التفصنيل التحلي :  2112لا ة 
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 البنيحل املخصج

,  (     اللنيحأ س املاتشفنيحأ تختلف امل حب 20ظا ا ااة ) 090009000

,  للصنيح ة ال حرئة والبحالة لللبااأ ال بنية للا و  الغ  احة ة  090009000

, 494,  ( ينيحرة ايبح  400لش اء ااة ) 89000
 

  -و   لعص الفحج ل زظ : 

قنيحم وز ـ  الصـحة اتشـ نيل جل ـة تتـ   ظا ـا اازتنيحاـحأ ال ـ ور ة          .أ 

 احل زارة واجلهحأ التحابة هلح ، لصلًح    خمصصحأ ال  ارئ .

 م  11/12/2112الغل املص ووحأ الفبلنية    احلاـحب املـ ك ر زتـى     .ب 

 %(. 11ة.ص( وا ابة ص   الغل ) 1140114611)

(  لنيــــ ل ة  ــــحر 0م ، لصــــد  ــــ  احلاــــحب  بلــــ  ) 2/0/2111اتــــحر    .ج 

وظ  لس حلاحب ال  ارئ ا زارة املحلنية ، ا حء  الـى كتـحب امل اقـ  املـحلي     

البحم وةول ا ا األ ـ  الـى الل  ـة املشـ لة ازـ ار رلـس الـ زراء رقـد         

ت فنيـ   نييا نيـة ال ـ ارئ    م اشحل تش نيل جل ة ملتحابـة  2112( لا ة 20)

 احل زارة .

(  لني ل ة  حر ،  ـ  احلاـحب ، لتل  ـل ازـا الـ زارة  ـع       16لصد  بل  ) .ة 

شــ كة و نيلــ  للت   ل انيــح وا ــا حأ احملــاوةةو ، اشــحل ازــا  بتــ ري   

 ااب ا  ، ابا   اوزة الل  ة املش لة اح ص ص .
 

لــعص اــحم ( I PADقنيــحم الــ زارة اشــ اء البا ــا  ــ  األاهــية الل زنيــة )  .2

 -م  وقا ل زظ :  2112

 أل  حلبنية ال    ص ول هلد األاهية ت ك ا البلل احل زارة . .أ 

ا  اهــ   ــح  شــ  ا  زحاــة الــ زارة مل ــل ذــ ت األاهــية ، و عزــظ اــام    .ب 

 ظلنيل األاهية اهاة شخصنية الى  اتللنيهح .
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املبحلغـــة س ايـــبحر الز بـــة ال ازـــاة ، زنيـــث وصـــل يـــب  ال ازـــاة   هـــح    .ج 

 .ص( ة14011)

 ة.ص( ، س ذلك ال قل . 111س زني يب  الز بة ال ازاة ا  ت حوز )

 00641114111م ) 2112للبــحم  الغــل خمصصــحأ  نييا نيــة التحــ ص     .1

ة.ص(  ,216410,411ة.ص( والغل املص ووحأ الفبلنية ا   فس الف ة )

ة.ص( ،  060411140,6 ـــع  عزاـــة أل التف   ـــحأ الصـــحةرة الغـــل )    

  -ظ : و   لعص الفحج ل ز

ة.ص(  ـ  زاـحب التحـ ص ا  زاـحب البـحب       146014112ظ  ل  بلـ  )  .أ 

ال ح ي احملنييا نية التاني  ة ، ا حء  الى كتحب امل اق  املحلي البحم لل زارة 

م ، امل اهـة ا   ةارة   20/12/2112( املـؤر  س  1-1-,1111رقـد ) 

  البللنيـحأ املصــ ونية تصـ   لنيبنيــح امل كـيي و بــا اااـ اء ل واــًح اــ    

( 16التصحصحأ امل اق  املحلي البحم لل زارة ، وخمحلفة ص  ة لللحةة )

    قح  ل ال احم املحلي للاولة .

ــحلنيف اإلقح ــــة    .ب  ظلنيــــل البــــحب تصــــ ووحأ ا لصــــس ، واملتل لــــة س ت ــ

  -واإلاحشة وت اك  يف  و   ذلك :
 

 البنيحل املاتفنيا املبل 

589,  ت اك  يف  ةاللنية ولحرانية زحال  صاار  ش كة الياو ة للاف  38

  زحال اقح ة و احشة للل ظفني و   امل ظفني و اه اال ة ب االس 599392
 

(  لنيــ ل ة  ــحر ، لب ــا التــار   ،  ا أ ــس  عزــظ 1,ق لصـنيج  بلــ  )  .ج 

 اام ايتخاام الزنيلة ، لبام احذي ة ا  ة التار بنية احل زارة .

( تف  ا  حلي ، الى ا ـا  20احل  د    قنيحم وزارة التخ نيت اإصاار ) .ة 

التشنينيااأ والت هنيياأ والتناني حأ واآلاأ واملبااأ ملختلف الز حاـحأ  

ــة )   ــ زارة ازنيلـ ــة للـ ــنينيل    1,41114200التحابـ ــتد تاـ ــس مل  ـ ــ  ا ـ ة.ص(  ـ

الزنيلة زتى  هح ة الاـ ة كلـح لـ زظ اـام ايـتخاام املبلـ  املخصـج        
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(  لني ل ة  حر زحص ةول مت   الز حع 10ة الصحنية ااولنية )لب ا ال اح 

ــحنية        ــي الصـ ــاارس وامل اكـ ــحنية احملـ ــة الصـ ــا حأ ال اح ـ ــني لـ ــ  ظاـ  ـ

 ااولنية .

 -املبحلغة س أيبحر امل اة امل رةة ،  زحر ة انيبحر الا ه ، و   ذلك :  .ت 
 

 يب  الت ر ا الص ف
 ت يت يب  

 الا ه

ا حلي الزنيلة 

 امل رةة 

, ( زصحل ق بتني25ذ    )  نيف  9800 500 2989000 

 439000 300 29900   نيف ذ    ق بة 

, اهحز زحي ب احل حابة 9000 29000 2009000 

,2 8 ,2 قفحز ب  09000 

,29 اعاة ال ة ة 89 500 3293, 8 

, 5 9, ك يي اعيتنيك 99000 
 

ـــ )   -4 ــ زارة اــ ــحظ الـ ــ ونية  11ازتفـ ـــظ لو( زاـــحاحأ  صـ اشـــن هح  زـــــــــــــ

 -: اآلتي

اام   احك ال زارة لا ل    نية الص اوه لغحلبنية احلاحاحأ املص ونية  -

اااة   ك اأ التا  ة حلاحاحأ )البحاني األوص وال ـح ي   وقص رذح ا  

ة ــ ال الــ زارة/ ال ةائــع/ ظاــني وت ــ    ا ــا حأ الصــحنية/ البــعج        

 ب ـس  م األ ـ  الـ ي    1/12/2111م، زتـى   1/0/2112اح حرج(  ـ   

  اا اإلراحك والزص ر س اإلةارة املحلنية احل زارة .

(   ظفـح، واـحل  د  ـ     11ال  ااة البح لني امل اـبني س اإلةارة املحلنيـة )   -

ذلــك ولــد تــتل    ــ  قفــل احلاــحاحأ، األ ــ  الــ ي َزــَاا اــحل زارة             

التبحقــــا  ــــع   كــــي بــــ االس لتز نيــــة املبل  ــــحأ إلاــــااة احلاــــحاحأ، 

نيـل وال صـنيا احلـاوحت ، و اـااة  ـ ك اأ التاـ  ة       ل زاو شلل ذلـك  

 وا عصحأ الني  نية، و  ذح .
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تــــنل  الــــ زارة اــــ   اــــااة ا عصــــحأ الشــــه  ة لللصــــ ووحأ لغحلبنيــــة     -

 احلاحاحأ ال  تا  ذح ولحصة ونيلح  تبل  احلبحاني األوص وال ح ي .

 اام ت حي  املؤذعأ البللنيـة لـببا شـح لي ال ظـحئف س اإلةارة املحلنيـة      -

 و  حُلس   ا    ةارة الشؤول املحلنية، ال ي  لل  حااتَ   ةارة  صحنية .
 

ة.ص( لصلح  ـ   نييا نيـة التحـ ص     141014101قنيحم ال زارة ااااة ) -5

  -( ينيحرة لا نية، وقا ل زظ :11وا ا ش اء ويحئل ال زلو لش اء )

املبحلغــة س قنيلــة شــ اء ابــا الاــنيحراأ،  نيــث وصــل يــب  ال ازــاة       -

( يـنيحراأ أوةي  ,(، ك لك : ش اء )A.8ة.ص( ينيحرة أوةي ) 1114111)

(A.6( ويب  ال ازاة )114111. )ة.ص 

اــــحل  د  ــــ  أل صــــاور التفــــ  ا املصــــلحي لشــــ اء الاــــنيحراأ َتَ ــــل َ   -

 عزاــةًَ تغ نيــةط  ت لبــحأ البلــل ال اــي،  ا أل الشــ اء ق لاــنيحراأ     

 وحرذة، و زِّال الى قنيحةاأ ال زارة البلنيح .

حظ ابـــا املاـــئ لني اـــنك    ـــ  ويـــنيلة  زـــل،  يـــنيلح أل الـــببا  ازتفـــ -

   هد ت ك البلل س ال زارة،وكلف تهحم لحرج لنيبنيح .

 -   لعص وحج زاحاحأ لحرج املنييا نية ل زظ : -6

تنل  ال زارة ا  تا  ة ابا البها املحلنية املص ووة، وال    اع تـحر     -

 -ص وهح لا  اأ يحازة و   أ  لة ذلك :

 ة.ص( اهاة    زة ل كنيل وزارة الصحة . 20,111 بل  ) .أ 

 ة.ص( اهاة    زة ملا    ةارة الشؤول اإلةار ة . 204111 بل  ) .ب 

 ة.ص( اهاة    زة ملا     ت  ال ز   . 214111 بل  ) .ج 

 ة.ص( اهاة    زة ل ئنيس قاد البعقحأ البح ة . 214111 بل  ) .ة 

للشــــؤول  ة.ص( اهــــاة    زـــة ل كنيــــل وزارة الصـــحة   214111 بلـــ  )  .ت 

 اإلةار ة .
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ــحم الــ زارة اتح  ــل )   -7  ــ  زاــحب البــحب األوص    ة.ص( 400110111قني

)امل تبــــحأ(    زاــــحب ظاــــني ا ــــا حأ ال بنيــــة، احملخحلفــــة لز ااــــا 

ت فني  املنييا نية، ت ا  كتحب امل اقـ  املـحلي البـحم و ـا    ةارة الشـؤول      

 اـس     م امل20/12/2112اتـحر     111/10606اإلةار ة واملحلنية رقـد  

 ا    ةارة البللنيحأ املص ونية تص   لنيبنيح امل كيي وايتخاام املبحل  

امل ز لــة س الصــ   الــى ا ــا  ا اعقــة لــس اتحاــني ا ــا حأ ال بنيــة،      

 -و  حص ذلك :

 ة  ال ال زارة . -ة.ص( صنيح ة وشهنيي  2064001 بل  ) .أ 

 ديوان الوزارة . -د.ل( توريد مولد كهربائي  140,0,,مبلغ ) .ب 

 

م لب ــا ايــت عب 2111الغـل اااتلــحةاأ املاراـة احملنييا نيــة  للبـحم     -0

ة.ص(، س زـني الغـل   640114111,الب حص  ال بنية وال بنيـة املاـحااة )  

ة.ص( 241204001,م ) 11/11/2111املصـــــــــ ووحأ الفبلنيـــــــــة زتـــــــــى  

 -و عزظ :

ــت  حء      .أ  ــحةرة احيـ ــحأ الصـ ــة التف   ـ ــنينيل قنيلـ ــة اتاـ ــحم وزارة املحلنيـ اـــام قنيـ

وزــت  ــ  أل وزارة الصــحة جلــنأ    مت  ــل احلاــحب  ــ   ة  ــحر  لنيــ ل 

ــل ) ــحب ال  240614111ظ  ــــــــــــ ــحب البــــــــــــ ــح ي ة.ص(  ــــــــــــــ  زاــــــــــــ  ــــــــــــ

 ة.ص(    زاحب البحب األوص .0606660666و)
تــــنل  وزارة املحلنيــــة اــــ   صــــاار التف   ــــحأ املحلنيــــة اــــ  ال اــــع ال ااــــع   .ب 

 م( .3602)
  ال بنيــة ايــتخاام خمصصــحأ البــحب األوص  ــ  ا ــا ايــت عب الب حصــ  .ج 

ــ  )       ــا تبلـ ــ  الب ـ ــة  ـ ــحرج، احمل حقلـ ــعج س ا ـ ــحأ البـ ــااة التيا ـ ( 01لاـ

 3602( لاـ ة  427 لني ل ة.ص، از ار الانيا رئنيس رلس ال زراء رقد )

 م،    ا ا البعج اح حرج .
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 ا ا ظاني وت     ا ا حأ الصحنية: -9

م ، لتحاــــني ا ــــا حأ الصــــحنية 2111الـــــل خصج   ــــ  املنييا نيــــة للبــــحم 

 -(  لني   ح وزت ول زظ اآلتي :31(  لني ل ة.ص، وي نيِّـَل  بل   )316)
 

ــ  )     .أ  ــا تبلـ ــة  ـــ  الب ـ ــ اء   حقلـ ــا البـــعج    46 اـ ــحر،    ا ـ (  لنيـــ ل ة  ـ

 . م 3602( 427 -175اح حرج  از اَرْي رلس ال زراء رقلي)

 اام صاور تف   حأ لبحقي الزنيلة املخصصة للب ا احملنييا نية . .ب 
 

 

 

 

  -، و   األ  لة :الب َها ةول تا  ة  ازحء البا ا    -01
 

 البنيحل املاتفنيا قنيلة الب َها

, 898,   هلة لحرانية حملا  ا اذنيد صححل 5

4,   هلة لحرانية اي الا   الت  ي املربوك 9980

  زحال اش اكحأ و احذلحأ ةولنية حملا احملا الابااوي 229329

 ةولنية  زحال اش اكحأ و احذلحأ الي يحمل اا اذنيد 229329

 اهاة لحرانية يح ي الب نيلي الشبحس 209000

,  اهاة لحرانية ابا اهلل احملا الفنيت ري 09000

 اهاة لحرانية حملا را  ا  مححةي 259548

 

  ع  عزاة أل البنيحل ا  شلل البهَا املحلنية املص ووة ا  تلبنية اازتنيحاحأ الااللنية .
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اـعوة املبنيـل، ةول تاـ  ة،    ، املص ووة الى ل زظ ازحء ابا الالف -00

 ـــع  عزاـــة ارتبـــحط الاـــلفة ابهـــاة  حلنيـــة ص ـــ ول للَلبـــد  س  هلـــة   

 -لحرانية، ومل  تد تا  ة املبَلَغنْيِ ،و   ذلك :
 

 املاتفنيا قنيلة البهاة  قنيلة الالفة 

,  زاني الي ال ابح ي 89000 9940

 زاني الي ال ابح ي 89000 39220

,  ال ابح يزاني الي  289000 9854

490, 3 ,  زاني الي ال ابح ي 89000

39220 ,  صعح حملا ابا الاائد  89000

,  لحلا  اب ة ال حل  209000 9940

, 9599 ,  لحلا  اب ة يبنيا 09000

   ر الا   ابا احللنيا ة لحل - 59338

   ر الا   ابا احللنيا ة لحل - 59328

   ر الا   ابا احللنيا ة لحل - 59800

, 9940 2, 99,  احةص اا اذنيد التحا ري 0

 

وشــار اإلشــحرة    أل   ــحلي الاــلف املصــ ووة الــى اــعوة املبنيــل س            

ــحم    ــة اـ ــحم لحرانيـ ــح    141614201م ) 2111 هـ ــ  تس   هـ ــل تاـ ــح متـ ة.ص(، و ـ

 ة.ص( وزت .214012)
 

البز ة املرب ة والت ر ااأ اني ال زارة والبا ا        لعص  تحابة -03

 -الز حاحأ األل ا ل زظ : 

أل  حلبنيــــة الت ر ــــااأ مل  ــــتد الت اــــني  س شــــن هح  ــــع املاتشــــفنيحأ أو   -

 امل اكي الصحنية.

أظه أ الز ائد ، ت ر ا   اة و بااأ، للبا ا    املاتشفنيحأ وامل اكـي   -

ت ر ـا ابـا األصـ ح وكلنيح                 الصحنية واحلتبحر اني حأ   هح، تبني َ  اـام 
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أو ايئنيحو،كلــح مل تزــد الشــ كحأ املــ رِّةة احل كنيــ ، وقــا الغــل قنيلــُة  

األص ح  ال  مل ت رة لل زااأ وو   ح ورة احلز ائد ال  ق التبحرذـح،  

 -ال ح  التحلي :
 

  ة.ص . 046,14210 ا غحزي 

 ة.ص . 14,624166  ص اتس 

  ة.ص . 142,04606 يبهح 

 ة.ص . 0114061 حبئ الش 

 
ة.ص(  زحاـــل ايـــتئ حر شـــزة   1,4020لـــ زظ يـــااة  الـــ زارة  بلـــَ  )  -02

م، لت لنيف  6/2111ت  زة الاه ة ملاة ي ة، وازحؤذح شح  ة    شه  

 َ ْ  اْيت ـْناطَ ْأ لس  لحًزح س  زاا الافحراأ اللنيبنية .

 

 -امللحز ل الصحني ل و احااوذد : -04

صـحنيني احلاـفحراأ والز صـلنيحأ اللنيبنيـة     ق ت لنيف البا ا    امللحزـني ال 

 -س ا حرج و لحظ س ذلك  ح  نتي:

(  لحًزــح ,0ا تتــ و  لــاا الــ زارة املبل  ــحأ  ال حونيــة وا املؤكــاة اــ  )   .أ 

صحنيح و احاا هد وا ظتفظ ال زارة للغحلبنية   هد،تلفحأ شخصنية 

 ضل  أرشنيفهح، و ح  ت و  لا هح ابا  املبل  حأ ا هد .

ت و  لاا الـ زارة  ـ   بل  ـحأ تـبني أل اب ـهد ا ت  بـ            لعص  ح .ب 

الــنيهد ضــ اات وشــ وط اإل فــحة اح ــحرج، امل صــ ص النيهــح س الزــح  ل    

 م اشنل البلل الانيحيي، والز صلي . 2111( لا ة 2رقد ) -

تــبني أل  ــ  ضــل  امل لفــني تهــحم  لحزــني صــحنيني  ــ ظفني  ةار ــني،    .ج 

ــ زارة     ــة اـ ــة وظنيفنيـ ــة اعقـ ــد أ ـ ــ   ،و ـــؤذعتهد ا الصـــحةلـــنيس هلـ ت حيـ

البلـل امل لفـني اـس،  ـع زاااـة تبنينيـ هد س الـ زارة ا ـا ت لـنيفهد، اــل  ل          

 ابَ هد أق احء ملائ لني كبحر احل زارة .
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م اتـحر     201/2111ق  اب   ظف ل زارة الصـحة ت اـ  قـ ار رقـد      .ة 

م و ـــــ  اـــــد ت لنيفـــــس  لحـــــ  صـــــحي ت اـــــ  قـــــ ار وز ـــــ   0/0/2111

م 11/6/2111م اتــحر   001/2111الــاولي رقــد  ا حرانيــة والتبــحول 

س زـــني أل ذ ـــحك  لحـــ  صـــحي   لـــف ت اـــ  قـــ ار وز ـــ  ا حرانيـــة   

 م.1/11/2112م اتحر   2112لا ة 000والتبحول الاولي رقد 
 

 -التار   : -05

م  2111(  لنيــ ل ة.ص، لــعص الاــ ة املحلنيــة   1,لصــج لب ــا التــار   )  -

ل ة تار بنية  بتلاة تاـحذد      أل قص ر ال زارة ا   اااة ا ا   ، أو

زــــــحص ةول ايــــــتخاام ذــــــ ت  -س روــــــع كفــــــحءة البــــــح لني احلز ــــــحع 

 املخصصحأ..

( ا صــ ،  ــع رل اــة اجلهــ ة     11, اــ ام الــ زارة ازــَا تــار   لبــاة )     -

ــحر       ــحراأ اتـــ ــ    واايتشـــ ــ كة للت ـــ ــة 1/11/2112املشـــ م ، ازنيلـــ

 %(  ــــــ  البزــــــا أي 2,ة.ص(،قح ــــــل ااــــــااة ) 1410,4111  حلنيــــــة )

ة.ص(،ومل ت ـحطــل البزا،    ة  ال احملحيـبة لارايـتس قبـل     141124120)

                  ت قنيبـــــــس و اـــــــد أزحلتـــــــس ابـــــــا الت قنيع،وُنْاـــــــاط ل  عزاـــــــحأ  النيــــــــس        

 ا تب ي اإلذل ات قنيبس .

     عزـظ قنيـحم الـ زارة الت يـع س صـ   ا حقـحأ الـاوع املاـب  للبـح لني           -

لنيــحأ الصــ   ، و عزــظ  ضــ اات ظ ــد ال  اــا  ال الــ زارة ، ةول وضــع 

 -:ذلك    لعص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنيحل الزنيلة ة.ص املاتفنيا 

,/2( ا حقحأ ا  شه  20ااة ) 200   ظف ازاد ا ي  ة   م 024

,/2( ا حقحأ ا  شه  20ااة ) 200   ظف ازاد ا ي  ة   م 024

,/2( ا حقحأ ا  شه  20ااة ) 50   ظف ت ت  امل اق  املحلي   م 024

,/2( ا حقحأ ا  شه  20ااة ) 200   ظف ت ت  امل اق  املحلي   م 024

,/, -2( ا حقحأ ا  شه ي 40ااة ) 400   ظف ت ت  ال ز     م 024
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م   1/2111 ع  عزاة أل امل ظفة ت ت  ال ز   ايتفحةأ لعص شـه        

 ة.ص( . 001( ا حقة  اار ازنيلة ا حلنية وصلل ا  )00الى اك      )

توســا الــوزارة ص المــرو مــت كوبووــا  الوضــود حت د ن لــواب    ــ    ل ــا     -

 ن المرو ح ث يالحظ المـرو بنـا ع  لـأ تة ـدة مـدير ا دارة اللامـة لل ـ        

 املال ة بالوزارة  لأ الطلب املقدم مت املوظف .
 

 -االتيا حأ الزحئلة الى الز حع : -06

م  11/12/2112الغـــــل  لـــــة االتيا ـــــحأ الزحئلـــــة الـــــى الـــــ زارة زتـــــى   

ة.ص( مت ـــل االتيا ـــحأ الزحئلـــة الـــى املشـــ واحأ املتبحقـــا      604,204001)

ــحم احلتبـــحر اني ـــة  ـــ  تلـــك    النيهـــح والت ر ـــااأ، ع  عزاـــة أل الـــا  ال قـ

 االتيا حأ وتبني َ  ظه ر ت ر ااأ واز ة، وذلنية، ا أيحس هلح .

 

 -اإلةارة البح ة هلنيئة شؤول اجل زى : -07

( لاــ ة  000رقــد )  -اــحل  د  ــ  أل الاــنيا وز ــ  الصــحة أصــار الزــ ار           

لشـؤول اجل زــى   ــ ل  ز ذــح  ا  ــة   م اشـنل تشــ نيل جل ــة تاــني  ة 2111

البني ـحء  ــ  أل الل  ــة مل تــتل    ـ   اــ اء  هح هــح س  صــاار التنشــ اأ   

 والتن ني حأ و  ل ت اك  الاف ،واإلش ا  و تحابة اعج اجل زى .

وشـــار اإلشـــحرة    أل خمصصـــحأ وزارة الصـــحة  ـــ  املنييا نيـــة البح ـــة لب ـــا  

ــل )   ــى ، الغـ ــعج اجل زـ ــلةارة   ة.ص(10241114111اـ ــس لـ ــح ق لصنيصـ ، و ـ

م  2111ة.ص( وزت ، و  ل ذ ا  ص ووحأ البحب األوص لبـحم   146124011)

 اللح أل املخصج لبعج اجل زى  تد التص   ونيس    ة  ال ال زارة .

 

 -األةاء اإلةاري : -00

ــحذ اإلاــــ اءاأ الزح   نيــــة العز ــــة اشــــنل     - تــــنل  وزارة الصــــحة اــــ  الــ

 ــحل امل كي ــة امل لفــة اــحلبعج اح ــحرج، التبحقــااأ املرب ــة  ــ  قبــل الل
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ــحةة )  ــة لللـ ــا )1احملخحلفـ ــد )   0( الب ـ ــ ز    رقـ ــ ار الـ ــ  قـ ــ ة 110(  ـ ( لاـ

م، اشـــنل ةلنيـــة الـــل الل ـــحل امل كي ـــة للبعج،وظا ـــا املبح لـــة   2111

 املحلنية ل ؤيحئهح، وأا حئهح.

الــ زج س األةو ــة واملبــااأ ال بنيــة س أ لــ  امل اوــ  الصــحنية،  ــع قلــة    -

 ح  األةو ة ال ارةة   ل: أةو ة أ  اا الزل ، وضغت الام .أص 

ت قــف البلــل س البا ــا  ــ  امل اكــي واملات صــفحأ، الــى الــ  د  ــ  أل   -

اهح كلًّح    البح لني احملللني النيهح، ـح اضـ   املـ اب ني    الـ ةة     

    املاتشفنيحأ اإل  ائنية .

الــ ي تتــ و  ونيــس اــام واــ ة خمــحزل لبةو ــة اــحمل او  الصــحنية احلشــ ل   -

ــحء،     ــحئل  بفـــ امل اصـــــفحأ الصـــــحنية وأةواأ األ ـــــ  والاـــــع ة،  ـــــ  ويـــ

 واعاحأ حلفظ األةو ة، و  نيفحأ للترب ا .

َاْلع  الب حص  ال بنية، وال بنية املاـحااة،اني ال ظنيفـة البح ـة والز ـحع      -

 ا حص  ح أا  يلبح س أةاء الز حع البحم.

ــام واــــ ة        - حمــــحره ببنيــــة ذاأ  تبــــح ي أ لــــ  امل اوــــ  الصــــحنية  ــــ  اــ

  اصفحأ و نية،للتخلج    املخلفحأ ال بنية احل  ائ  احلا  ة، ااا 

     لزحئهح س امل حب  البل  نية للزلح ة .

 زــج االتصحصــنيني س ابــا امل اكــي الصــحنية، ولص صــح )البنيــ ل       -

 واملاحلك واأل ف واألذل واحل   ة، والباحم( .

ا ــا صــ وهح للل اكــي    اــام   ااــحة اازتنيحاــحأ الفبلنيــة  ــ  األةو ــة     -

 الصحنية .

ــغنيل       - ــحنية لتشـ ــحمل اكي الصـ ــة اـ ــة ال ه احئنيـ ــااأ لل حقـ ــ ة   لـ ــام واـ اـ

اعاـــــحأ زفـــــظ األةو ـــــة  ـــــح أاـــــ  س صـــــعزهح،و  هح: أةو ـــــة الاـــــ  ،   

 والت بنيد .

م، اشــنل  2111( لاــ ة 6رقــد ) -قنيــحم وز ــ  الصــحة اإصــاار امل شــ ر      -

للبلــل احلز ــحع  ضــ اات ت ظنيــف الب حصــ  ال بنيــة، وال بنيــة املاــحااة، 
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ا ــــــحص احملخحلفــــــة لعئحــــــة ايــــــتخاام البــــــح لني  ــــــ  ذوي املهــــــ         

 ال بنية،وال بنية املاحااة .

 

 -جلحل البعج اح حرج : -09

  
 اــــــعج امل ضــــــى   .أ 

أصار الانيا وز   الصـحة البا ـا  ـ  الزـ اراأ اإ شـحء جلـحل   كي ـة             

( جل ـة ،  وُأْرصطـاأ هلـح األ ـ اص     10للبعج اح حرج    أل وصل اـاةذح    ) 

ــ ة)  ــحل ،     2111لـــعص يـ ــحص تلـــك الل ـ ــع الـــا  ال ألالـ م( و ـــ  لـــعص تتبـ

  -ل زظ :

 حأ الزحئلـة  انيحل تفصنيلي احملبحل  املخصصة لل حل البعج، واالتيا-

 -م : 11/0/2111النيهح زتى 

 

 الل  ة
  حلي 

 املخصصحأ
 املانيل

االتيا حأ 

الزحئلة الى 

 الل  ة

 0 24,900,000 8894009000 ة  ال ال زارة -الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج 

, 5890009000 ب االس -الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  499809000 , 90009000 

, 4890009000 ا غحزي –امل كي ة للبعج اح حرج الل  ة  , 9, 809000 9090009000 

, اجل  ب –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  090009000 , 890009000 , 090009000 

,2   ب ب االس –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  90009000 , 90009000 2990009000 

,59 2290009000 أاااانيح –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  809000 ,2 ,0009000 

,229 2890009000 ا  ب ب االس –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  809000 0 

,   ب اجلبل الغ اي –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  9, 009000 39, 809000 0 

, اجلبل الغ اي –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  9, 009000 39, 809000 89, 009000 

, 595009000    حل/ يةة/ك لس –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  9, 009000 899009000 

, 2890009000 اد ولنيا –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  9, 0, 9800 292009000 
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 الل  ة
  حلي 

 املخصصحأ
 املانيل

االتيا حأ 

الزحئلة الى 

 الل  ة

 4490009000 2498009000 2590009000 اجلبل األل   –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج 

 490009000 499809000 890009000 شححأ/الزبة –امل كي ة للبعج اح حرج الل  ة 

,2 ةر ة/بربه –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  90009000 , 90009000 4009000 

 2090009000 2095989000 2398009000  ص اتس –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج 

,2 ب االسش ه  –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  90009000 2, 90009000 0 

 2090009000   ي أ -الل  ة امل كي ة للبعج 

,2 امل  زة الغ انية –الل  ة امل كي ة للبعج اح حرج  90009000 9,800,000 , ,0009000 

, 48390009000 اجملل ع 4, 9, , 99800 , 0394009000 

  

ــفنيحأ        -0 ــع املاتشـ ــحأ  ـ ــ ة واتفحقـ ــإا ام ازـ ــحل اـ ــحء  الل ـ ــلء رؤيـ ــحم ا ـ قـ

واملصححأ وامل اكي الصحنية اح حرج، لبـعج امل ضـى، ةول ألـا امل اوزـة     

املابزة، أو ااتلـحة ذـ ت ااتفحقـحأ  ـ  وزارة الصـحة،اللحأل قـ ار الاـنيا        

م  ُاـــــ   الـــــى الل ـــــحل  2111( لاـــــ ة 110رقـــــد ) -وز ـــــ  الصـــــحة 

أيٍّ    تلك البزـ ة،و ب ي زـ   ا ا هـح لـ زارة الصـحة       امل كي ة  ا اَم

ةول   ذــح، ووزـــح للتاـــب ة املبتلــاة  ـــ  البلـــا امل ــنيف، ونيلـــح  ـــج    

ــني الصـــحنيني س البلـــا         ــا هح  واحلت اـــني   ـــع امللحزـ ــعج األاح ـــ  لـ اـ

 املبد  .

أل  حلــ  جلــحل البــعج مل تزــد احاتلــحة البزــ ة املرب ــة اــ  ب  ــ         -3

حلاـــفحراأ اللنيبنيـــة، أو زتـــى الت اـــني   بهـــح قبـــل  امللحزـــني الصـــحنيني ا

  ا ا هح .

االتع  س ت لفة البعج    جل ة أللـ ا، واـني  اتشـًفى وةلـ ،      -2

 س البلا  فاطس وك لك : س ت حلنيف اإلقح ة، وا ا حأ األل ا .
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أل ابــا ازــ ة البــعج، وازــ ة ا ــا حأ تت ــل  ظا ــاا واضــحح       -4

ــهح مل  ـــ   ــة         ا أل اب ـ ــ ك    للت لفـ ــة، وت ـ ــح ح للت لفـ ــح واضـ اة أيحي ـ

 لل    ال ح ي ظا ا ذح،وو  الف ات  ال   زا هح .

احل  د  ـ  أل أ لـ  البزـ ة املرب ـة اـني جلـحل البـعج واملاتشـفنيحأ          -5

تــــ ج الــــى أل ت اوطـــــَي املاتشــــفنيحأ  وامل اكــــي الصــــحنية جلــــحَل البــــعج  

ــحراأ ال        بنيــة، اتزــحر    فصــلة اــ  يــ  البــعج للل ضــى تت ــل  الي 

و  ع البعج والبللنيحأ  و  ذح،    أل امللح َظ اام   ليام جلـحل البـعج   

 املاتشفنيحأط املتبحقا  بهح احلبنيح حأ امل ل اة .

 صل ابا ااتفحقحأ والبز ة املرب ة الى أل  لتيم ال ـ   ال ـح ي    -6

ــة       ــَ  احلحاـــ ــة، زَاـــ ــحااة الف نيـــ ــااد واملاـــ ــ   األوص احلـــ ــا ال ـــ اتيو ـــ

ــحأ، وأل    َل َّـــ  أببـــحء ال ـــ   األوص وَو نيءــــ  املختـــرب واألشـــبة      واإل  ح ـ

والتلــ  ا،   التــار   والتنذنيــل لا ــس، وأل  ت فــل احإلقح ــة ا حصــة    

اهد،واحل  د    ذلك ولـد  اهـ   ـح  ؤكـا التـيام البا ـا  ـ  الل ـحل         

 تح ق ااتفحه النيس .

الــى كــرب قنيلــة التحــ  عأ ا حرانيــة املبحشــ ة اــني جلــحل البــعج       -7

واملصــححأ و  اكـــي ا ـــا حأ،وإل أ الــة احلاـــحاحأ وأ الـــة ال قحاـــة   

ا مت  هح  ـ   تحابتهـح أوا اـنوص،األ   الـ ي  ـت  ا ـس                 الااللنية 

ظ  ل املبحل  ةول رقحاة وبحلة،وظلنيل الل حل أابحء  ضحونية و صحر ف 

ــ ل       بحَلغ ـــ ــ ووحأ س شـ ــحل  و صـ ــهح تبـ ــى ظلنيلـ ــل  الـ ــ ا و ـ ــح، ذـ ح ونيهـ

 التيا حأ ا   اا  ح  بيزذح    املات ااأ .

 صاار ص  ك     قبـل ابـا الل ـحل  زحاـل اإلاحشـة واإلقح ـة ، مل        -0

  تل   أصححاهح    يحبهح ااب  اام كفح ة أرصاتهح املص ونية .

ــحلب   -9 لعأ احمللنيـــة، ايـــتخاام الب َهـــا املحلنيـــة ويـــنيلة للصـــ  ،   هـــح اـ

واب ـــهح اـــحلبلعأ األا بنيـــة  ـــع  عزاـــة أل ابـــا  اـــتللي البهـــا    

   اقب ل  حلني ل و  ظف ل ابز ة .
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اايتل ار س ص   امل حوآأ وامليا ـح لللـ ظفني، ةول ضـ اات ظ ـد      -01

ــآ أ لللـــ اقبني املـــحلنيني         ــح لـــ زظ صـــ     حوـ ــحأ الصـــ   ، كلـ اللنيـ

 الى ايتزعلنيتهد وأةائهد. احملخحلفة للز ا ني والل ائل تح  ؤا  يلبحً 

االـــــتع  س ب  زـــــة وأيـــــل ب الـــــاوع لللصـــــححأ واملاتشـــــفنيحأ  -00

وشـ كحأ ا ـا حأ اح ـحرج اـني جل ــة وألـ او زنيـث لـ زظ أل ابــا        

الل حل تتبع أيل ب الاااة اـ  ب  ـ  اااتلـحةاأ  املاـت ا ة، واب ـهح      

لف اآلل  تتبع أيل ب الاااة ا  ب    ةوبحأ  ظل احلاحب ةول أل ت 

 وزارة الصحة  فَاهح  لياَم جلحل البعج احتبحع أيل ب   زا س الاااة .

قنيحم ابا الل حل اتح  ل  بحل  للخحرج لبعج   اب ني، وقا تبني  -03

اــام  متــحم  اــ اءاأ يــف ذد،  ح ااــب  ووــحة املــ  ا، أو أليــبحب ألــ ا،  

 ةول أل تتل   ذ ت الل حل     بحجلة املبحل  احمل لة،وتا  تهح .

ــ -02 حأ أرصــاة ابــا اااتلــحةاأ املاــت ا ة، ولفــ اأ ب  لــة، األ ــ       اب

 ال ي     التاحؤص ز ص ااوا وتحهح .

 حلبنية املبحل  ال   تد ظ  لـهح للخـحرج وةوبـحأ  ظـل احلاـحبو، ا       -04

  تد   تحابتهح وا  ا اء امل حازة الاور ة  ع املصححأ اشن هح .

اء املهــحم املاــ اة  لــنيهد،   اــام قنيــحم املــ اقبني املــحلنيني س الل ــحل اــنة      -05

اشــ ل   ــل  احملحواــة الــى املــحص البحم، ــح ت تــ  النيــس ظهــ ر البا ــا   

 ــ  الت ــحوزاأ واملخحلفــحأ س اللنيــحأ الصــ    حذنيــك اــ  اــام مت ــ   

 ابا امل اقبني     حرية أالحهلد س الل حل امل لفني احلبلل اهح .

امل وــاة اــام ايــت حة ابــا الل ــحل    التشــخنيج ال ــ  للحــحاأ   -06

 س ق اراأ اإل فحة .

اــام التــيام  باــد الل ــحل امل كي ــة اإزحلــة تزــحر    فصــلة ابــاة       -07

 ق اراأ اإل فحة للل ضى واملص ووحأ الصحةرة ا هح .
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 -اـــــعج اجل زـــــى : .أ 

ة.ص(،  1410041114111ال    حلي املخصصحأ لب ا اعج اجل زـى )  -

حنية اح حرج،وقــا تــبني شــحوز  ــتد ظ  لــهح    الاــفحراأ وامل حتــ  الصــ

 ة.ص( .141,04011الص   ا  الزنيلة املخصصة تبل  )

ا ت اــــا جل ــــة ببنيــــة لحصــــة اــــحجل زى تتــــ   التحزــــ   ــــ  صــــحة   -

 .  ا اءاأ َ ْ  صارأ هلد ق اراأ     الانيا وز   الصحة

و زنيــث ت ــل ل   ا لــت س قــ اراأ البــعج الصــحةرة اــ  الاــنيا الــ ز         -

 . ةرهد    امل وا   س ق ائد اجل زى، وق  اعج   ضى

م، اشـــنل  2111( لاـــ ة 010رقــد )  -صــاور قـــ ار الاــنيا وز ـــ  املحلنيـــة    -

 ــ  ا ــا املتف قــحأ،    ا ــا اــعج اجل زــى      (  لنيــ ل ة  ــحر 11 ضــحوة )

 . (    قح  ل ال احم املحلي للاولة11( )11اح حرج، احملخحلفة للل اة )

ــل  الزــــ اراأ اإلشــــحرَة      - حمحضــــ  جلــــحل، أو قــــ ائد ت ــــحلنيف     ا تت ــ

زنيــث لــ زظ أل  حلبنيــة قــ اراأ البــعج ا تاــت ا     بتلــاة  ــ  أي اهــة 

   أيحٍس واضل، وحماة ملصار األاحء ال ارةة س الز اراأ، و ح اجلهة 

 . ال  زاةأ الت لفة

 . ك  ة أاااة املش وني، وارتفحع ت لفة  ص ووحتهد -
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 اهحز اإل ااة ال   

( 121ق   شــحء اجلهــحز  ، ت اــ  قــ ار الل  ــة الشــببنية البح ــة رقــد )           

ــ ة  ــل       2110لاـ ــي وةلنيـ ــعك وظنيفـ ــي ، و ـ ــل ت انيلـ ــااة ذني ـ ــتد  اـ م ، ومل  ـ

 التصحصحأ اةاراأ اجلهحز تبني صعزنيحأ كل  ةارة .
 

  -و   لعص الفحج تبني األتي : 

 ضبف  احم ال قحاة الااللنية ، امل ب  احجلهحز . -0

اجلهــحز اــ   قفــحص زاــحاس ا تــح يو زنيــث كــحل ةلــ  زاــحب   تــنل  -3

 م . 2111لتح ي ُأْقفطل ي َة 

ت ـــــــــخد رصـــــــــنيا زاـــــــــحب ال ةائـــــــــع واأل ح ـــــــــحأ    أل الـــــــــ  س    -2

 م  11/0/2111

ة.ص( ، و  ـــل ال صـــنيا  املبــحلَ  املبـــعة للحاـــحب ،   0041,64060 بلــ  ) 

 -و   أا زذح :
 

 البنيحل املبل 

 ش كة اإلمنحء لبةو ةلج  ة.ص     3399549483

,  خمصج لش اء ينيحراأ ة.ص       92809000

,  لج ش كة اعكا  لت ر ا لزحح ا فل  يا ا  حز   ة.ص     090009000

, 9, 5495,  ة  ل ش كحأ حمحلة ا  وزارة الصحة ة.ص       ,

 

 -وقا ل زظ اآلتي :

 ةارة ازــحء ابـــا األرصــاة س احلاـــحب  ــ  اـــاة يــ  اأ، ةول أل تتخـــ       .أ 

(    ائحـة املنييا نيـة   162اجلهحز أي  ا اءاأ اشن هح،احملخحلفة لللحةة )

ــ  اــام اازتفــحظ تبــحل  س زاــحاحأ        واحلاــحاحأ واملخــحزل، الــ  ت  اط

 األ ح حأ  اًة تي ا الى يتة أشه  .
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( ة  ـــحر ا   ـــل اـــحقي ازـــ ة ,4010410,,ظهـــ  ضـــل  ال صـــنيا  بلـــ  ) .ب 

حازة، ومل  زـــد اجلهـــحز اـــإا اء شـــ كة اإلمنـــحء لبةو ـــة اـــ  يـــ  اأ يـــ 

 م . 11/11/2111التا  ة ال هحئنية  ع الش كة زتى 

ــ  ) .ج  ــحح      2141114111 بلــ ــاط لزــ ــاط ت ر ــ ــة ازــ ــحقي قنيلــ ــل اــ ــحر،   ــ ( ة  ــ

ــحز والشـــــ كة املـــــ رةة     ــحٍر التفـــــحوا  اـــــني اجلهـــ ا فلـــــ  يا ا  ـــــحز  ، اـــ

 ايتباالس انةو ة أل ا.

 

واايــتفحةة  ــ  الزنيلــة الــ  ق  و  صــى ا ــ ورة  بحجلــة تلــك املبلزــحأ ،  

 تبلنيتهح وو  التش  بحأ ال حو ة .

 
 

ارتفــــحع رصــــنيا ا ــــا االتيا ــــحأ املحلنيــــة الزحئلــــة الــــى اجلهــــحز  ــــ    -4

ة.ص(  10141614106م ،    ) 2112ة.ص( لــــعص يـــــ ة   ,400,,141)

ــى  ــحةاأ     11/11/2111زتـ ــى اااتلـ ــة الـ ــحأ الزحئلـ ــب  االتيا ـ م ااـ

م والبحلغـــــــــــــــــة  2111 ة احمللنيـــــــــــــــــة وا حرانيـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــعص يـــــــــــــــــ

 .ة.ص(1,140164,61)

ــةط الصـــــعزنية زتـــــى        -5 ــحةاأ املاـــــت ا ة   تهنيـــ ــل قنيلـــــة اااتلـــ الغـــ

 16142124016ة.ص( ،   هــــــــــــــــح ) 20046114006م ) 11/11/2111

ة.ص( ااتلــحةاأ لحرانيــة ، ةول  1104,114,61ة.ص( ااتلــحةاأ حملنيــة ) 

 ال  ز م اجلهحز اإلغحء تلك اااتلحةاأ ، أو شا اذح .

تبني ت لنيف ا حص      ؤذلة تهحم قاـد اااتلحةاأ،وزـحص ذلـك     -6

 -ةول قنيح هد احملهحم املا اة  لنيهد، و ت  ا  ذلك :

أو  لــحةاأ   تهنيــةط الصــعزنية، شا ــا ا  قصــ ر الزاــد اــ   بحجلــة ااات   .أ 

  لغحء   ووزح ملح  زت نيس البلل .

م 2111لاــ ة  101اــحل  د  ــ  أل قــ ار الاــل ة الت فني  ــة يــحازحََ رقــد  .ب 

اشنل مت  ل ابا املش واحأ الت ل  ة ا  ب    اااتلحةاأ املات ا ة  
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   ا س  عزـظ مت  ـل  حلبنيـة اااتلـحةاأ املاـت ا ة املفت زـة ظلـنيع        

الى ق ة الز ار امل ك ر ةول أل  تخـ  اجلهـحز اإلاـ اءاأ امل حيـبة اشـنل      

حازــة  تاــ  ة ذــ ت اااتلــحةاأ ، زنيــث أ ــس مل  ــتد  اــ اء التاــ  ة وامل        

ــاةة زتــــــــــى   ــة  11/12/2111ال هحئنيــــــــــة لللبــــــــــحل  املاــــــــ م والبحلغــــــــ

ة.ص(  لــــاا  صــــ   لنيبنيــــح امل كــــيي ، احإلضــــحوة     1240024101,)

 ة.ص( ازالل ظل  ا اءاأ الاوع .210402,4221)
 

 -   لعص  تحابة الا  ال البا َا    خمحزل اجلهحز َل زَظ : -7

ــ  ا     .أ  ــحمل   ـ ــحة املبـ ــت ا ة واضـ ــ ة ةورة  اـ ــام واـ ــح س  اـ ــحة النيهـ ااتلـ

  تحابة املخيول وي  البلل س املخحزل التحابة لل هحز .

اام وا ة   ا  ة خمحزل احلنية اجل ةة ت َل ِّ    ةارَة اجلهحز  ـ   تحابـة    .ب 

 األص ح  اش ل ةقني  ، واللنيحأ الت ر ا ، واايتعم ، واملتحابة .

حزل اجلهـحز   وا ة البا ا    األةو ة التحلفة،و  تهنيةط الصـعزنية س خمـ   .ج 

  -الغل قنيلتهح س :

 ة.ص . 64110,,14 خمحزل ب االس  -

 ة.ص . 141014120  خمحزل ا غحزي  -

 ة.ص .      00141,0  خمحزل  ص اتس  -

 

وشـــار اإلشـــحرة ا  اتـــع  كح ـــل حمت  ـــحأ أزـــا املخـــحزل التحابـــة لل هـــحز       

ت  زــة  صــ اتس  تني ــة ا ف ــحر أزــا املبــح ي اجملــحورة ، والغــل ا اــحئ          

 ة.ص( . 000740050ال ح ة ا  احل    )

 
ازتفــحظ ابــا أقاــحم الفحــج واايــتعم اــببا األصــ ح  املــ رةة     -0

اــلنيلهح    خمــحزل اجلهــحز، الــى    واملاــتللة ألك ــ   ــ  شــه   ،قبل ت   

 ال  د    ا تهحء صعزنية اب هح .
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ــ ذج الفحـــج      -9 ــنية، واملهلـــة ا لـ ــحأ األيحيـ اـــام تـــاو   ابـــا البنيح ـ

واايــتعم واإلضــحوة   ــل وتــحر   الصــ ع، اجلهــة املصــ بة، تــحر   ا تهــحء  

 الصعزنيةو األ   ال ي  تب ر  بس  تحابة ذ ت الت ر ااأ اش ل ةقني  .

ت ر ا البا ا    أص ح  األةو ة واملبااأ  ا تهـل  ـاة   قنيحم اجلهحز ا -01

صعزنيتهح،ومل  ص     هح أي كلنية  ح  اص الى  نيـحب الت اـني  س   

 ظا ا األص ح  وال لنيحأ امل ل ب ت ر اذح .

قنيحم اجلهحز اتيو ـا املاتشـفنيحأ وامل اكـي الصـحنية انةو ـة و بـااأ        -00

َ   دء ا  أل اللنيـحأ   ببنية تف ه اازتنيحج الفبلي هلح س ابا األزنيحل، 

 الت ر ا تتد اع ةراية وبلنية وو  اازتنيحاحأ املت قبة.

تزحاس وزارة الصحة ا  ب ح ا حء اا ا لبةو ـة مل اكبـة أزـا      -03

امل ت ــحأ  ــ  األةو ــة واملبــااأ ال بنيــة ، وايــتل ارذح س البلــل احلب ــحء 

( والـــ ي تي ـــا  اتـــس اـــ  اـــع  ي  اأ..وايـــتخاام الـــ زارة أيـــل ب 10)

 و ا األ   ال اقع س بل    اوزحأ متا ا الب حء . 

 -ضبف اجلهحز ا   تحابة اااتلحةاأ املات ا ة،    زنيث : -02

 اللنيحأ الفحج واايتعم قبل صاور شهحةة التفتنيش . .أ 

ــ    كـــي ال قحاـــة الـــى األ   ـــة          .ب  ــهحةة اإلوـــ اج ال هحئنيـــة الصـــحةرة اـ شـ

 بنيح حأو .واألةو ةوابحرة ا  ص ر ض ئنية  حلبهح     ات    لل

 (    البزا .6اام  روحه شهحةة امل شن الع ا ج املحةة ) .ج 

ــ         .ة  ــى حمحضـ ــتعم الـ ــة الفحـــج واايـ ــحء جل ـ ــع أا ـ ــع  نيـ ــام ت قنيـ اـ

 اايتعم.

اــحل  د  ــ  كطَبــِ  ز ــد أوا ــ  الت لنيــف والتبحقــااأ الــ   رب هــح          -04

 -اجلهحز لت ر ا األةو ة واملبااأ ال بنية، وال    هح :

 ة.ص   0,46164600زنيلة   أوا    ش اء حملنية ا .أ 

   رو  11141014000زنيلة أوا   ش اء لحرانية ا .ب 

 ةوار 014,10 ازنيلة  أوا   ش اء لحرانية  .ج 
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 َ  أل  ةارة اجلهحز مل تزام األوراه    ة  ال احملحيـبة أللـ  امل اوزـة    

 الى التبحقا  ا ابا  متحم  ا اءاأ التبحقا .

ملصـــلحة البا ـــا  ـــ   تـــبني  صـــاار وأذو ـــحأ صـــ  و أةو ـــة و بـــااأ    -05

املاتشــفنيحأ وامل اكــي الصــحنية اــ  ب  ــ  املخــحزل ال ئنياــنية، و عزــظ  

اام قنيحم تلك املاتشفنيحأ احيـتع هح،  ـح  ـ   التاـحؤص زـ ص أذلنيـة       

بلبهــــح ، أو أل  ةارة اجلهــــحز تزــــ م اصــــ   أةو ــــة و اــــتلي حأ ببنيــــة ا  

 زحاة لللاتشفنيحأ اهح .

لزحئلـة ال ل نيـة لبةو ـة،    قص ر وزارة الصحة اـ  ظـا ث وت ـ    ا    -06

 تح   اك  الت  ر البحملي .

ــة       -07 ــة ا حصـ ــ اءاأ الزح   نيـ ــحع اااـ ــحءاأ اإتبـ ــة الب ـ ــحم جل ـ ــام قنيـ اـ

م اشــنل ت ر ــااأ اهــحز اا ــااة ال ــ      2111( لاــ ة 1احلب ــحء رقــد ) 

 -ال ي ي لل زنيحلس املعزاحأ التحلنية :

تصحصــحأ م  حريــل ال2111( لاــ ة 1 ل الل  ــة البلنيــح للب ــحء رقــد )   -

لاـــ ة  061لنياـــل  ـــ  صـــلنيد اللـــهح احملخحلفـــة لزـــ ار   شـــحئهح رقـــد )   

م ( ويلبل التصحصحأ جل ة اإلاـااة للب ـحء زاـ  قـ ار   شـحء      2112

ــحةرة اـــــ  وزارة الصـــــحة      ذـــــ ت األلـــــ ة كلـــــح لحلفـــــل الزـــــ اراأ الصـــ

   زنيث قنيح هح ات انيس ةا ا لش كحأ اا بنية زا  اااعل الصحةر 

م( اتحا ا 2112لا ة  261(    الز ار رقد )1ة)ا هح احملخحلفة لللحة

 ق  اأ وةلنيحأ اإل ااة ال   .

اــام تزنيــا الل  ــة احلزحئلــة ال ل نيــة املاراــة اهــح ااةو ــة والــ  ألــيم         -

 م التزنيا اهح . 2112( لا ة 261الز ار رقد )
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 :   كي ا غحزي ال  - 

 حم التش  بحأ ال حو ة س قص ر  ةارة امل كي س أتبحع اإلا اءاأ اإلةار ة وو  أز

ا ص ص و يحءة ايتخاام ال ظنيفة أةا     حلحه ال  ر اـحلغ  وظزنيـ    

 -  فبة ، و ت ل ذلك س اآلتي :

 
ــد )    -0 ــح  ل رقـ ــحم الزـ ــة أز ـ ــ ة 12خمحلفـ ــحأ  2111( لاـ ــنل اعقـ م اشـ

 ــاراء ال زـااأ واألقاـحم والتفــ  ا    و زـل  البلـل س  ـح  ــج  افـحء    

ظفني    أالــحص ا تت حيــ   ــع  ــؤذعتهد   س االتصحصــحأ و زــل املــ  

البللنية و  زح   ص     تبحأ ألـ    ةول الـحذ اإلاـ اءاأ امل صـ ص     

 النيهح احلزح  ل امل ك ر وائحتس الت فني  ة.

الحلـة احرضـة احملخحلفـة ألز ـحم      اايتبح ة احملتزحاا   الى أيحس -3

ــح  ل ــ ة  11) الزـ ــحاي وكـــ لك ،    1011لاـ ــلحل اااتلـ م( اشـــنل ال ـ

التبحقـــا  ـــع أببـــحء و تبـــحو ني احملخحلفـــة ، لعئحـــة البـــح لني اـــحمل او    

 م(.,211لا ة  11,الصحنية رقد )

اــام الــحذ اإلاـــ اءاأ اإلةار ــة والزح   نيــة زنيـــحص  ذلــحص وتزـــحاس       -2

أ األببـحء اـ  أةاء واابــحتهد اـاول اـ ر وكــ لك اـام الـحذ اإلاــ اءا      

 ا الب حص  ال بنية.اال اةاة مص ص ظحذ ة التاني  اإلةاري وظا 

ت قنيـــة ابـــا األلصـــحئنيني ا ـــحء الـــى  ـــ ك ة  ـــ   ةارة ا ـــا حأ    -4

 .نية ةول الحذ اإلا اءاأ الزح   نيةال ب

م 2111لاـ ة  12ص   امل حوآأ التش نيبنية احملخحلفة للزح  ل رقد  -5

 اشنل اعقحأ البلل.

 الصعزنية س  ا اء ظحلنيل ببنية.ايتبلحص   اة   تهنية  -6

ايــت لحر أصــ ص امل كــي وابح ــة اإل ــ اةاأ والتصــ   ونيهــح ةول واــس   -7

 ز .
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خمحلفــة ائحــة البزــ ة اإلةار ــة ونيلــح  تبلــ  اــإا ام ازــ ة اإلاحشــة      -0

وا ــا حأ البح ــة وذلــك  ــ  زنيــث شيئــة البزــ ة واــام ال اــ ع           

أ املتبلزــة اــحلبز ة  املاــبزة و  اابــة الــاوبح   امل اوزــةالــا  ال س الــ   

 -ال  تت حوز  صف امللني ل ة  حر وقا ت ت  الى ذلك  ح  لي:

املبحلغة س ص   األ  اص وذلك  ـ  لـعص  اـ ام ازـا  اـنيل )املع ـحأ(        .أ 

ــاة ) ــة ) 111لبــ ــ    ازنيلــ ــحاأ   1014111(  يــ ــ ة  اــ ــع واــ ــحر  ــ ( ة  ــ

 احمل كي .

عز ـة لـ لك    ا ام البزا ا     الت لنيـف املبحشـ  ةول واـ ة املـربراأ ال     .ب 

  ع اام التصا   الى البز ة     صلحة ال  ائ .

شا ا البز ة احملخحلفة ل صـ ص ائحـة البزـ ة اإلةار ـة الـ  تشـ ط        .ج 

  اااة الارايحأ وامل اصفحأ وب ح امل ض ع س   حقصة اح ة.

اــام الــحذ اإلاــ اءاأ العز ــة زنيــحص الــتخلج  ــ  األةو ــة واملخلفــحأ      .ة 

كـــ لك اـــام ايـــتخاام   ا  ـــة  املني  ـــة   ال بنيـــة وتشـــغنيل احمل قـــة و 

ا حصـــة  ازاـــد الصـــنيالة، و ـــع ذلـــك ق التبحقـــا  ـــع شـــ كة لـــ اأ     

 الغ ا.

اإلذلــحص واـــام ااذتلـــحم احلصـــنيح ة الاور ـــة لباهـــية واملبـــااأ وذلـــك   .ت 

 إلبحلة ال ذح واحلا    ت قفهح وتهحل هح.

ا س امللحبلة س اوتتحح وزاة الغانيل ال ل ي املي   لحصة وأل امل كي ل .و 

 املبااأ واألاهية للحا     بح حة امل ضى.

التبح   ال اضل س اـاة الب حصـ  ال بنيـة املاـحااة )متـ  ا / قـحاعأ(        .ز 

اــني قاــد الــ اةة اــحمل كي )قبــل اوتتحزــس( و اتشــفى أ ــ اا ال اــحء       

(    الب حصـ   111( ي    وااة )02وال اةة زنيث   اا احلزاد ااة)

 ـ اا ال اـحء   اتشـفى اجلله ر ـة أل  ال بنية املاـحااة س زـني  بـح ي     

 وال اةة     زج شا ا س تلك الب حص .
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ــ ل        .ح  ــح احلشـ ــي وت ظنيفهـ ــة للل كـ ــحأ املحة ـ ــ  اإل  ح نيـ ــتفحةة  ـ ــام اايـ اـ

 الصحنيل تح  الل اتحزني  أ  اضس.

 

  املخترب ال   امل ابي 

 . ضني  املز و وع  ات ا  األاااة ال ب ة    امل ةة    لنيس .0

ال ـــ  اـــ  تـــ و   بـــااأ التشـــغنيل ووـــ  زحاـــة   اإل ـــااة زقصـــ ر اهـــح .3

 . املخترب

 . ا ا حأ الني  نية ة زج الب حص  التاني  ة احملخترب ا  تغ ني .2

ا حصــ  أ ــ  املختــرب  ــ  قــحةرة الــى الاــني  ة الــى ت اــنيد املــ اب ني         .4

 . واألاح     تحةي املخترب

 

  اتشفى البني ل  

و اـتلي حتهح، و ـ     زج شا ا س ك      األاهية واملبااأ ال بنيـة   .0

اني هـح )اهــحز كشـف قــحع البـني/ اجلهــحز ال ئنياـي لل شــف الـى البــني/      

 . الشب نية/ واهحز لنيير لبعج املحء األزره( تاهحز ل ني

،   ـــــل التصحصـــــي ا ازـــــة ةالـــــ زج س ابـــــا التخصصـــــحأ ال بنيـــــ .3

 . الشب نية والتصحصي التخا  
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 َبإزالة الشبكة املركزية ملنظومة التكييف املركزي بالكامل، ما رتَّ -3

على أنه ال  ارتفاع درجة احلرارة يف املستشفى يف فصل الصيف، مع التنويه

 . يتوفر اجلو املالئم إلجراء العمليات اجلراحية
 

  مستشفى احلوادث أبوسليم 

 . رداءة غرفة العمليات .1

 تصلح أن ُتَخزَِّن فيها األدويَة .أماكن ختزين األدوية ال  .2

مل مينح املستشفى وقتا كافيا لسحب األدوية َخاصَِّتِه من قبل  .3

 . اإلمداد الطيب

 –َثمَّ نقٌص يف األطباء يف ختصصات ) جراحة األوعية الدموية  .4
 -اإلسعاف والطوارئ  –العناية الفائقة –جراحة األعصاب 

ة إىل نقٍص يف العناصر واألشعة( إضاف –التخدير  –جراحة الصدر 

 . الطبية املساعدة

 

  مستشفى احلروق والتجميل 

 . سوء حجرة العناية الفائقة من ُكلٍّ .1

 . النقص يف إعداد عناصر هيئة التمريض واملسعفني باملستشفى .2

 . ال توجد خمازن كافية لتخزين األدوية واملعدات الطبية .3
 

 املركز الوطين لعالج السكر والغدد الصماء  

( 7مادة )للباملخالفة  ،القرارات لمركز عديَدلعام الدير امل أصدر .1

( بشأن 814رقم ) -من قرار "اللجنة الشعبية العامة"، سابًقا،

والطبية املساعدة  الئحة استخدام العاملني من ذوي املهن الطبية

( بقرار جملس 5( الفقرة )2رقم ) -مادة للباملرافق الطبية، و

بشأن إقرار مزايا وحوافز  ،2112 ( لسنة242رقم ) -الوزراء 
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العاملني باملرافق الصحية  والطبية املساعدة ،للعناصر الطبية

 قرار "اللجنة الشعبية العامةلباملناطق الصحراوية والنائية، و

" سابًقا بشأن التنظيم الداخلي للمستشفيات واملرافق للصحة

 .  الصحية

عاقد باملخالفة التبطريق  لمستشفىلعام الدير املمساعد  تكليف .2

( بقرار "اللجنة الشعبية العامة"، 88رقم ) -ألحكام املادة 

( بشأن الئحة استخدام العاملني من ذوي 814رقم ) -ا،سابًق

 . والطبية املساعدة باملرافق الطبية ،املهن الطبية

د يف تقسيمات وجيف مواقع إدارية ال تأشخاص مبهام  تكليف .3

 . ومنحهم عالوة متييز ،لتنظيميااهليكل 

ألف دينار(  87) ــب ،جتهيز حمليذات القيام بشراء سيارة إسعاف  .4

وحتميل املبلغ على بند التحسني  طريق التكليف املباشرب

 . فة للقانون املالي للدولةلباملخا ،والتطوير
 

؛ داخل املستشفى تنيخمزن تني،عمليات متكامل َتْيوجود غرفُرغم  .5

 . لكن مل يستفد منهما
 

املستوصفات واملراكز يف ل عيادات عالج أمراض السكر عََّفمل ُت .6

   . الصحية
 

 .  للعناصر الطبية املساعدة ربنامج التدرييبالضعف  .7
 

  أداء األعمال املكلفني بها عنقصري بعض األطباء واالستشاريني ت .8

تدني  ساهم يفاألمر الذي  بالعيادات اخلاصة همبعضالرتباط 

 . مستوى تقديم اخلدمات الطبية للمرضى
 

مل تقم إدارة املستشفى باختاذ اإلجراءات الرادعة لتغيب العناصر  .2

بالرغم من قيام إدارة  -فقد تبني أنه  الطبية والطبية املساعدة

حيث يصل عدد  اخلدمات الطبية بتوزيع العمل على األطباء
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إال  –النساء والرجال يوميااألطباء املكلفني عشرين طبيًبا لعيادَتْي 

، األمر الذي خلق  أن املوجوِديَن فعال ال يزيد على أربعة أطباء

 . ازدحاًما ظاهرا، وإرباًكا

، وتفتقر  املخازن املوجودة داخل املستشفى قدمية متهالكة .11

 . لشروط الصحة حلفظ األدوية واملستلزمات الطبية

 
 جهاز اإلسعاف والطوارئ  

( 2رقم ) -بناًء على قرار وزير الصحة  ،عام مديٌر اجلهاَز ُرييد .1

  م 2112لسنة 

رقم  -،وذلك باملخالفة لقرار "اللجنة الشعبية العامة"، سابًقا

 . بشأن إنشاء اجلهاز م 2114( لسنة 324)

 . ال يوجد سجل خاص بأصول اجلهاز الثابتة واملنقولة .2

قد املربم التقيد وااللتزام بتطبيق غرامة التأخري على العمل يتمَّ  .3

 .  باملخالفة لالئحة العقود اإلدارية،( سيارة عناية15لتوريد )

متابعة أعمال  عن هرووقص ،افتقار اجلهاز إىل طائرات اإلسعاف .4

 الصيانة للطائرات املوجودة باخلارج .

همال يف صيانة سيارات اإلسعاف الربي اليت ميتلكها اجلهاز اإل .5

 . ( سيارة141والبالغ )
 

  الوطين للوقاية من األمراض الساريةاملركز  

قيام رئيس اللجنة التسيريية بإصدار قرارات بشكل فردي دون  .1

 . باملخالفة للتشريعات النافذة عرضها على اللجنة

وإبرام عقود  ، وظيفية بإصدار قرارات نقل وتسوية أوضاٍعه قياُم .2

 . لخذ املوافقات الالزمة من وزارة العمأدون  بشكل دائم  متعاونني
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على سبيل بطريق الندب للمكتب القانوني باملركز  تكليف مديٍر .3

 -،سابقا "،التفرغ بناًء على قرار "اللجنة الشعبية املؤقتة للدفاع

 ، وجتاوز الندب فرتة األربع سنوات ،م2114( لسنة 151رقم )

 ( لسنة12( من القانون رقم )187رقم ) -باملخالفة لنص املادة 

 . العملبشأن عالقات  م 2111

 ، توريدات املركز ناإلعالن يف وسائل اإلعالم الرمسية عغياُب  .4

 . باملخالفة لالئحة العقود اإلدارية

اعتماد السعر األعلى يف بعض حماضر جلنة املشرتيات دون بيان  .5

 . أسباب ذلك
 

 -التوصيات :
 

عادة النظر يف بعض العقود املربمة عن طريق الوزارة وبعض إ .1

عقد شركة برايس ووترهاوس  :املراكز الصحية ومن ذلك 

(PWC  )عقد اوجيلو احملدودة  –عقد شركة دينوس الفرنسية ، و

تابعة هلا بالئحة العقود الوزارة واألجهزة اللتزام .مع ضرورة ا

 د .عاقاالدارية عند الت

( والذي تزيد مدة 37يقاف العمل بالعطاء )بإزراة ضرورة قيام الو .2

سنوات والبعد عن استخدام سياسة االمر الواقع ثالث العمل به عن 

يف طلب املوافقات من ديوان احملاسبة على التعاقد والعمل على 

تطوير قائمة االدوية النمطية مبا يواكب التطور العلمي ألحدث 

 ة .املنتجات من االدوية واملعدات الطبي

ضرورة متابعة اعمال جلان العالج باخلارج والزامها بالعمل  .3

بالنموذج املوحد للعقود املربمة بينها واملراكز واملستشفيات 

باخلارج ، وااللتزام بالضوابط احملددة بقرار السيد/ وزير الصحة 

 م .2113( لسنة 115رقم )
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املنظمة باخلارج بالتقيد بالتشريعات لعالج الزام مجيع جلان ا .4

لعمليات الصرف ومبا يضمن احملافظة على املال العام واالقتصاد 

يف الصرف ، مع ضرورة التزامها مبتابعة التحويالت وخاصة 

 اخلارجية منها واقفال حساباتها أواًل بأول .

وضع ضوابط حمددة وواضحة لعالج اجلرحى ، يراعى فيها ان  .5

ارج من اللجان تستند قرارات العالج على توصية بالعالج باخل

التخصصية ومتابعة املبالغ احملالة للسفارات الليبية باخلارج 

 واقفال التحويالت اوالًَ بأول .

الزام جهاز االمداد الطيب بأقفال حساباته وتسوية املعلقات  .6

حبساب دينار ، (  151,311,151الظاهرة بها ومن ذلك مبلغ )

 الودائع .

ضـــرورة قيـــام جهـــاز االمـــداد الطـــيب بتســـوية االعتمـــادات املســـتندية   .7

م    2113-12-31والبالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف  املنتهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

و باإللغــاء وكــذلك أمــا بالتجديــد ( دينــار إ277,113,221)

ــى    ــة علــ ــادات املفتوحــ ــوية االعتمــ ــوةتســ ــرار ) قــ ( 121/2112القــ

-12-31دينار حتـى   (812,252,451)والبالغة قيمتها 

ــغ )2113 ــ    215,528,221م ومبلـــــ ــار ال زالـــــــ  حتـــــ ( دينـــــ

 . يف ذات التاريخ اجراءات الدفع
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 -وزارة التعليم العالي :
 

 النفقات التسييرية 
بلغ  قيمة التفويضات املالية الصادرة للوزارة خالل السنة املالية      

 -م للميزانية التسيريية ، وفق البيان التالي :2112
 

 مجلة التفويضات البيان
 مجلة

 املصروفات
 النسبة الرصيد

, الباب األول 3, , 633, 3 , 336533, 3 0633063 0310% 

, الباب الثاني 33, 33053 0355, 3663 53, , 63, , 3 , 316% 

,333 اإلمجالي 663, 03 5363, 3053 5365, 3, , 3 , 01,% 

 

  -وقد لوحظ :

د.ل( ملصلحة شركة احلداثة العاملية بإذن  81,121صرف ) .1

مقابل تركيب منظومة انرتن  إلدارة ( 21/4رقم ) -الصرف 

 -البعثات الدراسية ، وقد لوحظ بشأنه اآلتي :

إنفراد إدارة البعثات الدراسية باستالم العروض واملفاضلة واختيار  -

 شركة احلداثة للتوريد والرتكيب وإصدار أمر التكليف .

م ،  25/2/2112أحال  إدارة البعثات  تقرير االستالم ، بتاريخ  -

در تكليف إدارة الشؤون اإلدارية واملالية لشركة احلداثة بينما ص

م ، أي:"بعد  22/3/2112لغرض التوريد والرتكيب بتاريخ 

 التوريد والرتكيب" .

 

م ، بقيمة  21/4/2112( بتاريخ 17/4رقم ) -إذن صرف  .2

د.ل( ملصلحة شركة "االستشاري السترياد  211,151إمجالية )

( جهاَز 11( جهاز حاسوب حممول و )81احلاسب اآللي" لتوريد )
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د.ل( للجهاز ، وقد لوحظ  2,111حاسوب مكتيب ، مبتوســـط )

 -االتي :
 

 املبالغة يف أسعار األجهزة .

 إبرام عقٍد مع الشركة لتنفيذ الضمانات الواردة بالفاتورة النهائية .عدم 
 

 
 -نفقات التحول : 

( بتاريخ 111رقم ) -م ، 2112صدر تفويض واحد خالل السنة املالية 

د.ل( بدون وجود أي مصروفات  ،  000990999م بقيمة ) 2/7/2112

  -خالل الفرتة على ما يف البيان التالي :

 
 

 الرصيد املصروف الفعلي ةالقيم البند

 533333333 - 533333333 جتهيزات ومشاريع وبرامج الوزارة

 0333333 - 0333333 التدريـب

, وسائل ومستلزمات التعليم العالي 33333333 - , 33333333 

 335333333 - 335333333 وسائل نقل

 036333333 - 036333333 اإلمجالـــــــــــــــــــــــــــي
 

 

م ، وبررت الوزارة عدم  8/12/2112مت تسييل قيمة التفويض بتاريخ 

متكنها من تنفيذ البنود املذكورة ، بتأخر وزارة املالية يف تسييل قيمة 

( شهور إال أن عدم إبرام أي عقود بعد صدور 5التفويض ، بتأخري حواَلْي )

، يعكس عدم وجود برامج فعلية لدى  التفويض ، وحتى تسييل املبالغ

 الوزارة .
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 الدراسات العليا بالخارج ..
 

 -يف ما يلي موقف تنفيذي ملخصصات البند :
 

 

 املخصص املعتمد
 التفويضات  الصادرة

 الرصيد املصروف الفعلي
 مسيلة غري مسيلة

3355, 33333333 3, 33, , 53, , 3 3335036333333 66, 3, 363, 33 566363033, 3 
 

 -وبفحص أوجه الصرف تكشف  بعض املالحظات ، منها:

%( من إمجالي  5335نسبة املصروف الفعلي ال تتجاوز ) (1

التفويضات املالية الصادرة للوزارة ويرجع ذلك لعدة أسباب، 

 -نوردها يف اآلتي :

%(  25م ، بزيادة ) 2112مت احتساب املنحة الشهرية للسنة املالية  .أ 

( 12رقم ) -الشعبية العامة" ، سابقا ، تنفيذا لقــرار "اللجنة

م   1/11/2112رفها إال اعتبارا  من م ، ومل يتم ص 2111لسنة 

م بتأخري  2112م  من السنة املالية  31/12/2112حتى 

 تسعة أشهر ، ومل يتم تسوية املنح حتى نهاية السنة املالية .

دارة استبعاد العديد من األمساء احملالة بالكشوفات املعدة من إ .ب 

البعثات الدراسية بعد فحصها وتدقيقها من قسم إصدار 

 -التفويضات ، ومكتب املراجعة الداخلية واملتمثلة يف :

أمساء طلبة وطالبات ، مكررة يف الساحة نفِسها ، أو ساحات  -

 خمتلفة .

 أمساء طلبة وطالبات منتٍه الصرُف عليهم أليٍّ سبب من األسباب . -

 قرارات إيفادهم للدراسة . أمساء طلبة وطلبات ال توجد -

أمساء طلبة وطالبات مددت فرتة الصرف عليهم ، دون وجود ما  -

 يفيد التمديد .
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تقاعس الوزارة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفعيل قرارات اإليفاد  (2

حيال الطلبة الذين مل يتم تنفيذ قراراتهم ، والبالغ عددهم 

 امليزانية ( طالًبا بالرغم من احتساب خمصصاتهم يف7831)

 .د.ل(11. 832. 171م  مببلغ ) 2112ية التقديرية للسنة املال
 

( على أنه 8/11رقم ) -مليون دينار ، بإذن الصرف  12صرف  (3

ُسْلًفٌة مالية لسفارة ليبيا يف أسرتاليا ، وذلك لتغطية مستحقات 

اجلامعات األسرتالية مقابل رسوم الطلبة الدراسية لسنَتْي 

والبيان التالي يبني املبالغ املستحقة حَسَب م( ،  2111/2112)

 -التقرير الذي أعده املراقب املالي يف أسرتاليا :
 

 إمجالي االلتزام بالدوالر االسرتالي 9حتى شهر  3103سنة  3100سنة  البيان

,6330 التزامات مالية 33, , 53, , , 3333 303, 663050 
 

امللحقية الثقافية بزيادة قيمة منح وقد تبني أن سبب االلتزام املالي قياُم 

الطلبة من املخصصات املقررة للجامعات األسرتالية ، مقابل الرسوم 

الدراسية  وهو ما خيالف أحكام الئحة اإليفاد للدراسة باخلارج ، حيث 

 -تراوح  هذه الزيادات وفق البيان التالي :
 

 

احلالة االجتماعية 

 للطلبة

املنحة 

الشهرية 

الفعلية 

املدفوعة 

 باألسرتالي

املنحة 

الشهرية 

املالية من 

ليبيا 

 باألسرتالي

الفرق 

الشهري 

 باألسرتالي

عدد الطلبة 

املتواجدين 

 بأسرتاليا

إمجالي الفرق 

 الشهري

,035 عزب 6 33660 ,6, 30, 36, 3, 00 
,030 متزوج 6 330, , 3333, 66 66306, 
, 3+0متزوج + 30, 6 033, 6 33333 00, 0, , 36, 3 

, 3+أكثر من متزوج  3, 53 030, , 3303, 03 3333, , , 
,0  إمجالي العجز الشهري 3660 
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موافقة الوزارة على حتويل املبلغ املذكور دون تكليف جلنٍة للسفر إىل 

الساحة األسرتالية لفحص ومراجعة حسابات الطلبة ، والتأكد من أصل 

 االلتزام قبل صرفه .
 

 جامعة سبهـــا 
 -م ، على النحو التالي : 2113واملصروفات عام كان  املخصصات 

 

 م بالدينار13/8/3131املنصرف حتى  املخصص بالدينار البيان

,6 الباب األول 33333333 , 33, 663033 

, الباب الثاني , 33333333 36356, 3, 33 

 5630503333 30633333333 اإلمجــــالي
 

املطبقة يف اجلامعة ؛ حيث مسح عف أنظمة الرقابة الداخلية ض -

 -مبرور العديد من العمليات املزورة ، وفق اآلتي :

م، للحساب املصريف  11/2113أظهرت مذكرة التسوية لشهر   -

( صكوك 5( الصحاري الرئيسي، خصَم )72-28782رقم ) -

د.ل( مبستندات مزورة وذلك على النحو 1,441,421بقيمة )

 -التالي :

 –13111فتح حساب مصرِفيٍّ، يف املصرف التجاري الوطين ، )ح/ .1
( باسم شركة "اجلبل املشراف" للتعهدات التموينية ، أودع به 215

د.ل( ، وَسَحَب  324,125( مببلغ )128278رقم ) -الصك 

 القيمَة/"عادل حممود ناجي".

 31158رقم ) -م، فتح حساٌب جاٍر  2113311324بتاريخ  .2

سبها، باسم "شركة القصبة –ري الوطين ( التجا 215  -

رقم  -للمقاوالت واالستثمار العقاري"  أودع به الصك 

د.ل( ، وَسَحَب القيمَة، بعدة  322,714( بقيمة )128275)

 صكوك "إبراهيم ناصر التومي" .
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( 41114رقم ) -م، أودع الصك  2113311327بتاريخ  .3

فة العامة د.ل( يف حساب شركة ليبيا للنظا 321,111بقيمة )

مصرف اجلمهورية/ فرع القرضابية  وسحب   -ومحاية البيئة 

 -القيمَة/"حممد علي عمر" ويف احلساب نفِسه مت إيداع الصك 

د.ل( ُسِحَب منه مبلغ  313,125( بقيمة )21488رقم )

 د.ل( بواسطة/ "سعد عبدالسالم سعد"  311,111)

َسْحِب القيمة كان  مع مالحظة أن املعينَّ قدم ما يفيد أنه يف تاريخ

 خارج البالد .

  - 12217رقم ) -م، أودع  الصك  13/11/2113بتاريخ   .8

سبها، بقيمة  –ي الوطين ( يف املصرف التجار215

د.ل( يف حساب شركة النجاح لالستثمار العقاري 327,138)

سبها ، ومت سحب مبلغ  –باملصرف التجاري الوطين 

لربش" ، علما أن د.ل( بواسطة/ "فتحي حممد ا 327,111)

مجيع املستندات اليت مت استخدامها يف هذه العمليات مزورة، وغري 

 صحيحة .

م، بتعلية مبلغ  2112قيام إدارة اجلامعة  يف نهاية عام  -

د.ل( إىل حساب الودائع، ُصرف منها  حتى 12,111,581)

د.ل( مع 8,517,121م، مبلغ ) 211338331تاريخ 

م  211334331املبلغ حتى  استمرارها يف االحتفاظ بقيمة

 باملخالفة لالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .
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 ة المرقب والكليات التابعة لها جامع
مباني الكليات ال تتوفر فيها الشروط املالئمة للعملية التعليمية ؛  -

حيث إن املستَغل حاليًا عبارة عن مباٍن للتعليم األساسي واملتوسط ، 

رجات والقاعات واملعامل بالرغم من وجود عقود مفتقرٍة إىل املد

 مربمة إلنشاء مركبات جامعية، مل يتم تفعيلها .

عدم إلزام اجلامعة بضوابط اإليفاد للداخل واخلارج، ما جعل عدد  -

 أعضاء هيئة التدريس املوفدين يفوق عدد القارِّيَن بالكليات .

، وعدم ربط فْقُد وجود منظومة موحدة ألرقام القيد جلميع الطلبة -

قاعدة بيانات مكاتب الدراسة واالمتحانات بالكليات مبكتب 

 الدراسة واالمتحانات يف اجلامعة .

صدور قرارات عن رئيس اجلامعة وجملسها دون دراسة موضوعية  -

 إىل إلغائها  أو سحبها، أو تعديلها . -أحيانا  -ما أدى 

املسندة إليه ضعف أداء مركز البحوث والدراسات عن تنفيذ املهام  -

من حيث اقرتاح وحتديد أهداف وبيانات وأولويات البحث العلمي، 

وعن القيام بالبحوث والدراسات واالستشارات الفنية وتنشئة 

 وتدريب وتطوير العناصر البشرية .

ضعف أداء إدارة الدراسات العليا والتدريب عن تنفيذ املهام امُلوَكلِة  -

العليا ألعضاء هيئة  إليها من حيث إعداد خطط الدراسات

التدريس، واملوفدين وكذلك عدم وجود قاعدة بيانات للدارسني 

 يف اخلارج والداخل .

ضعف أداء إدارة الشؤون اإلدارية عن األداء من حيث ضبط التسيب  -

 اإلداري ومسك السجالت الالزمة ألداء عملها .

 مكتب احلرس اجلامعي ال يقوم بواجباته كما ينبغي . -

الشؤون القانونية متابعة الدعاوى املرفوعة على  إهمال مكتب -

 اجلامعة .
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 -اجلامعة األمسرية والكليات التابعة هلا :

تأخر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد مشروع  -

 . لداخلية للجامعةاالالئحة 

-181-13بأرقام ) -صدور قرارات عن رئيس اجلامعة  -

( من قرار 11( من املادة )5باملخالفة للفقرة )  (م 181/2112

  م 2114( لسنة 22رقم ) -"اللجنة الشعبية العامة" سابقًا 

 . بشأن اهليكل التنظيمي للجامعات

 . ضعف أداء مكتب احلرس اجلامعي عن مهامه -

( من 18عدم إيداع اإليرادات النقدية، أواًل بأول، باملخالفة للمادة ) -

 . سابات واملخازنالئحة امليزانية واحل

(  للخزينة الرئيسية عند 8عدم حترير إيصاالت قبض )م.ح. -

استالمهم للمبالغ احملصلة عن طريق اخلزائن الفرعية بالكليات، 

 . ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن72باملخالفة للمادة )

 
 وزارة الرتبية والتعليم 

 
 -الميزانية التسييرية :

 -م وفق اآلتي:2112ضات املالية خالل السنة املالية بلغ  قيمة التفوي

 

 ديـوان الوزارة -1
 

 التفويضات املسيل املصروف الرصيد
املخصصات 

 املعتمدة
 البيان

, 3, 6336, 6 065303633, 3 , 3, 365, 3000 0, , 36, , 3, 66 0, 53,  الباب األول 603333

3, 3, 633633 630, 03, 03 36355, 3, ,  الباب الثاني 0330303333 0336333333 3

0030, 03, , 6 0, , 33563503 , 0330303, 0, , 353, , , 3, 66 ,  اإلمجالي 3636603333

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

 411   
 

 ناطق امل-2
 

املصروفات 

 واالرتباطات
 البيان املخصصات املعتمدة التفويضات املسيل

, 36333, 5, 3333 , 355, 3, 36300, , 36333, 5, 3333 , 36333, 5,  الباب األول 3333

, 333333333 , 333333333 , 333333333 ,  الباب الثاني 333333333

, 36, 33, 5, 3333 , 35, , 3, 36300, , 36, 33, 5, 3333 , 36, 33, 5,  اإلمجالي 3333

 

 -ولوحظ اآلتي :
قيام الوزارة بالتعاقد مع بعض الشركات ، وتكليفها بأعمال تتعارض -1

 -مع نشاطها املرخص هلا مبزاولته ، وعلى سبيل املثال :

 
 القيمة العمل املتعاقد عليه وفق الرتخيصنشاطها  اسم الشركة

شركة مدار األرض 

خلدمات النظافة ومكافحة 

 احلشرات

خدمات النظافة 

ومكافحة اآلفات 

 واخلدمات البيئية

تشغيل املقهى وتقديم خدمات 

السفرجة مع تنظيف مقر إدارة 

 االمتحانات
3, 3033 

مكتب البوصلة للتعهدات 

 واخلدمات التموينية

وخدمات تعهدات 

 متوينية

خدمات النظافة ملقر الوزارة مع 

 تشغيل املقهى
3, 3333 

شركة الثقة الدائمة 

خلدمات النظافة ومكافحة 

 القوارض

خدمات النظافة العامة 

 ومكافحة القوارض

تشغل املقهى وتقديم خدمات 

السفرجة مع تنظيف مقر مكتب 

 اإلعالم يف السياحية
, 3333 

 

إجيارات سكن شهرية ، بناء على قرار وزير صرف مبالغ مالية مقابل -2

م ، بشأن صرف مقابل  2112( لسنة 331رقم ) -الرتبية والتعليم 

م  الصادر بناء على كتاب السيد/  2/1/2112إجيار مسكن ، املؤرخ يف 

( املؤرخ يف 733رقم ) -النائب األول لرئيس جملس الوزراء 

فهم بوظائف يف مدينة م ، بشأن توفري السكن ملن يتم تكلي 5/2/2112

 طرابلس وهم من خارجها.
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 -نفقات الباب الثالث :

م  2112بلغ  التفويضات املالية الصادرة خالل السنة املالية 

د.ل( ، والرصيُد  4,287,122د.ل( املصروفاُت ) 348,348,34)

 -د.ل( ، وقد لوحظ : 35,571,821)

وصيانة املرافق  ( ماليني دينار ، ملصلحة التقنيات5القيام بتحويل ) .1

التعليمية ومن خالل الفحص واملراجعة تبني خصم املبلغ من بند 

مستلزمات النشاط املدرسي لتنفيذ عمٍل غرِي مدرج بامليزانية ، ويف 

 غري األغراض املخصصة هلا .

جتزئة العقود مبا ينأى بها عن مراجعة ديوان احملاسبة ، باملخالفة  .2

م  1221( ، لسنة 11رقم ) -( من القانون 23ألحكام املادة )

 -بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية ، وبياُنها :
 

 البند املستفيد قيمته تارخيه رقم العقد

3/0330 35/0/0330 , , 33,
,3 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

توريد مناذج خاصة بامتحانات شهادة إمتام 

 3133، 3133التعليم االساسي 

0/0330 35/0/0330 0053,
63 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

توريد مناذج خاصة بامتحانات شهادة إمتام 

 3133،  3133التعليم الثانوي 

,/0330 35/0/0330 , 0035
33 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

اإلشراف على امتحانات شهادة التعليم األساسي 

 3133،  3133للعام الدراسي 

,/0330 35/0/0330 06635
33 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

اإلشراف على امتحانات شهادة التعليم الثانوي 

3133  ،3133 

5/0330 30/0/0330 , 503,
65 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

تقديم خدمات الدعم الفين والتطوير للطابعات 

واملاسحات اخلاصة مبنظومة االمتحانات للفرتة 

 13/8/3133حتى  3/9/3133من 

6/0330 35/,/0330 
,,, ,,

6, 

شركة الشاطئ 

 لنظم املعلومات

تقديم خدمات الدعم الفين والتطوير للطابعات 

واملاسحات اخلاصة مبنظومة االمتحانات للفرتة 

 11/6/3131حتى  3/7/3133من 
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عدم تنفيذ بعض املشروعات املفوض بها القطاع ، باملخالفة للمادة  .3

للقانون (بشأن الالئحة التنفيذية 11رقم ) -( من القرار  25) 

 -( ، بشأن التخطيط ، ومن أمثلة ذلك :13رقم ) -
 

 الربنامج/ ملشروع ا

قيمة 

التفويض رقم 

(133) 

 الرصيد املصروف

 توسيع املشروع التجرييب للتعليم االلكرتوني 

 مع الشركة اإليرلندية

0363, 3333 3 0363, 3333 

 030333333 3 030333333 مشروع قواعد البيانات للموارد البشرية والطلبة واملؤسسات

توريد وتركيب أجهزة واستوديوهات باقة القنوات 

 التعليمية

3633333333 3 3633333333 

 

التأخري عن تنفيذ بعض املشروعات ، مع جتاوز السنتني على توقيع  .4

 -العقد:
 

 اسم املشروع
الشركة 

 املنفذة
 املصروف قيمة العقد تاريخ العقد رقم العقد

 االلكرتونيالتعليم 
شركة 

 ريفرديب
,5 30/0330 اتفاقية 30, 33333 $ 530303, 65$ 

 منظومة املعلمني
شركة 

 االستثمار
س.ب.ا 

3119 
0330 , ,  3 د ل 53333

منظومة املؤسسات 

 التعليمية

شركة 

 االستثمار
س.ب.ب 

3119 
0330 , ,  3 د ل 53333

منظومة الطلبة 

 واخلرجيني

شركة 

 االستثمار
س.ب.ج 

3119 
0330 ,  3 د ل 033333

 معدات خادم الشبكة
شركة 

 الوصل
, 0330 3119و.م.ا   3 د ل 353603

معدات التخزين 

 والنسخ االحتياطي

شركة 

 الوصل
و.م.ب 

3119 
0330 ,  3 د ل 363305
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 -:ثالثا : العهد المالية 
م ،  2112بلغ إمجالي العهد املصروفة خالل السنة املالية -

د.ل( ، والبيان التالي يوضح  721,883)د.ل( ُسوِّيَّ منها  415,173)

 -املصروف خالل السنة وامُلَرحل من سنوات سابقة ، وما مت تسويته :
 

 املسواة القيمــة البيــــــــان
غري مسواة يف 

13/33/3131 

, م 3133املصروفة  خالل العام  35366, 6063, , , , 030, 3 

 553533  553533 املرحل من السنة السابقة

, اإلمجالي 63336, 6063, , , 3, , 36, 3 

 

إجراء حتويالت مالية بني احلسابات املصرفية مبوجب رسائل خصم -

 -)حتويل( دون إعداد أذونات صرف لعمليات التحويل ، ومنها :
 

 من حساب املصرف املبلغ التاريخ الرقم اإلشاري
 

 إىل حساب

,6300 بال بال 3, 65 
مشال إفريقيا 

 الرئيسي
 الودائع الباب األول

,6 بال بال 53, 65 
مشال إفريقيا 

 الرئيسي
 الودائع الباب الثاني

 الباب الثاني الباب األول  030003000 9/33/3133 349/3133

 

( ، الباب األول ، 5514111رقم ) –تبني من تسوية حساب املصرف -

وجود فروق ُسحب  بالزيادة يف قيمة الصكوك املسحوبة على املصرف ، 

واليت تبني أنها مزورة وأحيل  لعضو  النيابة العامة/ أجدابيا ، بناء على 

–58-1رقم ) -كتاب رئيس القسم املالي بوزارة الرتبية والتعليم 
 -م ، وبيانها : 2/8/2113املؤرخ يف  ( ،2113
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 تارخيه رقم الصك
قيمته 

 الصحيحة

قيمة الصك 

 املسحوبة )املزورة(

 توجيه الصك

 غري الصحيح الصحيح

93733 1\9\3133 ,00 .060 3063, 531060 
مصرف التجارة 

 والتنمية  أجدابيا

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

93731 1\9\3133 363, 63156
6 

3, 63, 331566 

مصرف 

اجلمهورية 

 أجدابيا

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

311738 1\9\3133 0631053 , 63, 031555 
حمكمة أجدابيا 

 اجلزئية

مصرف الوحدة 

 الزويتينة

93716 31\9\3133 0631, 36 3, 635031, , 5 

مصرف 

اجلمهورية 

 املرسى

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

93137 38\9\3133 , 001060 30635, 31633 
مصرف التجارة 

 والتنمية أجدابيا

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

93133 1\31\3133 0631, 36 03, 36551, 33 

مصرف 

اجلمهورية 

 املرسى

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

199111 31\3\3133 0631053 0, 63, 531533 
حمكمة أجدابيا 

 اجلزئية

مصرف الوحدة 

 أجدابيا

 
  2111/2111املفتوحة عن سنيت ) عدد االعتمادات املستندية -

( اعتمادات مستندية حملية ، بقيمة 11م( ، )

د.ل( ، واعتماد واحٌد مستنديٌّ خارجيٌّ بقيمة  32,417,481)

 ( دوالًرا .81,111,734375)

م ، بقيمة  7/11/2112فتح اعتماد مستندي بتاريخ  -

 د.ل( 157,838)

ندسة لعأعمال بناء على العقد املربم بني الوزارة ، وشركة اهل
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الكهربائية  بشأن توريد وتركيب منظوماٍت بإدارة االمتحانات ، 

 -وقد لوحظ :
 

حتميل قيمة االعتماد املستندي على البند مباشرة ،  األمر الذي  .أ 

أدى إىل ظهور مصروفات البند على غري حقيقتها ، وكان يتوجب 

 .قيدها خارج امليزانية إىل حني التسوية عند وصول الشحنات 

 إغفال إعداد إذِن صرٍف لعملية فتح االعتماد . .ب 

إغفال حترير حمضر تسليم املوقع ، يوقعه الطرفان ، ويعد تاريخ  .ج 

( من 3فيذ ، طبقا للمادة ) هذا احملضر موعدا للبدء يف التن

 .العقد

 
.داري :رابعا :   -األداء ا

صدور قرارات وظيفية دون عرضها على جلنة شؤون املوظفني  -

لدراستها والتوصل إىل الرأي القانوني حياهلا، باملخالفة  واملعلمني

م بشأن عالقات العمل  2111( لسنة 12رقم ) -ألحكام القانون 

. 

قصور الوزارة من خالل اإلدارة املختصة عن وضع آلية من شأنها  -

 ضبط األداء 

يف مؤسسات التعليم احلر، وإلزامهم بالتقيد باملناهج املعتمدة، 

ت أداء معلمي التعليم احلر، مبا يكفل سالمة ومتابعة معدال

 العملية التعليمية .

تكليف موظفني إداريني بديوان الوزارة، بصناديق االمتحانات خارج  -

ليبيا، بداًل عن موظفي إدارة االمتحانات أصحاب االختصاص 

 األصيل، إرضاًء لبعضهم وحماباًة آلخرين .

الرغم من وجود َمْن هو وجود بعض املرافق التعليمية بال حراسة، ب -

 ُمْفَتَرٌض عليه حراستها .
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تفشي ظاهرة التسيب اإلداري بالقطاع، واليت ترجع أسبابها إىل  -

غياب الرقابة الذاتية وروح التعاون، وقلة الوعي باملسؤولية لدى 

بعضهم، عالوًة على تهاون املسئولني يف تطبيق القانون حيال 

 املخالفني .

عتمد، وهذا ُمَسبٌَّب عن قصور الوزارة عن عدم وجود مالك وظيفي م -

 اعتماد اهليكل التنظيمي للقطاع .

العجز عن توفري مدرسي بعض التخصصات "اللغة اإلجنليزية،  -

 اللغة العربية، الرياضيات" .

غياب دور الصحة املدرسية، والرقابة الصحية يف املؤسسات  -

 التعليمية .

لى استقبال أعداد من ضعف القدرة االستيعابية لبعض املدارس، ع -

التالميذ اجلدد فزاد عدد التالميذ يف الفصول الدراسية "مدارس 

 طرابلس للصفوف: أول ابتدائي، وأول ثانوي" .

افتقار بعض املؤسسات التعليمية للمعامل والتجهيزات ووسائل  -

 اإليضاح 

 ما يؤثر سلبا يف مستوى التحصيل العلمي .

الرتبية والتعليم باملناطق؛  ضعف أداء الوزارة عن متابعة شؤون -

حيث لوحظ عدم استجابة مسئولي الرتبية والتعليم لطلبات 

 الوزارة، وتعليماتها .

ترشيح أشخاص للدراسة باخلارج ممن ال تنطبق عليهم الشروط  -

( بسبب عدم 2131رقم ) -الواردة يف كتاب مدير مكتب الوزير 

هم  أي مرتبات من تبعيتهم اإلدارية واملالية للقطاع ، وعدم تقاضي

 أجدابيا" .–"قطاع الرتبية والتعليم 

 افتقار بعض املؤسسات التعليمية للصيانة . -
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وجود قوة عاملة زائدة على احلاجة من املعلمني، مع سوء توزيع  -

 القوى العاملة مبكاتب التعليم يف املناطق كافة .

نقص بعض العناوين للكتاب املدرسي، للصفوف األول والثاني  -

- 2113لث، من مرحلة التعليم األساسي، للعام الدراسي والثا

 تربية إسالمية". –م، "لغة عربية  2118

ضعف أداء املكتب املعين بذوي االحتياجات اخلاصة؛ حيث إن هذه  -

الشرحية    ال تزال تعاني ضعًفا عن االهتمام، وصعوبَة إدماجها يف 

 املؤسسات التعليمية لنقص اإلمكانات .

 

 ـــــل وزارة العمـ

م  2113بلغ  خمصصات الوزارة للبابني األول والثاني عاَم 

د.ل( يف حني بلغ  مجلة املصروفات حتى 2,225,111)

د.ل( وبلغ  التفويضات اخلاصة 7,484,121م ) 31/2/2113

م،  31/3/2113وحتى  1/1مبكاتب العمل يف املناطق، عن الفرتة 

 د.ل( واملصروفاُت عن نفس الفرتة18,478,222)

 د.ل( .18,478,222)
 

أن الوزارة اعتربت ما مت  إحالته إىل مكاتب العمل يف املناطق،  مع مالحظة

يف صورة تفويضات مصلحية ، مصروفًا، علًما أن: تفويضات املكاتب يف 

م، تصدر عن وزارة املالية  31/12/2113وحتى  1/8املناطق عن الفرتة 

 مباشرًة .

  -تبني اآلتي: ومن خالل الفحص

م  31/12/2113بلـــــــــــــــــــــغ رصـــــــــــــــــــــيد حســـــــــــــــــــــاب البـــــــــــــــــــــديل يف     -

د.ل( والذي ميثل القيمة املودعة عـن بـدائل التـدريب مـن     1,143,172)

م مت حتويــــــــــــــل الرصــــــــــــــيد البــــــــــــــالغ   1/11/2113الشــــــــــــــركات، ويف 
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ــا    1,143,172) ــرف ليبيــ ــام مبصــ ــاطي العــ ــاب االحتيــ ــار إىل حســ ( دينــ

 -املركزي ، وتبيََّن :

 ابقة .أن الرصيد ميثل إيرادات سنوات س .أ 

 عدم قيام الشركات بتوريد بدائل التدريب للوزارة، وإمنا مت حتويل .ب 

د.ل( إىل أكادميية الدراسات العليا وال يوجد 341,111مبلغ )

لدى الوزارة حصر شامل باملبالغ اليت قام  أكادميية الدراسات 

 العليا بتحصيلها .

من  من خالل فحص عينة من مصروفات ديوان الوزارة ُوِجَد العديُد -

م، مل تقم الوزارة بتسويتها نهايَة  2113أرصدة "السَُّلف" عن سنة 

عن عالوة املبي   -العام هذا فضٌل على بقاء أرصدة السلف 

 مل ُتَسوَّ . -م(  2111/2112لسنَتْي )

العديد من أرصدة الُعَهد قائمة مل تسوَّ عن سنوات  -

م( حتى  2112/2111/2111/2112/2113)

 م . 31/12/2113

بقاء العديد من الدفعات املقدمة املسددة لفنادق، دون تسوية،  -

م( ، ومن أمثلة  2111/2112) وغالبيتها ُمرحٌَّل من سنَتْي

 -:ذلك
 

 السنة القيمة اسم الفندق

,0 الفندق الكبري 3005166, 0333 

,63 فندق الواحات 001, , 6 0333 

,3 فندق ريكسوس 36601033 0330 

 0330 630331333 فندق املهاري
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  -فائض المالكات :
ُرْغم أن احلكومة يف خطتها املقدمة للمؤمتر الوطين العام قد حددت      

( شهًرا ملعاجلة فائض املالكات الوظيفية، إال أنه من خالل متابعة 13)

 -الديوان مللف فائض املالكات وجد اآلتي :

ال توجد للوزارة قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة ونهائية لفائض  -

املالكات الوظيفية ميكن االعتماد عليها أساًسا ملعاجلة هذا امللف، 

على أهميته، غري أن املعلومات املبدئية اليت متكن الديوان من 

   -احلصول عليها ُتَلخَُّص يف اآلتي :
 

( 811,111حدود )العدد اإلمجالي لفائض املالكات يف  .أ 

 %( إىل سكان ليبيا تقريًبا .7شخًصا، بنسبة )

( 311,111ما مت  إعادة تنسيبهم إىل القطاعات  حنو ) .ب 

موظًفا، يف حني بلغ ما مت إحالته إىل وزارة العمل والتأهيل لصرف 

( موظف،وما مت صرفه هلم حتى 1113111مرتباتهم حنو )

 د.ل( .114,441,135م )2113/ 31/12

ه ضمن احملالني إىل الوزارة صغاٌر دون بلوغ العمر احملدد تبني أن .ج 

 لشغل الوظيفة وآخرون كبار "حمالون على التقاعد" .

غياب التنسيق بني الوزارة ومصلحِة األحوال املدنية، حيث تبني أن  .د 

بعض اإلفادات الواردة من املصلحة تفيد أن الرقم الوطين حت  

 بالرقم الوطين .اإلجراء، وبعًضا آخر ال حيمل بيانا 

ُرغم تأخر الوزارة يف صرف مرتبات فائض املالكات الوظيفية  .ه 

للذين استوفوا تعبئة مناذج الرقم الوطين، وذلك بسبب اإلدخال 

إال أنها اضطرت إىل  -واملطابقة مع مشروع الرقم الوطين 

م دون إجراء  31/12/2113االستمرار يف صرف مرتباتهم حتى 

ك بناٌء على تأشرية السيد الوزير على وذلالالزمة  املطابقات
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رقم  -كتاب السيد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات املدنية 

 م . 31/12/2113( بتاريخ 13181)

قبول أعداد كبرية من استقاالت السادة احملالني على فائض  .و 

املالكات دون وضع آلية أو التأكد من ازدواجهم، ودون العمل على 

 دون وجه حق . جاع ما مت دفعه هلماسرت

 

  -التدريب :
تأخر الوزارة يف إبداء الربامج لتطوير وحتسني نظم التدريب،  -

خاصة الربامج املرتكزة على املهارات )اهلندسة/البناء/الفندقة/ 

 والصيد البحري(، وغريها .

عدم قيام الوزارة بإعداد الئحة تنظيم مؤسسات التدريب اخلاصة،  -

 ذها .( أشهر لتنفي3واليت حدد هلا )

صدور قرارات بإيفاد  متدربني َتتَِّسُم بعدم االستقرار  ، حيث يتم  -

سحبها وتعديلها أو إلغاؤها على النحو الوارد يف القرارات ذات 

األرقام 

(51/54/24/122/213/215/815/882/824/82 ، )

وغريها من القرارات ، األمُر الذي يدل على ختبط الوزارة يف اختاذ 

يتسنَّ حصُرها لعدم تعاون الوكيل املساعد لشئون  قراراتها،اليت مل

 بناء القدرات .

صدور عدد من قرارات اإليفاد لتعلم اللغة اإلجنليزية إىل دول غري  -

ماليزيا(، على النحو الوارد يف  –ناطقة باإلجنليزية مثل )مصر 

 م . 2113( لسنة 813-1-3القرارات )
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  -مالحظــــــات عامة: -

توفري اإلمكانات من مدربني مؤهلني، وجتهيزات قصور الوزارة عن  .1

للموجود من معاهد وبناء القدرات مبا ميكنها من أداء دورها يف 

 تدريب العناصر احملالة إليها، وتأهيلها .

التأخر عن استحداث صندوق تنمية املوارد البشرية اهلادِف إىل  .2

ياجات سوق تبنِّي  املوارد البشرية يف ليبيا وتطويرها، مبا يالئم احت

 العمل .

تأخر الوزارة يف اختاذ االجراءات القانونية حيال الشركات التابعة  .3

للمؤسسة الوطنية للنفط يف جمال االستكشاف واإلنتاج، بسبب 

امتناعها عن إبرام اتفاقات التدريب أثناء العمل وذلك حَسَب ما 

ورد يف حمضر االجتماع الثاني مبقر إدارة شؤون القدرات يف 

 م . 18/5/2113

عدم التقيد باالختصاصات املسندة لإلدارات واملكاتب وفقا لقرار  .8

جملس الوزراء باعتماد اهليكل التنظيمي،واختصاصات الوزارة؛ 

  .حيث لوحظ إبرام عقود اتفاقات دون عرضها على املكتب القانوني

ضعف إمكانات االتصاالت بني وكالة شئون العمل مع مكاتب  .5

ومكاتب امللحقني العماليني باخلارج، والتأخر عن العمل باملناطق 

 ربط اإلدارات بشبكة املعلومات الدولية .

ضعف تفاعل الوزارة عن شكاوى املواطنني واجلهات األخرى، من  .1

حيث وضع اآلليات املناسبة لتلقيها، ومتابعتها، وإخطار األطراف 

 املختلفة مبا يتم التوصل إليه .

كيل جلان وحتديد مهامها، دون أن صدور عدد من القرارات بتش .7

تنص هذه القرارات على قيام هذه اللجان بتقديم تقارير عن 

 أعماهلا .
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التأخر عن إجراء حصر شامل للعمالة الوافدة يف مجيع مواقع  .4

 العمل، وإحالل القوى العاملة الوطنية حملها .

 عدم تفعيل إدارة التفتيش الوظيفي . .2

املني الوطنيني لسابق عدم وجود آلية تضمن إرجاع الع .11

 عملهم بالشركات األجنبية .

 
  -الباحثون عن عمل :

 -:( باحًثا، وفقًا للبيان التالي115758أظهرت تقارير الوزارة وجود )     

  
 

 النسبة اإلمجالي اإلناث الذكور البيان

, ,0663 املؤهلون 55, , 60, 30 ,, % 

, غري املؤهلني , 6, , , , 03, 0, 550 56 % 

 % 333 ,36565   اإلمجالي
 

ومع إطالق املبادرات التنفيذية للتدريب،ورفع كفاءة الباحثني عن     

 –متهيًدا إلعدادهم على أنهم قيادات الصف الثاني ملشاريع التنمية  العمل
إال أنه هناك تأخًرا عن ضمان جودة، وخمرجات التدريب هلم، مبا يناسب 

 سوق العمل اللييب .

( باحًثا، منهم 11141املستهدفني للتدريب )بلغ عدد  -

( لـ 2221( باحث مرحلًة أوىل ومت تأجيل تدريب )13111)

 ( مدينة لعدم وجود مراكز معتمدة للتدريب .31)

ال توجد لدى الوزارة خطة واضحة لعمل املتدربني بعد انتهاء فرتة  -

 تدريبهم 

 داخل .سواء املوفدون للتدريب يف اخلارج، أو املتدربون يف ال

بة البطالة، واليت تقرتب إىل أظهرت تقارير الوزارة ارتفاع نس -

%( من إمجالي القوى القادرة على العمل، هذا فضٌل على 15)
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األعداد الكبرية من البطالة امُلـَقنَّعة اليت تتقاضى مرتبات دون أن 

 يكون هلا أي دور يف عملية االقتصاد .
 

 

  -الملحقون العماليون :
صدرت العديد من القرارات بتكليف ملحقني عماليني يف العديد من      

( دولة ، وذلك حَسَب التوزيع 25( ملحق لعدد )85دول العامل لعدد )

  -التالي :
 

 عدد املوفدين الدولة

 , مصر )القاهرة( / السودان
مصر )االسكندرية( / تونس بنغالديش/باكستان/تركيا/األردن 

الصني / الفلبني / كوريا اجلنوبية/ اهلند / اوكرانيا / /اندونيسيا / 

 اجلزائر / اثيوبيا / ماليزيا
0 

املغرب / ايطاليا / البوسنة / فيتنام / مالطا / جنوب افريقيا / 

 موريتانيا / اسبانيا / سلوفاكيا
3 

      

ومما سبق يتضح صدور قرارات بتكليف ملحقني لدول رمبا ال يكون بها  

الي كبري، خاصة وأن وزارة اخلارجية تشكو اكتظاًظا كبرًيا ارتباط عم

 من عدد موظفيها .

تأخر الوزارة يف تنفيذ العديد من احملاور الواردة ضمن برنامج  -

  -احلكومة،ومن هذه الربامج :

 ( أشهر .3دراسة إصالح اخلدمة املدنية، احملدد هلا ) .أ 

 أشهر . (1إعداد مشروع قانون اخلدمة املدنية، احملدد له ) .ب 

 ( شهًرا .15تطوير قواعد الوظيفة العامة، احملدد له ) .ج 

( 15حملدد له )كشف معاجلة حاالت االزدواجية الوظيفية، ا .د 

 .شهًرا

مراجعة استكمال نظام وصف، وتوصيف، وترتيب الوظائف، احملدد  .ه 

 ( شهًرا .15له )

 تفعيل التفتيش الوظيفي . .و 
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 وزارة الزراعة والثروة احليوانية والبحرية 
 

 الميزانية التسييرية 
 -م وفق اآلتي:2112بلغ  التفويضات املالية للسنة املالية 

 

 -ديوان الوزارة :-1
 

 مجلة املصروفات مجلة التفويضات  البيان  -الباب 
 

 الرصيد
 3,,06, 7,6,916402 7,64206,43 األول
 963176442 602467,2, 462226222 الثاني
 96,346,23 7,630,6142 264206,43, اإلمجالي

 

 -املناطق :-2
 

 الرصيد التفويضات املصلحية املعتمد الباب 
,35 األول 3, 333333 35, 33, 03333 0563033 

, 535333333 الثاني 3, , , 30, 3 333353363 

,3503 اإلمجالي 333333 35, 3, 0633, 3 33, 603063 
 

  -اجملمعات اإلنتاجية :-3
 

 الرصيد التفويضات املصلحية املعتمد الباب 

,0336 األول 33333 03306033, 3 , 333, 63 

 

وقد لوحظ عدم التزام مراقبات اخلدمات للمناطق ، بتحويل تقارير شهرية 

مبا مت صرفه من التفويضات املصلحية احملالة إليهم ، باملخالفة للمادة 

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .21)
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 -حساب الودائع :
 83,344,121م ، ) 31/12/2112بلغ رصيد هذا احلساب يف      

  -ومن خالل الفحص واملراجعة تبني اآلتي : د.ل( .

د.ل( ، بتاريخ 12,212,283قيام الوزارة بتعلية ) -

م ، ميثل رصيد حساب ميزانية التحول ،  31/12/2112

الي للدولة واملادة ( من قانون النظام امل7باملخالفة ألحكام املادة )

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن.111)

د.ل( ، متثل مرتبات الشركة  151,415قيام الوزارة بصرف ) -

العامة للمشروعات الزراعية عن األشهر من"مايو حتى نوفمرب" 

م ، بناًء على موافقة الوزير، باملخالفة ألحكام املادتني  2112

امليزانية واحلسابات واملخازن ، وكان  ( من الئحة118( ، )111)

 ملالية لكيفية تغطية هذه القيمة ينبغي القيام مبخاطبة وزارة ا

 األمر الذي يتطلب ضرورة تسوية املبلغ .

 
 

 -ثالثا : الباب الثالث "التحول" :
 

 

 املصروفات املسيل املفوض به اإلمجالي العام املرحل م 0330املخصصات 
, 3035333333 65353, 3, 00 , 65333, 3, 00 , 35365036, 5 0, 3353, 3, 00 33035633, 65 

 

 -ومن خالل الفحص واملراجعة تبني اآلتي :

%( من إمجالي 38بلغ  نسبة الصرف على مشروعات القطاع  ) -

 التفويضات الصادرة إىل القطاع .

مل يتم تفويض القطاع بكامل خمصصاِت مشروعاِت أجهزِة  -

حيث بلغ ما مت التفويض به استثماِر مياه الصحراء 

 %( من املخصص .11د.ل( ، بنسبة ) 22,241,443)
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عدم قيام القطاع بطلب الكشوفات واملتابعة الدورية للمصروفات  -

 الفعلية للجهات التابعة .

( مليون دينار ، يف نهاية السنة 151صدور تفويضات مالية بنحو ) -

الية ، والبيان املالية ، وتسييل قيمة بعضها بعد نهاية السنة امل

 -التالي يوضح ذلك :
 

 تاريخ التسييل تاريخ التفويض قيمة التفويض رقم التفويض م

3 ,60 3636533333 3,  /33 /0330 3,  /33 /0330 

0 ,6,- , , 3 66300, 3, 30 36  /30 /0330 05  /30 /0330 

, 06,- 063 0036, 030, 3 3,  /30 /0330 06  /30 /0330 

, 063- 0, 6 30303030, , 3,  /30 /0330 06  /30 /0330 

5 33,3- 33,3 030533333 0,  /30 /0330 0  /3 /033, 

6 3363- 3366 3530, 63336 06  /30 /0330 0  /3 /033, 

6 3305 , 333333 ,3  /30 /0330 0  /3 /033, 
 

بالرغم من صدور بعض التفويضات يف بداية السنة املالية ، إال أن  -

التنفيذ متدنية األمر الذي يدل على عدم اجلاهزية أو القدرة نسبة 

 -على التنفيذ  ومنها على سبيل املثال :
 

 م
رقم 

 التفويض
 نسبة التنفيذ تاريخ التفويض قيمة التفويض

3 30 0633333333 0/0 /0330 ,6 % 

0 0, 335, 53066 3,/, /0330 30 % 

, 303 533333333 36/33/0330 56 % 

, 303 035333333 36 /33 /0330 3   % 
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 -ومن خالل تقييم األداء املالي للباب الثالث تبني اآلتي :

 تأخر الوزارة عن طلب التفويضات املالية لتنفيذ براجمها . -

م ، بقيمة  2111وجود صكوك معلقة صادرة سنَة  -

د.ل(     بال تسوية وذلك باملخالفة للمادة  1,551,414)

 امليزانية واحلسابات واملخازن .( من الئحة 114)

لوحظ تراكم مديونيات املصرف الزراعي على القطاع ، بقيمة  -

د.ل( األمر الذي انعكس سلبا على أداء  15,528,113)

 املصرف ، وتفعيل دوره يف دعم الربامج التنموية .

التأخر عن تسييل املبالغ املخصصة للهيئات واملشروعات الزراعية  -

 ر سلبًا على أدائها ، وتنفيذ براجمها .واملراكز  مما أث

عدم معرفة اإليرادات احملققة ، نتيجًة لعدم ورود تقارير املتابعة من  -

اجلهات التابعة للقطاع بصفة دورية توضح نشاطها ، ومصروفاتها ، 

 واإليرادات احملققة .

م ، من  2910بلـغ إمجــــــالي الرصـــــــــــــيد املرحـــــــــــــــــل إىل سنة  -

,200022خمصصات الباب الثالث ) د.ل( واجلدول التالي  0929

 -يبني ذلك :
 

 النسبة الرصيد املصروفات الفعلية املفوض به البيان ت

3 
خمصصات 

 القطاع
305,759,644 102,510,465 03, 30, 033, 3 34 % 

0 
املخصصات 

 املضافة للقطاع
65,986,882 5,982,041 63333, 3, , 3 9 % 

 % 29 263,254,020 108,492,506 371,746,526 اإلمجـــــــــــــــــــــــــــالي

 

سبق يالحظ تدني صرف خمصصات الباب الثالث ، وعدُم قدرة  ومما

%(  ,0القطاع على صرف     خمصصاته ؛ حيث ال تتجاوز نسبُة الصرف )
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%( من إمجالي خمصصاته  20من املبالغ املفوض بها ونسبَة ال تتجاوز )

 واملخصصات املضافة له .
 

 األداء اإلداري 
عدم قيام الوزارة باجتماع موسع ملنسقي القطاع يف اجملالس احمللية  -

واهليئات واملشروعات واإلدارات، حلل املشاكل اليت تعرقل الربامج 

 واملستهدفات .

 عدم قيام القطاع بإعداد واعتماد املالك الوظيفي للقطاع . -

توالي سنوات اجلفاف على املناطق دون حصول املزارعني واملربني  -

على الدعم الالزم الستمرار اإلنتاج، أدى إىل تكبد املزارعني واملربني 

 خسائَر فادحة .

تعرض املشاريع الزراعية إلهمال الوزارة الظاهر، قد ساهم يف ازدياد  -

 حجم تعديات املواطنني عليها .

عدم تفعيل جهاز الشرطة الزراعية للقيام مبا ُأسند إليه يف محاية  -

الغابات واألراضي الزراعية ما زاد من التعدي على تلك الغابات 

واألراضي، وإزالِة الغطاء النباتي، وزيادِة نسبة التصحر "اجلبل 

 األخضر، احلزام األخضر   والقره بوللي" .

انات والدواجن، ومن بينها انتشار العديد من األمراض بني احليو -

 مرض 

"اللسان األزرق""احلمى القالعية للمواشي""واألمراض التنفسية 

للدواجن" وهذا سبب نفوَق أعداد كبرية منها، وتكبَُّد املربني 

 خسائَر فادحة .

عدم تنفيذ الربنامج الزمين الكامل ملكافحة اجلراد الصحراوي  -

ا أظَهَر أفراًدا وأسراًبا من للجوالت االستثنائية خالل هذه السنة، م

اجلراد الصحراوي يف بعض مناطق اجلنوب خالل شهري "مايو/ 

 م . 2113يونيو" من عام 
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عدم دفع اشرتاكات اجلانب اللييب السنوي هليئة مكافحة اجلراد  -

املغاربية مما أدى إىل عدم االستفادة من اخلدمات اليت تشرف 

 عليها املنظمة .

 ياطرة، يف مكاتب الصحة احليوانية .النقص يف األطباء الب -

عدم التزام الوزارة بإحالة نسخة من حماضر اجتماعاتها،  -

ابة اإلدارية، أو ديوان والقرارات الصادرة عنهاإىل هيئة الرق

 .احملاسبة

 عدم وجود قاعدة بيانات حول املشاريع التابعة للوزارة . -

املشروعات عدم تقديم تقارير عن تقييم األداء الفين لبعض عقود  -

املتعثرة وغري اجملدية وضعف الوزارة عن العمل على تنفيذ 

 املشروعات وفق األولويات.

 تضارُب اختصاصاِت بعض اإلداراٍت يف الوزارة . -

عدم اهتمام الوزارة بواجبها الوظيفي جتاه  بعض العاملني املكلفني  -

العاملون  -على سبيل املثال  -بأعمال ذات طبيعة خاصة منها 

كافحة اجلراد الصحراوي؛ حيث يتعرضون ملبيدات ذات ُسمٍّ يف م

 عاٍل .

عدم قدرة الوزارة على تفعيل برنامج الطريان الزراعي، على مستوى  -

صيانة الطائرات وإجراء عمرتها، وجتديد رخصتها، كذلك: عدم 

 القدرة على توفري أطقم مدربة لقيادة تلك الطائرات .

شاريع اخلاصة بزراعة النخيل عدم قدرة الوزارة على إدارة امل -

والزيتون وكان يتعني اإلبقاء على جهاز تنمية وتطوير مشروعات 

النخيل والزيتون ليتوىل إدارتها وحتقيق املستهدفات اليت أنشئ  

 من أجلها، األمر الذي أضعف أداءها وعّرضها للسرقة واالستيالء .

( 135)( مكاتب للثروة البحرية مبناطق اجلنوب، وتضم 2وجود ) -

 موظفا وهي ال متارس أي نشاط وليس هلا أي دور .
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تهالك الِبنية التحتية ملشروعات الثروة البحرية، وعدم قدرة املوانئ  -

واملرافئ احلالية على استيعاب األعداد املوجودة من وحدات الصيد 

البحري، األمر الذي أثر يف أدائها وصعوبة إدارتها، ُرغم كرب حجم 

 يف  العقود املاضية . املخصصات والنفقات

عدم قيام القطاع بإعداد خطة النتشال وحدات الصيد الغارقة يف  -

 أحواض املوانئ اليت تعيق حركة وحدات الصيد البحري .

عدم استقرار هياكل، وتبعية مشروعات الثروة البحرية، مما أثر يف  -

املتابعة واالستمرار يف التنمية، والنشاط، رغم أهمية ما صرف 

  السابق ومردوِدها االقتصادي .عليها يف

 

 األداء الفني 
نتائج التدقيق، وتقييم األداء الفين لقطاع الزراعة عن املؤشرات  أسفرت

 -التالية :

تدني اإلنتاج بصورة غري عادية باملشاريع الزراعية اإلنتاجية ، اخلاصة  .1

م( ، وعدِم  2112 -2111بزراعة القمح والشعري خالل موسم )

حتقيق معدالت اإلنتاج املعيارية ؛ فال تتجاوز معدالت إنتاج القمح 

طن/هـ( ، وذلك بسبب القصور ، والنقص يف توفري  2)والشعري               

 لزمات اإلنتاج وعدِم مراعاة عامل الوق  ، عند التخطيط للزراعة .مست

تناقص املساحات املزروعة للمشاريع الزراعية اإلنتاجية ، حيث كان   .2

%( من  51م( ، ) 2111/2112نسبة املساحة املزروعة خالل موسم )

 %( من املساحات اإلمجالية لتلك املشاريع .23املساحات املتاحة ، و)

الوزارة بإعداد خطة زمنية لتأهيل املشاريع ؛ حيث إنها تعاني عدم قيام  .3

عدم جتديد األصول  –مشاكَل ، منها عدم توفر قطع الغيار يف مواعيدها 

وانتشار احلشائش بشكل  –ضعٌف يف برامج الصيانة الدورية  –املتهالكة

 غري عادي .
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ن دور عدم االهتمام بتفعيل املختربات ، ومعامل التحليل ، ملا هلا م .4

 أساسي يف حتديد االحتياجات الالزمة ، وتقليل الكلفة ، وزيادة اإلنتاج .

عدم االهتمام باملشاريع االستيطانية ، ومتابعتها ، وتذليل الصعوبات  .5

اليت تعرتضها فهي تعانى من تهالٍك يف اآلالت ، وشبكات الري اليت أدت 

 إىل ظهور عدد من الربك واملستنقعات .

ع بصيانة صوامع احلبوب ملا هلا من دور يف احملافظة على عدم قيام القطا .6

اإلنتاج بالرغم من وجود مطالبات لصيانتها ؛ فقد لوحظ تكدس اإلنتاج 

يف مشروع السرير الزراعي خالل ثالثة مواسم سابقة ، نتج عنه تلف 

 اإلنتاج  وتعرضه للسرقة ، وَهَدُر املاِل العام .

القطاع، واملوطنني ، واملشاريع ، األمر عدم قدرة املشاتل لسد احتياجات  .7

الذي يتطلب ضرورة اختاذ اإلجراءات التنفيذية بإعادة تأهيلها )مشاتل 

 الغابات /املراعي /والفاكهة( .

لوحظ عدم وجود ضوابط خاصة إلنشاء املشاتل اخلاصة ، واليت جيب  .8

 أن تكون حت  إشراف الوزارة ، ومتابعتها .

واملبيدات منتهية الصالحية ، ما يقتضي تراكم كمياٍت من األدوية  .9

 التخلَص منها وفق االشرتاطات الفنية ، واملعايري الدولية اخلاصة .

لوحظ وجود تناقص يف املساحات الزراعية يف بعض املشروعات ، نتيجًة  .11

النهيار اآلبار وحاجتها للصيانة ، باإلضافة إىل ما تعرض  له من سرقة 

 ونهب .

ذور واختالف مواعيد وصوهلا ، وعدم تسليمها يف ضعف أليات توزيع الب .11

 االوقات املناسبة مبا يناسب مواعيد زراعتها .

االختالف يف أسعار بعض مستلزمات التشغيل )األمسدة/األدوية/  .12

املبيدات/ واملعدات( اليت يتم توريدها ملختلف اجلهات التابعة للقطاع ، 

وِجُب وضَع معايري بالرغم من مصدرها الواحد يف بعض األحيان ما ُي

 موحدة للتعامل .
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عدم حتديد القائمة النمطية للمبيدات الزراعية اليت يثب  إضرارها  .13

بالصحة والبيئة وكذلك القصور عن توفري املبيدات ملكافحة العديد من 

األمراض واآلفات اليت تصيب احملاصيل احلقلية ، وحماصيل الفاكهة ، 

 وإنتاجياتها .   واللوزيات  مما يؤثر يف أعدادها ،

ظهور بعٍض من األمراض ، خاصة "سوسة النخيل احلمراء" يف أشجار  .14

النخيل ، و "حفار الساق" على أشجار الزيتون ، واللوزيات ، خالل السنوات 

األخرية  واللذين يعتربان من اآلفات اخلطرية الواجِب على القطاع اختاُذ 

خاصة مناطق الواحات اإلجراءات العاجلة والفعلية للقضاء عليها ، 

 الشرقية ، وسهل اجلفارة .

لوحظ دخول بعض األصناف، وخاصة أشجار خنيل الزينة ، من دول  .15

اجلوار دون احلصول على موافقات من احلجر الزراعي ، حيث تعترب هذه 

األشجار إحدى الوسائل لنقل آفة "سوسة النخيل" ، وتعترب ضارة على 

 .أشجار النخيل املوجودة يف ليبيا 

توريد أغناٍم خالل الفرتة املاضية غرِي مطابقة للمواصفات من قبل  .16

القطاع اخلاص لغرض "الذبح" إال أنها استغل  يف جمال الرتبية رغم أنها 

حتمل جمموعة من األمراض انتشرت مبختلف املناطق ، وأدت إىل ظهور 

ى مرض "احلمة القالعية" بأعداد كبرية يف املنطقة الشرقية ، ما يدل عل

ضعف وقصور إدارة الصحة احليوانية عن القيام مبهامها و يتطلب األمر 

 ضرورة مراقبتها ، واختاذ اإلجراءات العلمية حياهلا .
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 وزارة اإلسكان واملرافـــق 

 

 املوقف التنفيذي للنفقات التسيريية  

بلغت مجلة االعتمادات املفوض بها للوزارة خالل الفرتة من  .1

د.ل(،  1901210,91م ) 21/9/3112م إىل  1/1/3112

يف حني بلغ إمجالي املصروفات خالل الفرتة ذاتها 

 -د.ل( وفق اآلتي :1704740,41)
 

 البيان
االعتمادات 

 املفوض بها

إمجالي املصروفات 

 الفعلية
 الرصيد

,096 الباب األول 592, 5 0986898, 5 89, 269005 

,809 الباب الثاني , 59555 88958, 90, 5 2,720,460 

,8 اإلمجـــالي 950592, 5 8, 98, , 9285 , 98809585 

 
حتميل التفويضات املصلحية الصادرة للمناطق "مصروفاٍت  لوحظ .3

فعليًة" بتقرير املصروفات الصادر عن الوزارة، وكذلك حتميل بند 

 الصيانة مبصروفات سنوات سابقة .

قيام الوزارة برتسية املناقصة اخلاصة خبدمات املقهى والنظافة دون  .2

كة إبرام عقٍد باخلصوص واالكتفاء بإصدار أمر تكليف للشر

 املنفذة .

مت تشكيل جلنٍة للمشرتيات،آخذًة دور جلنة العطاءات يف توريد  .7

 وشراء مستلزمات الوزارة دون حتديد السقف املالي الختصاصاتها .

بتاريخ التأخري عن تشكيل جلنة العطاءات يف الوزارة، الذي مت  .5

 م( . 3112لسنة  179رقم ) م مبوجب القرار 13/5/3112



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

080 
 

جار مساكن ملصلحة بعض املوظفني ، دون خصم قيام الوزارة باستئ .,

( من الالئحة التنفيذية 171عالوة السكن باملخالفة من املادة )

 م( . 3111لسنة  13رقم ) -للقانون 

تبني أن املواد املوردة عن طريق جلنة املشرتيات، بنظام العهدة املالية  .4

د إذن املسلمة لرئيسها  ال يتم فيها إعداد طلٍب للمواد، وال إعدا

 استالم، مما جيعلها غري خاضعة إلجراءات التسجيل بالدفاتر .

فقدان عدد من األصول املتمثلة يف وسائل النقل )السيارات(، دون  .4

اختاذ اإلجراءات القانونية بشأنها ، فضال على وجود عدد من 

 السيارات يف عهدة أشخاٍص انتهت عالقتهم الوظيفية بالوزارة .
 

 -نفقات التحول :

بلغت مجلة االعتمادات املفوُض بها لوزارة اإلسكان واملرافق عن الفرتة من 

د.ل(،  54509210921م حنو ) 21/9/3112م إىل  1/1/3112

يف حني كانت املصروفات الفعلية خالل الفرتة ذاتها 

%( علما بأن  71د.ل(، بنسبة تنفيٍذ مل تتجاوز ) 33401,50144)

املناطق بنحو لتفويضات املصلحية احملالة إىل املبلغ املصروف تضمََّن قيمَة ا

 -ومن خالل الفحص تبني :، د.ل(  ,,,19101540)

وجود مبالغ مت صرفها بناًء على صوٍر ضوئية من املستندات املؤيدة  .1

 للصرف .

إمجالي قيمة املشروعات اليت مت منح اإلذن بطرحها يف مناقصات  .3

 عددـد.ل(، لـ13909110934م بلغت  ) 21/9/3112حتى 

 ( مشروًعا .54)

 بلغ إمجالي املشروعات اليت مت اعتماد حماضر الرتسية هلا  .2

( 54د.ل(، لــ ) ,,4015307,م ،) 21/9/3112حتى 

 مشروًعا .
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 -حسابات خارج امليزانية :

 حساب الودائع واألمانات .. -1

من خالل فحص ومراجعة السجالت اخلاصة حبساب الودائع والعهد 

  -لوحظ:

  التأخر عن اجلمع والرتصيد بالسجالت للمبالغ املقيدة، مما يصعب 

 معه معرفة املصروفات الفعلية، والتحقق منها.

 .عدم كتابة التاريخ بــ "اخلانة" املخصصة له يف السجل، لكل العمليات 

  عدم فتح سجالت مساعدة للمبالغ املقيدة باحلساب، باملخالفة لنص

زانية واحلسابات واملخازن ، ومن أمثلة ذلك ( من الئحة املي1,2املادة )

تفويضات أضرار احلرب اليت ُتصرف بنسب حمددة، ومل يتم فتح سجل 

 مساعد ملتابعتها.
 

 الدفعات املقدمة .-3

د.ل( 10111,م ، حنو ) 21/13/3113ة يف بلغ رصيد الدفعات املقدم

م ومل  3113متمثلة يف مبالَغ ممنوحٍة للفنادق حتت احلساب ، خالل عام 

 -م ، وبيانها على النحو التالي : 21/9/3112يتم تسويتها حتى 
 

 

 تارخيه املبلغ املستفيد

 م 58/56/6586 09555 فندق هارون

 م 58/56/6586 09555 فندق الفصول األربعة

 م 58/56/6586 859555 فندق الفضيل بوعمر

 م 58/56/6586 859555 فندق أوزو

 م 58/50/6586 859555 فندق تيبسيت

 م 62/88/6586 659555 فندق كورنثيا

 

  



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

081 
 

   -ملف التعويضات :
 

م  3112( لسنة 31رقم ) -يام وزير اإلسكان واملرافق بإصدار القرار ق

بشأن تقدير قيمة التعويضات عن املباني املدمرة كليا جراء حرب 

 -القرار التحرير، وذلك باعتماد أسعار بنود مستجدة لألسعار الواردة يف 

رقم  -م، باملخالفة لقرار جملس الوزراء  3114( لسنة 119رقم )

م بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويض يف  3113( لسنة 341)

( لسنة 119حني أن االختصاص بإضافة أو تعديل أي بنود من القرار )

 م معقود لرئاسة الوزراء، ال وزارِة اإلسكان واملرافق . 3114
 

م  3112م، و 3113متابعة ملف التعويضات خالل العامني  من خالل

 -تبني :
 

إمجالي التعويضات 

 املقدرة

تفويضات مت 

 طلبها ومل تصدر

تفويضات مالية مت استالمها 

 وإصدارها للمجالس احمللية
 البيان

, 5602 66,8  العدد 08580 
 إمجالي التفويضات

8908892809222 8, 98089606 890, 09, , 09,  القيمة ,8

-  -  62, , ما مت صرفه يف شكل  العدد 5

تفويض مصلحي 

%05بنسبة   -  -  0889, , ,  القيمة 9882

-  -  880, % 05صرف نسبة  العدد 

املتبقية من 

- التفويضات املستلمة  -  85598, , 96,  القيمة ,
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 -املالحظات :

الس املدمرة كليا، حَسَب اجملعدم وجود حصٍر للمباني املتضررة، أو  

 .واملناطق املستهدفة بالتعويض

-اقتصر دور اللجنة املكلفة مبلف التعويضات  .1 وفق قرار السيد  -

-م(3113لسنة  143رقم ) -وزير اإلسكان واملرافق  على  -

اإلشراف، وذلك بإعداد تقارير حول ما حتيله إليها األجهزة 

التفويضات املالية والصرِف عن طريق التنفيذية، وَقُصَر عن إصدار 

اجملالس احمللية، ومراقباِت اخلدمات املالية باملناطق.. ومل تتحقق 

باملخالفة ملا  من أعمال اللجان واملكاتب االستشارية والتنفيذية

 نص عليه القرار املشار إليه .

عدم متابعة اجملالس احمللية، ومراقبات اخلدمات املالية باملناطق،  .2

 ث تسوية التفويضات املصلحية احملالة إليها.من حي

 

 -الديون وااللتزامات :

بلغت قيمة الديون وااللتزامات القائمة على القطاع ، اليت ختص البابني 

( منطقة ، أما ما ,3د.ل(، واردًة من ) 501940,54,األول والثاني )

خيص الديون املتعلقة بالبابني الثالث والرابع ؛ فتم حصر امللفات املستلمة 

( ملًفا، مت إحالتها ملسئولي اإلسكان واملرافق باملناطق 1,99اليت بلغت)

 للتحقق منها .
 

 -األداء اإلداري :

 البناء  زيادة ظاهرة التعدي على املخططات العامة، وانتشاُر

العشوائي، وبدون احلصول على الرتاخيص اخلاصة بذلك، يف ظل 

 غياب دور األجهزة الضبطية كجهاز احلرس البلدي .

 . اإلهمال الواضح للحدائق العامة، واملسطحات اخُلْضر 
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  عدم وجود حصر للمباني املتضررة، أو املدمرة كليا، حَسَب اجملالس

 واملناطق املستهدفة بالتعويض .

 ستعانة بأعضاء من إدارة القضايا للعمل يف املكتب القانوني، اال

وصرف مكافأة هلم دون موافقة اجمللس األعلى للهيئات القضائية، 

م بشأن نظام القضاء  ,311( لسنة ,رقم ) -باملخالفة للقانون 

. 

  القصور عن "تسبيب"بعض القرارات الصادرة عن وزير اإلسكان، ما

 لغاء.قد يعرضها للطعن، أو اإل

 ض العاملني نظري العمل بأسلوب اللجان، وصرف مكافآت لبع

 هي من اختصاصهم، ومهامهم الوظيفية .قيامهم بأعماٍل 

 
 وزارة الصناعـــة 

 -م : 2102املوقف التنفيذي للميزانية التسيريية للعام 
  

 املصروف املسيل  املفوض به املخصصات السنوية لبيانا

,098 االول , 9555 69505962, 89, 0, 9620 8900, 9085 

,09 895559555 895559555 الثاني , , 9, , 8 09, 089665 

,8098 االمجالي , 9555 859505962, , 9, 0, 9628 095, 59, 05 
 

 -ومن خالل الفحص واملراجعة تبينت املالحظات االتية : 
 

 ( بقيمة ,235/23قيام وزارة املالية بإصدار التفويضني املاليني )

د.ل( لصاحل ادارة اخلزانة ، خصمًا على بند  904220411)

املتفرقات ، ومت حتويلها للوزارة لغرض صرف مرتبات العاملني 

بشركيت الصناعات الكيماوية والليبية للحديد والصلب بسبب 

التشغيل ، االمر الذي  الصعوبات اليت تواجهها الشركات يف

يتطلب قيد هذه التحويالت سلفه اىل حني حتسني االوضاع ، 
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وذلك حسب ما جاء يف كتاب السيد مدير ادارة امليزانية املوجه 

 اىل السيد / وزير املالية .

  تأخر بعض مراقبات الصناعة يف املناطق بإحالة تقارير املصروفات

اثر سلبا على اقفال احلسابات  واإليرادات لديوان الوزارة االمر الذي

( 31( من قانون النظام املالي للدولة واملادة )32باملخالفة للمادة )

 من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

  ضعف التعزيز املستندي لبعض اذونات الصرف باملخالفة للمادة

( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن ، وفيما يلي بعض 99)

 -:  االمثلة
 

رقم اذن 

 الصرف
 النواقص البيان القيمة التاريخ

,09 م 8/6586/,6 8/,8 55 
شراء واي ماكس من 

 ليبيا لالتصاالت
 اذن استالم خمازن

,89 م 88/8/6586 0/6 05 
( بطاقة 655شراء عدد)

 دفع مسبق
 ما يفيد االستالم

, م 60/0/6586 88/0 9,  اذن استالم خمازن شراء اجهزة حممول 55

 09655  م80/85/6586 85/,00
 مقابل عالوة صرفت 

 للسيد / املربوك حممد

قرار التكليف 

 باملهمة
 

( شركات تابعة للوزارة دون 7قيام الوزارة بصرف مرتبات العاملني بعدد )

متابعتها ومطالبتها مبوقف مالي للوقوف على إمكانيات هذه الشركات 

من قدرتها على سداد مرتبات موظفيها والعاملني بها من مواردها املالية 

قابضة من عدمه والشركات املعنية هي )العامة لاللكرتونات / اخلضراء ال

 / طرابلس لأللبان / التقنيات اهلندسية(.
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  - عالوات السفر واملبيت :

التأخر يف تسوية عالوة السفر واملبيت لبعض املوظفني باملخالفة للمادة 

( من الئحة االيفاد وعالوة املبيت  الصادرة مبوجب قرار اللجنة الشعبية 9)

الوزارة لقيامها ( فضاًل عن خمالفة 451/3114العامة )سابقا( رقم )

بإيفاد موظفني يف مهمات رمسية ، دون قيامهم بتسوية السلفة املمنوحة 

ال احلصر  ومن أمثلة ذلك على سبيل املثال ،، هلم ، عن مهام سابقة 

  -:مايلي
 

 االسم 
تاريخ منح 

 السلفة 
 القيمة 

,69 ,/80 طارق عيسى املالطي 80 
,69 ,/85 الطاهر علي عبيد 80 

,69 ,/80 الرتكيهشام سعيد  80 
 69080 ,/, نبيل رجاء مسلم 
, ,/,8 نبيل رجاء مسلم  9080 

,09 80/0 الطاهر علي عبيد  05 
,898 80/0 موسى امحد ضوي 0 

 

ــملم ا  ــة   ر          - ــملو فنيــ  ااــومسضة ، ومت ــو ص وــقرا اــراااد ايض ل

تأج ل سضرهم ورن الق ملم فملسرتجملع اابـملل  اارـرر ة  ـم   فملافمللضـة     

(   وــال حة ــة اديضــملو رملــتر) ااب ــ     قــت ملــال ملــقم ا ــملم  9للمــملو)  

   -ادواا) فملختملذ أي إجراءاد   ملل ذلك   رالكشف التمللي يوضح ذلك :

 

 التاريخ  القيمة الدولة االسم 

,898 املغرب عبد الرمحن بن حممود  م 86/0/6586 0
,89 املغرب رمضان الوحيشي  م 86/0/6586 60

,09 االردن عبد السالم حممد عروة  م 6586/,/82 25
,69 االمارات صالح غزال  م 08/85/6586 05

, مصر سعيدة امحد الريشي  م 66/85/6586 9805
 

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

088 
 

  الوطنية للتعدين عن طرح مناقصة لدراسة اجلدوى تأخر املؤسسة

إعداد التصاميم املبدئية ملشروع استغالل و الفنية واالقتصادية

اخلامات الِفِلزِّيَّة يف منطقة "العوينات"، واستغالل خامات حديد 

 "وادي الشاطئ".

 عن حتديث دراسات اجلدوى الفنية  مل توضح الوزارة أسباب التأخر

إلنتاج  "استغالل أمالح"مراده" اسرتاتيجيةواالقتصادية ملشروعات 

 املاغنسيوم" بالتعاون مع خربات عاملية.

  مل يستِطْع مركز البحوث الصناعية حتقيَق إجناز ُيذكر فيما

يتعلق باستكمال مشروعات "التخريط اجليولوجي 

لعدم توفر املوارد  ض الكفرة"واإلقليمي"ملنطقيت"جبل أقي وحو

 والتأخر عن صرف مستحقات املقاولني. ، املالية الالزمة

 

 -نفقات الباب الثالث :

بلغت خمصصات القطاع من مشروعات التنمية وإعادة االعمار لعام 

م  3113( لسنة 55( مليون دينار ، وفق القانون رقم )11505م )3113

 ة بقانون امليزانية.بشأن اعتماد توزيع املخصصات املعتمد

 -وقد لوحظ بشانها ما يلي:

  بلغت قيمة التفويضات الصادرة على املخصصات املعتمدة حنو

 %( ومل يتم تسييلها.2,بنسبة ) ( مليون دينار02,,)

 ( 740وجود أرصدة مرحلة لدى اجلهات التابعة للوزارة بنحو, )

صاحلها مليون دينار ، لدى هيئة املناطق الصناعية ، اليت صدرت ل

( مليون دينار  39تفويضات مسيلة على خمصصات العام بنحو )

 رغم تعثر العمل مبشروعات املناطق الصناعية ، مبختلف املناطق.
 

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

089 
 

 -هيئة املناطق الصناعية :

تتوىل اهليئة اإلشراف على إقامة املناطق الصناعية، وتطويرها، وتشغيلها 

 -وإدارتها. وباألخص :

  واخلطط والربامج لتحديد املناطق الصناعية، إعداد الدراسات

وتوزيعها على أساس اقتصادي وجذب االستثمار هلا، واختيار 

 .حتديد املناطق وختصيصها بالتنسيقاملساحات املختارة إلقامتها و

  إمتام اإلجراءات اإلدارية املتعلقة باملواقع املختارة إلقامة املناطق

 الصناعية . 

 مات والتصاميم ملشروعات البنية التحتية إعداد الدراسات والرسو

 إلقامة املناطق الصناعية .

  متلُّك العقارات واملنقوالت الالزمة لتحقيق أغراض املناطق

الصناعية، والقيام بعمليات تشغيل املناطق الصناعية الستقبال 

 طلبات املستثمرين .

 . إعداد التقارير الفنية ذات العالقة بنشاطها 
 

 -م : 2102متابعة تنفيذ امليزانية التسيريية لسنة 
 

 -بلغت قيمة االعتمادات املقررة، واملفوض به ما يف البيان التالي :
 

 
 

 التفويضات الصادرة املخصصات املعتمدة الباب

,89 االول 059555 89, 059555 

 695559555 695559555 الثاني

 

  الفحص املستندي للميزانية التسيريية 
 

 -مصروفات الباب األول لوحظ اآلتي : بفحص
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صرف مكافآت مالية مقطوعة لبعض املوظفني، مبوجب أذونات  (1

صرف غري مستوفية البيانات من حيث رقم القرار، وغرَي مؤيدة 

( 34األمر الذي يعد خمالفا للمادة ) باملستندات املعززة للصرف ،

املالية  ( من الالئحة23) من الالئحة اإلدارية للهيئة  واملادة

 .للهيئة

صرف مكافآت مالية مقطوعة لبعض املوظفني، وذلك دون بيان  (3

طبيعة األعمال اليت مت إجنازها، واليت من أجلها مت صرف املكافأة 

؛واكُتِفـي بعبارة "تقدير للمجهودات املضنية واملبذولة"، باملخالفة 

 -( من الالئحة اإلدارية للهيئة، ومثاله :34للمادة )

 

 العدد تاريخ صدوره اررقم القر
قيمة 

 املكافأة
 بيان املكافأة إمجالي القيمة

رقم أذونات 

 الصرف

32-

3103 
7/03/3103 02 

مرتب 

 شهر
86,,8, 

نظري للمجهودات 

 املبذولة

(2-7 ) 

-01إىل )

7) 

32-

3103 
 055 د.ل 605 3 32/7/3103

نظري األعمال اليت 

 قاموا بها

(0-1 )

 (1-3إىل)

20-

3103 
 05, د.ل 605 2 21/7/3103

نظري األعمال اليت 

 قاموا بها

( إىل 2-1)

(5-1) 

22-

3103 
 8,555 د.ل 605 1 01/1/3103

نظري األعمال اليت 

 قاموا بها

(00-2) 

-02إىل ) 

2) 

72-

3103 
 8,855 د.ل 055 2 02/03/3103

عدم بيان طبيعة 

 األعمال

(71-03 ) 

-72إىل )

03) 
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املوظفني، ألعمال ال صرف مكافآت مالية مقطوعة لبعض  (2

مقابال حيث إن األعمال املبينة بالقرارات هي من صميم  تستوجب

( من الالئحة 34أعماهلم وختصصهم الوظيفي باملخالفة للمادة )

 -اإلدارية للهيئة، ومثاله :
 

 العدد تاريخ صدوره رقم القرار
القيمة 

 اإلمجالية
 رقم أذون الصرف بيان املكافأة

28-6586 68/88/6586 , 89805 
حصر املستحقات 

وااللتزامات املالية 

 للموظفني
 82-88إىل  ,88-8

06-6586 85/58/6586 80 , 9055 
إعداد مقرتح 

 (6580امليزانية )
 02-86إىل  86-60

 

 
صرف مكافآت مالية مقطوعة مبوجب قرارات صادرة عن سنة  (7

واحلسابات م األمر الذي يعد خمالفا لالئحة امليزانية  3111

م( مبصروفات  3113واملخازن، لكونه قد مت حتميل السنة املالية )

 سنوات سابقة.

تبني صرف مكافآت مالية ألعضاء جملس إدارة اهليئة، مبوجب  (5

(، بقيمة إمجالية 11/9( حتى )2/9أذونات صرف، من رقم )

 -د.ل( استنادا إىل قرار "السلطة التنفيذية"، سابقا 140411)

( اجتماعات جمللس 7م، حلضورهم ) 3119سنة ( ل,79رقم )

  -اإلدارة ، وقد لوحظ على ما تقدم، ما يلى :

مت صرف مقابل عن االجتماع الثالث، باملخالفة للقرار املشار إليه،  .أ 

والذي ينص على عدم جواز صرٍف على أكثر من اجتماٍع واحٍد يف 

 الشهر .

اإلدارة عدم تعزيز املعامالت مبا يفيد حضور أعضاء جملس  .ب 

 .لمادة الثانية من القرار املذكورلالجتماعات املذكورة باملخالفة ل
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تبني صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق، لإلقامة واإلعاشة ،  (,

 -للموفدين يف مهام وذلك وفق اآلتي :

 
 

 خصما من بند التاريخ القيمة املستفيد رقم إذن الصرف

 وعالقات عامةإعالن  11/01/3103 859555 فندق تبسيت 0\1

 إعالن وعالقات عامة 11/01/3103 859555 فندق الفضيل 3\1

 إعالن وعالقات عامة 30/5/3103 859555 فندق ليبيا 3\5

 إعالن وعالقات عامة 17/12/3103 859555 فندق تبسيت 0\7

 إعالن وعالقات عامة 21/7/3103 859555 فندق ليبيا 7\72

 إعالن وعالقات عامة 12/11/3103 09555 فندق جليانة 0\2

 إعالن وعالقات عامة 03/12/3103 809555 فندق ليبيا 0\03

 إعالن وعالقات عامة 03/12/3103 809555 فندق ليبيا 03\017
 

 

 -وفى هذا الشأن  لوحظ  ما يلى :

  مت حتميل القيم املصروفة على بند )نفقات السفر/إعالن وعالقات

الرسائل اليت مت مبوجبها حتويل القيم،  عامة( مباشرة  يف حني أن

( من 23تفيد بأنها دفعاٌت مقدمة، مما يعد خمالفا للمادة )

 الالئحة املالية للهيئة .

  تبني صرف القيم ، دفعاٍت حتت احلساب، للفنادق، وذلك دون

 تقديم تلك الفنادق الضماناِت مقابلها .

  التسوية للمبالغ مل يتبني تقديم الفنادق املذكورة مستنداِت

 املدفوعة مقدما .

صرف املبالغ التالية خصم على نفقات السفر، وبدل املبيت،  (4

ملصلحة بعض املكاتب السياحية نظري خدمات احلجز، وإصدار 

 -تذاكر السفر، وفقًا لآلتي :
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 املستفيد القيمة التاريخ إذن الصرف

 الشراع األبيض 09555 15/01/3103 0\5

 املكتشف للسفر 809555 17/01/3103 3\7

031\03 32/03/3103 8,  املكتشف للسفر 9866
  

 

وقد لوحظ أنه مت صرف املبالغ املبينة باجلدول، وحتميلها على بند نفقات 

السفر، وبدل املبيت وذلك دون تعزيزها مبستندات تفيد الصرف مما يشري 

 إىل أنها دفعات مقدمة .

 

 وزارة االقتصاد 
 

 أوال : اإليرادات 

م   2112بلغت اإليرادات املقدر حتصيُلها للوزارة للسنة املالية 

 1,05940342د.ل( وقد بلغ احملصل من اإليرادات )1101110111)

 -%( وقد تالحظ مايلي : 1,5د.ل(     و بنسبة حتصيل )

عدم قيام الوزارة بإحالة إيراداتها احملققة خالل هذه السنة ، إىل حساب  (1

د.ل( 1101110111يراد العام لوزارة املالية ، حيث تبني إحالة)اإل

د.ل(  يف تغطية الرصيد الدفرتي  4910393فقط ،واستخدام حنو )

م ، فضال عن حتويل بعض  21/13/3111للميزانية التسيريية ، يف 

 املبالغ حلسابات أخرى.

 الرتاخي عن جباية اإليرادات احملصلة، واملوجودة يف حسابات مكاتب (3

الرخص  والسجل التجاري  ومكاتب تقدير العقارات باملناطق ، وعن 

إحالتها للحساب املختص بالوزارة ، أوال بأول باملخالفــــــــة ألحكام املادة 

( من الئحة امليزانية واملخازن وإغفال قيدها يف السجالت 7,رقم ) -

 املختصة .
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(                  512121رقم  -د.ل( إىل حساب الوزارة  ,22044حتويل مبلغ ) (2

( مصرف الوحدة/ 91221رقم )  -د.ل( للحساب  3120771و )

 القرية السياحية ، بنغازي ، وذلك من اإليرادات .
 

 م2102ثانيا : املوقف التنفيذي للميزانية التسيريية 

 : ديوان الوزارة- 
 

 األرصدة مجلة املصروفات مجلة التفويضات الباب
,869 األول 28982, 85908, 90, 5 698, , 96, , 

, الثاني 95559555 098, 298, 5 098609805 

,8 اإلمجالي 9, 28982, 809, , 59, , 5 09, , 8986, 
 

( الصادر يف 521رقم ) -وقد لوحظ إغفال إدراج التفويض      

د.ل( ، واخلاص مبرتبات ) الوزير/  15904,4م مببلغ ) 9/5/3113

م  3113/,/21حتى  1/1الوكيل / والوكيل املساعد( عن الفرتة من 

، ضمن تقرير املصروفات الفعلية الذي أعده املراقب املالي ، واحملال إلدارة  

  وزارة املالية .املتابعة يف

 
 

 : املناطق- 
      

 املخصص الباب
التفويضات املصلحية 

 الصادرة
 الرصيد املصروفات

,60980 األول 9055 60920295, 8 60920295, 8 ,0, 668 

, 095559555 الثاني 90029, 20 , 90029, 20 000 2,0 

,68980 اإلمجالي 9055 6, 9, , 69052 6, 9, , 69052 ,,, 82, 
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 -الفحص واملراجعة تبني :ومن خالل 

حتميل التفويضات املصلحية الصادرة للمناطق مصروفاٍت فعليًة يف  (1

 تقرير املصروفات .

( مت حتويل مبلغ  1/4 – ,/,33رقَمْي )  -مبوجب إذَني الصرف  (3

د.ل( إىل وزارة الصناعة ، ومتثل تغطية مرتبات شهر  7,70577)

دون إصدار تفويض  أبريل للموظفني احملالني من املركز الوطين

 مصلحي بذلك  حيث تبني حتميل املبالغ على بند املرتبات .

 290271( مت صرف مبلغ ) ,/54رقم )  -مبوجب إذن الصرف  (2

د.ل( مقابل تركيب منظومة مراقبة يف الوزارة "داخلية وخارجية" من 

قبل شركة القناص ، ومن خالل املتابعة تبني أن املنظومة اليت مت 

تركيبها عاطلة منذ مدة تزيد على الشهرين ، مع العلم بأن هناك 

 سنني" . فرتة ضمان لألجهزة"ثالثة

م بقيمة 21/13/3111بلغ رصيد حساب الودائع والعهد يف  (7

 د.ل( دون حركة خالل العام.107110914)

 

  -: خمصصات التحول: ثالثا 

ــة          ــنة املاليــــــــــ ــالل الســــــــــ ــوزارة خــــــــــ ــت الــــــــــ ــغ  3113فوضــــــــــ م ، مببلــــــــــ

بلـــــــــــــــــغ الرصـــــــــــــــــيد املرحـــــــــــــــــل يف    د.ل(  كمـــــــــــــــــا   1109120445)

منهــا بــدون ســـيولة   د.ل(  فــوض   1204470245م ، )21/13/3111

 -د.ل( ، والبيان التالي يوضح ذلك : 907920341مبلُغ )

 
 

 الرصيد املنصرف اإلمجالي تفويضات غري مسيلة تفويضات مسيلة

859, 5098, 0 , 9, , 09685 6590, , 9800 8690859, 08 , 9882965, 
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وقد لوحظ حتميل قيمة التفويضات املصلحية الصادرة للجهات التابعة      

 -للوزارة على البند مباشرة ، دون متابعة ، وبيانها كالتالي :

 

 البنـــــد البيــــان املبلغ رقم اإلذن

6/86 8859555 
حتويل إىل الربنامج للمشروعات الصغرى 

 واملتوسطة
 السيارات

 السيارات املعلومات والتوثيقمركز  8659555 0/86
 مشاريع منتهية وزارة الصناعة 092809888 86/,

8/, , ,  السيارات مركز املعلومات والتوثيق 9555
 

 صندوق موازنة األسعار 
 

جهة اعتبارية هلا الذمة املالية املستقلة ، أنشئت بقرار السلطة التنفيذية 

م ، بهدف حتقيق موازنة اسعار السلع  3114( لسنة 711سابقًا" رقم )

واخلدمات االساسية والضرورية للمواطنني ، وجتدر اإلشارة اىل انه ، ادمج 

التنفيذية بالصندوق املؤسسة الوطنية للسلع التموينية بقرار السلطة 

م واملؤسسة الوطنية للحبوب  بقرار  3119( لسنة 751سابقًا رقم )

م ، ومن خالل الفحص  3119( لسنة 19,السلطة التنفيذية رقم )

  -لوحظ ما يلي : 
 

بلغت مجلة املخصصات وااللتزامات القائمة على الصندوق خالل  

 -م( ، على النحو التالي :  1100/1101/1101السنوات )
 

 القائم املسدد  االلتزام التعاقدي املخصص السنة 

6588 , 905595559555 , 9, 8, 90229855 890859, 8090, , 0950298889668 
6586 0955595559555 89, 0, 9, , 09555 695, 0988, 9688 (05098689688) 

6580 8905595559555 89, 2, 95029555 898809, , 09555 08590, , 9555 
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( مليار دينار ، 705م ، اىل ) 3111لعام يالحظ ارتفاع املخصص  (1

د.ل( غري  0411,,7071402وبلغت االلتزامات التعاقدية )

أنه يالحظ عجز العديد من املوردين عن االيفاء بالتزاماتهم 

التعاقدية ، وعلى الرغم من ذلك نشأ التزام على الصندوق بقيمة 

 د.ل( . 2012,04410331)

م ، عن وجود  3111عدة عام اظهرت تقارير ادارة الصندوق امل (2

اختالف يف الكميات بني ما ورد بالكشف االمجالي املقدم من 

االدارات املختصة ، ووجود اختالف يف الكميات وتضارب يف االرقام 

 املوجودة بنفس الكشف .

يالحظ عدم وجود حصر فعلي ودقيق للكميات املوردة من السلع ،  (3

امات القائمة على ما سدد منها يضمن الوصول لقيمة االلتز

 م( . 3111/3113/3112الصندوق عن السنوات )

ارتفاع عدد املساهمني باجلمعيات التعاونية االستهالكية مقارنة  (4

بعدد السكان الليبيني من واقع مصلحة التعداد والسكان ، حبيث 

( 40,550714م على اساس ) 3112أعدت موازنة عام 

 م 3117مساهم ، وأعدت موازنة عام 

( مساهم ، يف حني أن عدد السكان ,40493014ساس )على ا

( مليون 503من واقع بيانات مصلحة التعداد العام ال يتجاوز )

  -م ؛ ومن ذلك نالحظ : 3113نسمة ، لعام 

ارتفاع عدد املساهمني الذين على اساسهم مت تقدير مشروع املوازنة  .أ 

( مساهم ، بزيادة ,40493014م اىل ) 3117للعام 

 م . 3112( مساهم عنه عن سنة 1032,0,59)

بالرغم من غياب الرقابة على اجلمعيات التعاونية االستهالكية  .ب 

وعدم التنسيق بني مكاتب االقتصاد باملناطق ومصلحة االحوال 

املدنية لتحديد االعداد الفعلية للمساهمني إال أن الصندوق اعتمد 
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اته وفيما على البيانات املقدمة عنها ، واعتبارها أساس يف تقدير

  -يلي بيان بعدد املساهمني وعدد اجلمعيات واملخابز باملناطق :
 

 

 املخابز عدد اجلمعيات عدد املساهمني املنطقة 

, الغربية  882, 25 6,82 8220 

,86668 الوسطى  8 ,28 025 

,6 الشرقية  02000 8,,, 8,,0 

,0 اجلنوبية  , 520 288 600 
 

غياب دور ادارة التكاليف واملطابقات بالصندوق ، واليت حدد هلا  (5

  -مهام : 

 متابعة أسعار السلع واخلدمات حمل نشاط الصندوق . .أ 

إعداد الدراسات اليت تتناول رسم السياسة السعرية ، وحتليل أسعار  .ب 

السلع واخلدمات البديلة واملنافسة يف السوقني )احمللي/العاملي( 

 يف حتديد أسعار السلع .واالستفادة منها 

تــبة ا ــملم إواا) الرــنقرري فتــو س فنيــ  الســلت ملــال  ريــ  الت ــملا          (1

احملل ة  الذيال يقوووا فتو سهمل ، الغمللب وال السـوري احمللـي   ورن أن   

تقــوم إواا) الرــنقرري فمللتنيملاــق وــت اانــت  أر ااــواو وبمل ــر)   ــمل يضــود  

اســــنيملاهمل ملل متــــمل  روــــة ا رــــول مللــــ  الســــنير اانملســــب   ر قيــــق  

فمللتنســ   ف ــنمتم رفــة اواا) الرــنقرري   مــمل لــو ص أن ا لــب ولضــملد    

الشر ملد ااواو)   ح تتقمال لإلاراااد اجلمر  ة   ر متملةق اح راج 

الر ي   ر متملةق ااطملفقة للسلت ااـواو) فملافمللضـة اـمل عـي ملل ـر اـراا       

خممللضـــة جلـــملن (    ـــذلك 011اةـــ ن جلنـــة اواا) الرـــنقرري ااـــم   

احمللي ا رتا ملد رضـواف  الشـراء وـال السـوري احملل ـة احملـقو)       الشراء 

 م . 2102( لسنة 63اام    -فقراا الرنقرري 

 تأخر الرنقرري ، إاضملل اا زاع ملد اخلتملو ة. (1

توا ت حمملضر احتضملري فة ااواو رجلـملن الشـراء احمللـي لتـو س السـلت       (8

 التموين ة ابل املتمملو التسنيس) وال رزاا) احاترملو.  



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

099 
 

روا ملال ا ملم الرنقرري فمللقااسملد السملفقة ملل  التنيملاق   عت  ملنـر  الق (9

ونيوفة تسوي   م ملد  بس) وال  ل ب األ ضملل اجملضـف  رالـمت     

 توايقهمل فنيتوملد جتملاية  ِس ونيرر ة فمللسوري احملل ة .

رجوو فني  السلت ااواو) وال  ـر ة اداـملء   ـس وتةمـة للسـوري       (01

ت اــرا اعتمتــملء  ــرت) وــت متمل  اخلمــس)   احملل ــة  ري َيَتَرــريه   متــمل وــ 

 الرت  ة  .
خممللضة الرنقرري لتة ـة النيقـوو ادواايـة ملنـق  ـراةر للسـلت ملـال            (00

  ري  جلملن الشراء احمللي .
( وينــــملا مللـــــ   601,111,111يوجــــق التــــزام وــــمللي فق مــــة       (02

الرنقرري ارـل ة اارـره الت ـملاي الـو ب   فضملةـق) سـنوية ا متمتـمل        

 رري فسقاوه .%(  ي يقم الرنق 4 
 ي ينيتمق ااتك الومس ضي للرنقرري . (01

 

 -التوصيات :
 

 ضرورة معاجلة االلتزام القائم على الصندوق والبالغ حتى              

( دينار، بعد 2. ,12. 441. 311م )21-13-3112

 مدى التزام املوردين بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية . منالتحقق 

 

  املوازنات االستريادية للسلع املوردة ألرقام ضرورة مراعاة أن تستند

حقيقية للسكان يف ليبيا دون املبالغة يف ذلك .مع مالحظة ان 

( مليون وعام ,40م قدر عدد السكان بها )3112موازنة عام 

( مليون نسمة يف حني ان عدد سكان ليبيا ال 409م )3117

 ( مليون نسمة على أكرب تقدير .02,يتجاوز )

 السلع واملوردين  منتجيارة الصندوق ، التعاقد مع ان تلتزم اد

مباشرة دون استخدام التجار احملليني كوسطاء ومبا يضمن 

 احلصول على االسعار املناسبة عند التعاقد.
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 وزارة الشباب والرياضة  

 -م كان كالتالي:3113املوقف التنفيذي للميزانية خالل العام 
 

 الرصيد املصروفات املفوض به الباب

,88980 االول 982, , 9, 8, 9205 29, 66968, 

,0 86595559555 الثاني 9, 859005 20958, 92, 5 

,809 8296559555 الثالث 5, 9065 , , 09285 
 

 

بلغت قيمة خمصصات الوزارة للبابني االول والثاني عن الفرتة من و

د.ل( ،  13709540111م ) 21/9/3112م وحتى  1/1/3112

 -التالي :وفق التفصيل 
 

 

 الرصيد املصروف املفوض  الباب

 241504215 0141124111 0741514035 االول

 0047504511 2547114511 01745114111 الثاني
 

  -ولوحظ اآلتي من خالل الفحص املستندي :
 

قيام الوزارة بصرف عدة مبالغ كدفعات حتت احلساب للفنادق -

 -وشركات الطريان تفاصيلها : 
 

 

 التاريخ القيمة  املستفيد

 م 1/01/3103 214111 فندق اويا السياحي

 م 35/2/3103 354111 فندق اللؤلؤة درنة 

 م 35/2/3103 014111 فندق ريباس

 م 01/2/3103 314111 فندق الثريا

 م 3/2/3103 54111 شركة اخلطوط الليبية 
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م ، كما  21/9/3112ويالحظ بقاء هذه املبالغ دون تسوية حتى  

م 1/1/3112لوحظ أن الدفعات املسددة لنفس الغرض خالل الفرتة من 

د.ل( ، مل تواف الوزارة  2310111م بلغت ) 21/9/3112وحتى 

 الديوان تفصيل بها.

 

د.ل(  301490541م بتحويل مبلغ )3112قيام الوزارة خالل عام  -

ة نفقات بعض الوفود ، لبعض السفارات للصرف ملواجهكوديعة 

 -تفصيلها:

 
 

 الغرض تاريخ صرفها القيمة بالدينار

 اجتماع اللجنة االوملبية الدولية / سويسرا م 30/1/3102 8559555

 مصروفات الوفود ملشاركة يف دورة البحر  املتوسط / تركيا م 31/5/3102 2059555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / تركيا م 32/1/3102 8289555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / اجلزائر م 32/1/3102 8229555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / تركيا م 32/1/3102 8209555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / املغرب م 32/1/3102 8289555

82,  مصروفات وفد شباب ليبيا / تونس م 32/1/3102 9555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / املغرب م 32/1/3102 8289555

8,  مصروفات وفد شباب ليبيا / تركيا م 32/1/3102 9555

 مصروفات وفد شباب ليبيا / تونس م 32/1/3102 8209555
 

 

وقد لوحظ أن املبالغ خصمت عن طريق اإلدارة العامة للخزانة من بند 

 دعم امليزانيات جلهات أخرى مباشرة .
 

 

 

 

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير
 

111 
 

لوحظ صدور قرارات عن السيد وكيل الوزارة مبنح مكافآت لبعض -

 -العاملني منها :
 

رقم 

 القرار
 البيان التاريخ

 د.ل( 034111مكافأة مقطوعة بقيمة ) م 02/03/3103 5

 ( اشهر كمكافأة للمجلس الوطين2مرتب ) م 02/03/3103 2

 (302مكافأة للمجالس الرياضية لعدد ) م 01/03/3103 1

 ( موظف00( موظف ، ومرتب شهرين للعدد )21مكافأة مرتب شهر لعدد ) م 07/03/3102 01

 ( موظفني7د.ل( لعدد ) 014511مكافأة بقيمة ) م 01/03/3103 03

 ( موظفني1د.ل( لعدد ) 54511مكافأة بقيمة ) م 01/03/3103 02

 ( موظفني7د.ل( لعدد ) 014111مكافأة بقيمة ) م 02/03/3103 31

 ( اشهر  للمراقب املالي 2مكافأة مرتب ) م 02/03/3103 07

,609( موظف بقيمة )72مكافأة لعدد ) م 02/03/3103 01  د.ل( 25

 د.ل(  214111مكافأة لرؤساء جلان الطعون بقيمة ) م 02/03/3103 33

 
 

 -وجتدر اإلشارة اىل اآلتي : 

جملس  القرارات الصادرة عن السيد الوكيل جاءت باملخالفة لقرار -

م ، بشان حتديد اختصاصات وكالء  3113( لسنة 1الوزراء رقم )

 الوزراء .

تبني ان ضمن املستفيدين من املكافآت وكيل الوزارة ، حسبما ورد  -

 م . 3113( لسنة 34بالقرار رقم )

م ، وجود  11/3112/,تبني من خالل جرد خزينة الوزارة يف  -

ة امجالية م ، بقيم 13/3113/,( صكوك مؤرخة يف 7عدد )

د.ل(     دون أن توضح االسباب لالحتفاظ بها  3790111)

( من الئحة امليزانية 114خبزينة الوزارة ، ويعد خمالفة للمادة )

 -تفاصيلها كاآلتي : واحلسابات واملخازن 
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 املستفيد القيمة التاريخ رقم الصك 

0,  االحتاد العام للطب الرياضي  609555 م 60/2/6586 6256

0262, , م  2/86/6586 0 ,  االحتاد العام للشطرنج 9055

0062, , م  2/86/6586 , ,  االحتاد الثالثي احلديدي 9555

 االحتاد العام للطب الرياضي 609555 م  2/86/6586 006200

 

م ، غري املسواة حتى  3113بلغ إمجالي العهد املالية املصروفة عام -

 -وتفصيلها : د.ل( ،  1,90111م ) 21/9/3112
 

 اسم مستلم العهدة  تاريخ الصرف قيمة العهدة بالدينار

 علي منصور النويصري  م 35/2/3103 34111

 عبد السالم محد السوكين م 01/7/3103 34111

 هيثم عبد اهلل االعمى م 21/03/3103 0254111
 

م   3113د.ل( بنهاية العام  1,50111صرف عهدة مالية بقيمة )-

لذلك يف حني كان يستوجب على اإلدارة املالية بالوزارة واملراقب  دون مربر

 املالي اختاذ االجراءات بإقفال العهد ال أن تصرف عهدة جديدة .

التوسع يف صرف العهد حيث بلغ امجالي العهد املالية املصروفة من -

د.ل( ، مع ارتفاع قيمة  2440511م ، ) 21/9/3112وحتى   1/1

 للبعض منها .العهدة الواحدة 

قيام الوزارة بإبرام  عقود عمل ، مل يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل -

 والتأهيل االمر الذي يعترب وضعهم الوظيفي غري قانوني .

قيام الوزارة بإجراء مناقلة بالباب الثاني من امليزانية التسيريية ، من -

ني دينار ويعد ( مالي11عدة بنود اىل بند دعم ميزانيات أخرى ، بقيمة )

( من قانون النظام املالي للدولة 11االجراء خمالفًا للفقرة )ج( من املادة )

  -وفق البيان التالي:
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 قيمة املناقلة بيان البند البند الباب

 الثاني

 695559555 اجيار املباني ومصروفات النقل والشحن والتأمني 88

 295559555 جتهيزات )أغطية/مفروشات/مقاعد دراسية/... إخل(  82

 695559555 اغذية لغري العاملني 60

 
 وزارة رعاية أسر الشهداء واملفقودين 

 م2102املوقف التنفيذي للميزانية التسيريية 
 

اافررملد  البملا

 اانيتمق)
التضويقملد ااملل ة 

 الرملوا)
ا مة ااررر ملد 

 الرو ق راحاتبمل ملد

96,,,69 555,686,6 األرل 2, 898,69000 ,8,,258 
 ,0,5,806,8 2928,9,05, 8829,059555 8829,059555 الثملعي

,,8889 8889,069555 ادمجمللي ,962, ,8905,9,80 ,8,,,0,,,5 
 د.ل يف مرتبات السادة )الوزير والوكيل( 212,212تتمثل الزيادة يف التفويضات البالغة 

 

   -وقد لوحظ :

( 111قيام وكيل الوزارة بإصدار قرارات لصرف مكافآت ) -أ

 "موظفني" 

 -د.ل( ، خمالفا بذلك قراَر جملس الوزراء  950711مببلغ )

م بشأن حتديد اختصاصات وكالء الوزارات  3113( لسنة 1رقم )

 ، والوكالء املساعدين .

 عدم استكمال امللفات املالية ألسر الشهداء واملفقودين ، املستفيدين -ب

من الدعم النقدي واالعتماد على الكشوفات احملالة من صندوق 

رعاية أسر الشهداء واجلرحى سابقا األمر الذي سبب عدم دقة 

 البيانات يف حوافظ صرف املنح .

االختالف يف املرتبات اليت يتقاضاها العاملون بالوزارة بنظام  -ج

انونية العقود، ونظرائهم بطريقة التعيني ، باملخالفة للضوابط الق
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( من 4املنظمة لعالقة املوظفني بعقود واليت نصت عليها املادة )

م ، بشأن عالقات العمل واملادة  3111( لسنة 13رقم ) -القانون 

م ،  3113( لسنة 314رقم )  -( من قرار جملس الوزراء 4)

بشأن الئحة املوظفني بعقود والبياُن التالي يوضح مرتبات 

  -العاملني بنظام العقود : 
 

 املؤهل العلمي تاريخ امليالد االســــم
تاريخ احلصول 

 عليه
 قيمة املكافأة

,69 6552 بك حماسبة 8,86 شكري الكيالني 55 

,69 6550 د.عالي حاسوب 2,,8 خمتار اهلامشي 55 

,69 6550 د.عالي حاسوب 8,85 منجى نانيس 55 

,69 6588 بك علوم ,8,8 رعد علي الزوي 55 
 

وجود تكرار يف الرقم املالي لبعض أمساء املفقودين ،  يف املنظومة املالية -أ

  -ملنح الشهداء واملفقودين مثال ذلك : 
 

 األرقام املتكررة االسم م
 655200 655288 عبد القادر مسعود مربوك 1

,655 علي مفتاح الشوشان 2 , , 655, 2, 

,655 نبيل عبد اهلل معتوق 3 08 65526, 

,655 عبد اهلل مصباح اجملربي 4 66 655, 0, 

,6550 مفتاح حممد النعاس 5 , 655, 6, 
 

قيام الوزارة بدفع مبالغ مقابل استئجار منازل للموظفني )بعقود  -ب

ومنتدبني( مبوجب قرارات صادرة عن الوزير ،دون وجود سند قانوني ومن 

  -ذلك :
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رقم إذن 

 الصرف
طريقة شغل 

قيمة اإلجيار السنوي من  الغرض منه االستئجارمدة  الوظيفة

 الوزارة
 دينار 869555 سكن سنة عقد 6/8,
,8 سكن سنة عقد 0/8, 9,  دينار 55
,8 سكن سنة عقد ,/, 9,  دينار 55
,8 سكن سنة منتدب ,/80 9,  دينار 55
,8 سكن سنة عقد 85/, 9,  دينار 55
,8 سكن سنة عقد 0/85 9,  دينار 55
,8 سكن سنة عقد 86/, 9,  دينار 55
, سكن سنة املراقب املالي 0/86  دينار 9255

 

 حساب التأسيس 

م ، بقيمــــة  2111( لســــنة 141رقــــم ) -تــــبني وجــــود التفــــويض املــــالي      

د.ل( خصــما مــن بنــد املتفرقــات )مصــروفات غــري خمصصــة(    002,10111)

ــاب   ــم ) -أودعـــــت يف احلســـ ــاريخ   2114,1رقـــ ــحارى ، بتـــ ــرف الصـــ ( مبصـــ

 م ، وتــــــــبني أن التفــــــــويض خيــــــــص الســــــــنة املاليــــــــة املنتهيــــــــة   9/1/2112

ــة      2111يف  ــنة املاليـ ــه خـــالل السـ ــرف عليـ ــتمر الصـ ــني اسـ م  2112م ، يف حـ

( مـن  0د.ل( ، باملخالفة للمادة  ) 101900114حيث بلغت قيمة املصروفات )

  -مثال :  –قانون النظام املالي للدولة وفق البيان التالي 
 

رقم 

 اإلذن
 اإلذنتاريخ 

القيمة  

 بالدينار
 بيان الصرف

,/, ,/,/6586 , , 59,  مكافآت مالية للجنة العليا  إلدارة فرق البحث عن املفقودين 05
,/, 68/,/6586 , 98,  سداد قيمة إقامة بفندق املختار 2
,/, 85/,/6586 , 92,  حافظة مرتبات السيد /  حممد أمحد حممد ,

88/, 86/,/6586 809555 
حلويات وخبيز  مبناسبة إحياء الذكرى األوىل حملرقة سداد قيمة 

 الريموك
80/, 86/,/6586 , 90,  حافظة مرتب للسيد /  حممد احلافظ عبد الباقي 8
 ( خيام للفريق الفين للبحث عن اجلثامني3شراء ) 229555 6586/,/80 ,/65
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 حساب الطوارئ ..

 -بلغت التحويالت إىل احلساب ، على النحو التالي :
 

 الغرض منه املبلغ

8898009555 
 توريد االحتياجات املتعلقة بالبحث عن املقابر جمهولة اهلوية 

 وإجراء حتاليل البصمة الوراثية للتعرف على اجلثامني
 جتهيز الفروع واملكاتب املستحدثة 695559555

0659555 
 توريد احتياجات عاجلة ملتابعة أوضاع أهالي مدينة املرج 

 هلزات أرضيةلتعرضها 
8092,  اإلمجالي 09555

 

 -ومن خالل الفحص واملراجعة لوحظ مايلي :

م ، يف حساب الوزارة إال أن إجراءات  5/3113/,ُرْغَم إيداع املبلغ بتاريخ 

 م ، بتأخرٍي يقارب األربعَة أشهر  7/9/3113الصرف كانت اعتبارا من 

 مما يدل على عدم قيام الوزارة بوضع خطة باخلصوص .

القيام باستخدام املوارد املالية حلساب الطوارئ يف غري األغراض املخصصة  

هلا ، باملخالفة لكتاب وزير رعاية أسر الشهداء واملفقودين ، املوجه إىل وزير 

رقم )و س م/  -املالية ، ورئيس اللجنة املشرفة على ميزانية الطوارئ 

بالغ املطلوبة م بشأن حتديد امل 14/7/3113( املؤرخ يف 74,/ 3113

 -للوزارة من ميزانية الطوارئ ، ومن أمثلة ذلك :
 

م ، مببلغ  34/4/3113( بتاريخ 1/9رقم ) -إذن صرف -أ

د.ل(  خصما من حساب الطوارئ ملصلحة شركة "الرفاه 4550111)

الدائم السترياد السيارات" وذلك نظري شراء سيارات ملديري اإلدارات  

 ي .واألقسام ، واملراقب املال

قيام الوزارة بتكليف تشاركية الفانوس ، إلمتام إجراءات نقل ملكية -ب

د.ل( ، مبوجب إذن  150111السيارات املشرتاة  حيث مت صرف مبلغ )
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م للتشاركية ، وكان يتعني إمتام  3113( لسنة 3/9رقم ) -الصرف 

 إجراءات نقل امللكية من قبل إدارة اخلدمات واحلركة بالوزارة ، فضال على

 د.ل( . 511املبالغة يف تكلفة نقل ملكية السيارة  الواحدة إذ بلغت )

( عهدًة مالية ملديري املكاتب ، بلغت يف جمملها 34صْرُف )-ج

د.ل( وذلك لالحتفال بيوم الشهيد ، علما أن ما قيمته 2110111)

 ( منهم .12د.ل( ، من هذه الُعَهد مل يتم تسويته لـ ) 1540111)

د.ل( ، إىل فرع الوزارة بنغازي  001110111بتحويل مبلغ )قيام الوزارة -د

د.ل( ، إىل فرع الوزارة بطرابلس قبل تسييل املبلغ   001110111ومبلغ )

واملوافقة عليه من قبل جلنة صندوق الطوارئ ؛ حيث كان التحويل من 

م ، بينما كان التحويل من اللجنة  9/8/2102الوزارة إىل الفروع بتاريخ 

 م . 08/9/2102ارة يف إىل الوز

 
 وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة 

 

 -املخصصات:
 

 املبلغ املعتمد الباب
 املبلغ املسيل 

 م 6580/,/05حتى 

 قيمة املصروف الفعلي 

 م 6580/,/05حتى 

, 895559555 األول  059555 0029, , 5 

,00 898609555 890559555 الثاني 92, 5 

,8900 095559555 الثالث  صفر 9555
 

 

 -املالحظات حول أداء وزارة الكهرباء والطاقات املتجددة :

مل يدرج يف خطة عمل الوزارة برنامٌج لتحسني إنتاج الطاقة،  -

 واالستعماِل األمثل للوقود وفقا خلطة حلكومة .
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الوزارة مل ُتوِرْد برناجَما لصيانة واستكمال اإلنارة بالطرق الرئيسية  -

 يف تقاريرها .  -لإلنارة وخاصة احليوية احملتاجة 

مل تقم الوزارة بإعادة هيكلة الشركة العامة للكهرباء، وتأسيس  -

قانون تنظيم الكهرباء وتهيئة القطاع لالستثمار ، وتهيئة التحول 

 إىل الطاقة املتجددة والنظيفة والشروِع يف مشروعاتها.

يف تأخر صيانة وحدات التوليد حملطات التوليد البخارية والغازية،  -

الوقت احملدد وهو ما اضطر  الوزارة إىل اعتماد نظام "طرح 

 األمحال" حفاًظا على استقرار الشبكة الكهربائية .

اخنفاض كمية استخدام الغاز الطبيعي وقوًدا أساسيا  -

%( على الرُّغم من ميزاته االقتصادية 54للتشغيل،إىل نسبة )

 والفنية، وعدم إضراره بالبيئة .

مل تتضمن إعداد رؤيًة شاملة لتطوير القطاع يف  خطة عمل الوزارة -

جمال التوليد والنقل، والتوزيع، ومل ُيَحدد فيها برنامج على املدى 

القصري                أو املتوسط أو البعيد إمنا : مت إعدادها بناًء على 

 املشاريع القائمة من سنوات .

 

 الشركة العامة للكهرباء ..
 

 -املخصصات  : -1
 
 

 املبلغ املعتمد الباب
 املبلغ املسيل

 م 6580/,/05حتى 

 قيمة املصروف الفعلي

 م 6580/,/05حتى 

,89 الثالث , 695559555 890, , 9, 009860 890869688968, 

, 8955595559555 الرابع 0595559555 
املبلغ يسيل مباشرة حلسابات 

 الشركة
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 -املالحظات حول أداء الشركة : -2
اإلجراءات اجلمركية لشحنات قطع الغيار، التأخر عن استكمال  -

غري املنظورة  واليت يتم طلبها خالل تنفيذ "العمرات اجلسيمة" 

 بصورة عاجلة .

عدُم توفر قطع الغيار التشغيلية، أدى إىل تأخر تلبية احتياجات  -

 حمطات اإلنتاج .

التأخر عن إعداد الكادر البشري املؤهل، للتعامل مع املعدات  -

راء االختبارات الالزمة،وصيانة احملطات اليت مت احلديثة، وإج

 إنشاؤها .

كثرة حاالت التعدي من قبل مواطنني، على احملطات، واخلطوط  -

 اهلوائية والكوابل األرضية يف غياب احلماية األمنية .

انتشار ظاهرة سرقة السيارات العامة، وخاصة يف بعض املناطق  -

ء أعمال الصيانة اليت أصبح من الصعب الوصول إليها إلجرا

 الطارئة .

تقصري الشرطة الكهربائية، وغياب دورها، عن محاية املنشآت  -

 الكهربائية .

عدم تفعيل العمل باهليكلية اإلدارية اجلديدة،واالعتماد على  -

 اهليكلية القدمية .

التأخر عن حتصيل الديون، واملستحقات املالية من بعض اجلهات  -

 العامة .

ز الصيانة، ووحدات التشغيل، مبختلف عدم توفري مقار ملراك -

املناطق اليت تتوفر فيها مواقع البناء لشبكات اجلهد املتوسط 

 والفائق .

ضعف اإلشراف على بعض املشاريع، األمر الذي أدى إىل ظهور  -

 العديد من العيوب الفنية .
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عدم وضع ضوابط للتعاقد بالباطن، أدى إىل تدني مواصفات  -

 تنفيذ كل عقد.

شركة عن اختاذ اإلجراءات الالزمة ، ومتابعتها ، حيال تقصري ال -

 السرقات 

 اليت تقع على ممتلكاتها .

عدم أخذ اخلربة والكفاءة بعني االعتبار عند التكليفات باإلشراف  -

على املشاريع  أثناء التنفيذ وعند إجراء االختبارات على املعدات 

 املستوردة من اخلارج .

شركة خيتص باحملاكمة التأديبية عدم وجود جملس تأدييب يف ال -

 عن املخالفات اإلدارية اليت قد يرتكبها العاملون .
 

 : مشروعات الشركة العامة للكهرباء- 

يف إطار سعي الشركة لتطوير املنظومة الكهربائية طلًبا لوجود - 

الطاقة بشكل آمن ومستقر تقوم الشركة بتنفيذ مجلة من املشروعات 

د.ل( 4042201370151قيمة إمجالية )( مشروًعا ، ب54بواقع )

 -وِبِنَسب إجناز خمتلفة  وفقًا للتصنيف التالي :

 ( مشروًعا .19) مشروعات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية 

            ( مشروعات .11) مشروعات نقل الطاقة الكهربائية 

  ( مشروًعا .34)   مشروعات توزيع الطاقة الكهربائية 
 

  -وقد لوحظ بشأنها اآلتي :
 

%(، إال أن تأخر 95لوحظ أن ِنَسَب إجناِز بعض املشاريع تفوق ) -أ

 إجراءات االختبارات واالستالم النهائي حال دون دخوهلا للعمل .
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التأخر عن تنفيذ بعض املشاريع،وتدني نسب اإلجناز فيها، ويرجع  -ب

ٍض من السبب يف ذلك إىل ضعف اإلمكانات الفنية واملالية لبع

 الشركات املنفذة.
 

 -ومبتابعة املشروعات اآلتية :
 

 الزويتينة الغازية، للعمل بنظام –حتوير حمطة توليد كهرباء

/ 11ميجاوات( رقم العقد ) 351الدورة املزدوجة بقدرة مركبة )

 م( .3111

 ( بطول 711مشروع توريد وتركيب خط هوائي جبهد )ك.ف

، غدامس( رقم العقد كم( يف كل من )أبوعرقوب، الرويس431)

 م(.1/3111)

  ك.ف( 711حمطات حتويل، جبهد ) 5مشروع توريد وتركيب 

يف كل من )أبوعرقوب/الرويس/غدامس/جنوب طرابلس/اإلمداد 

 م( .71/3114طرابلس( رقم العقد )
 

 -ومن خالل املتابعة تكشفت مجلٌة من املالحظات ، نوجزها يف اآلتي :
 

املشروعات، والتوقف عن بعضها، وتدني التأخر عن تنفيذ بعض  -أ

 نسب اإلجناز يف املشروعات دون اختاذ القطاع أي إجراءات .
 

ارتفاع نسب اإلجناز املالية، وتدني نسب اإلجناز الفنية ملعظم  -ب

 املشروعات .

 

القصور عن إعداد الدراسات الفنية واملالية الكافية للمشاريع، مما  -ج

ود، دون أخذ موافقة ديوان أدى إىل إجراء حتويرات على العق

احملاسبة على هذه التحويرات والتعديالت ومنها: القيام بتغيري 

ك.ف( أحادي الدائرة )الرويس، 711مكان تنفيذ خط جبهد )
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كم( إىل اخلطوط اهلوائية مزدوجِة 3,1غدامس( بطول )

 -( وفق اآلتي :,302,الدائرة، بطول )
 

  جنوب بنغازي( . –خط )مشال بنغازي 

 ( غرب طرابلس خط– . )جنوب طرابلس 

  بئر األسطى ميالد( . –خط )جنوب طرابلس 
 

 

تراخي اجلهة املالكة عن تذليل الصعاب اليت تواجه سري العمل يف  -د

املشروعات املتمثلة يف عدم حل إشكال اعرتاض املواطنني على 

 .م(1/3114مال شد الوصالت، للعقد )تنفيذ األعمال املدنية وأع
 

 

  : اجلبايـــــــــــة :رابعًا- 

 م( 3112لنقدية خالل السنة املالية )لوحظ ارتفاع قيمة التحصيالت ا     

 -مقارنة بالسنوات السابقة ، واجلدول التالي يوضح ذلك :

 
 م 6580/,/05حتى  م 6586 م 6588 م 6585 السنة

, اإلمجالي , , 98889886  86, 92809080  8, , 9, 569688  , 0292, 69620  
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 وزارة احلكم احمللي 

 -م:2102املوقف التنفيذي للميزانية التسيريية 
 

 الرصيد املصروفات املفوض به املخصص الباب

,3334503 االول 44 473, 763, 44 3643374 403734376, 

,43) 73634433435 73733063555 73733063555 الثاني 3435) 

 

 -ومن خالل الفحص لوحظ : 

 

للوزارة من ميزانية التحول عن نفس بلغ امجالي ما خصص  .1

 د.ل( . 1001110111الفرتة )

 

%( من  1.1تدني نسبة الصرف من الباب االول حيث مل تتجاوز ) .2

القيمة املفوض بها ويعزي السبب لعدم تطبيق اهليكل التنظيمي 

واالعتماد يف شغل الوظائف بالوزارة واجملالس احمللية على كوادر 

 ندبها أو إعارتها .تشتغل جبهات عامة ، مت 

 

ضعف التعزيز املستندي للعديد من اذونات الصرف ومنها عدم  .3

ارفاق اذونات االستالم او عروض الشراء ، وأوامر التكليف وغريها ، 

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .99باملخالفة للمادة )

 

صدور قرار بإيفاد موظفني حلضور دورات تدريبية باخلارج من  .4

منهم املراقب املالي للوزارة دون اخذ املوافقة املسبقة او التنسيق ض

مع وزارة املالية  أو تكليف بدياًل عنه ، لتسيري العمل خالل فرتة 

 الدورة .

 



 ـــــــــــم ـــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

412 
 

د.ل(  1103760913بلغت قيمة االرتباطات للباب الثاني ) .1

وميثل قيمة التفويضات املصلحية احملالة للمجالس احمللية  

ظم اجملالس يف احالة تقارير املصروفات الفعلية نتيجة تأخر مع

 ( من قانون النظام املالي للدولة .21للوزارة باملخالفة للمادة )

 

/فرباير من 4تأخر وزارة املالية يف إصدار الربع الرابع للوزارة اىل  .7

م ونتج عن ذلك صدور تفويضات مصلحية ختص 2113عام 

االمر الذي يعد  م ، 2113م ، خالل سنة 2112ميزانية عام 

( من قانون النظام املالي للدولة والذي 6خمالفة صرحية للمادة )

نص على أن " تلغى االعتمادات املدرجة يف امليزانية  أو  االعتمادات 

االضافية اليت مل تصرف اىل  اخر السنة املالية "  مبعنى أن 

 التفويضات صدرت اىل اعتمادات ملغية حبكم القانون .   

 

( للباب 176وزارة التخطيط بإصدار التفويض املالي رقم )قيام  .6

الثالث خيص )مشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإلعمار( ، 

د.ل( لغرض  1001110111خبصوص وسائل النقل بقيمة )

 م . 31/12/2112شراء وسائل نقل ، مل يتم التنفيذ حتى 

 

 ميزانية الطوارئ

 م  2102ئ خالل السنة املالية بلغت القيمة املخصصة من ميزانية الطوار

د.ل( وفق حماضر اللجنة املشكلة مبوجب قرار  331,160,031حنو )

م ، وقد مت تسييل مبلغ  2102( لسنة 20جملس الوزراء رقم )

د.ل( يف حني بلغت قيمة املصروفات  32,066,023)

د.ل( وفق  306,663,0,1د.ل(  بوفر قدره ) 61,,03,036)

  -البيان التالي : 
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قم ر

حمضر 

 اللجنة

 الرصيد املصروفات قيمة السيولة قيمة املخصص الغرض من التخصص

0 

لصيانة وإنارة ونقل 

خملفات املدينة 

 القدمية

, 4344, 3335 , 4344, 3335 - , 34443, 33 

7 
تغطية احتياجات جهاز 

 احلرس البلدي 
, 736653405 , 736653405 , 43, 433035 4306, 3765 

,, 
ملواجهة االحتياجات 

 الضرورية للمجالس
45535553555 - - 45535553555 

- 
حتويل من جملس 

 الوزراء 
- 33, 563555 - - 

,445357 االمجالي 3645 433, 733645 , 43, 433035 4, 733743, 05 
 

  -ومن خالل الفحص واملراجعة تبينت املالحظات االتية : 

  تأخر وزارة املالية يف تسييل قيمة املخصصات للمجالس احمللية

( مليون دينار ، بناًء على 311خصمًا من حساب الطوارئ البالغة )

م حيث مت  23/02/2102( بتاريخ 00حمضر االجتماع رقم )

م ، وفقًا  0/0/2103( مليون دينار بتاريخ 211تسييل مبلغ )

 لكشف احلساب املصريف .

 ( متثل قيمة  61,,03,036بلغت قيمة املصروفات ، )د.ل

 سيارات للحرس البلدي .اعتماد مستندي لشراء 

 ( 2,010,111قيام جملس الوزراء بتحويل مبلغ  )د.ل

للحساب ، لغرض تعويضات احداث مدينة سبها ، مل يتبني 

 التصرف يف املبلغ .
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 ( من القيمة املخصصة ،  2تدني نسبة الصرف ، حيث مل تتجاوز )%

مما يعين حجز مبالغ مالية دون االستفادة منها ، وحرمان جهات 

 ى يف أمس احلاجة إليها . أخر

  : قصور الوزارة يف متابعة اجملالس احمللية ، من حيث-  

تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ، حيث يالحظ الضعف العام يف  .أ 

 الرقابة الداخلية بغالبية اجملالس احمللية .أنظمة 

قيام غالبية اجملالس بصرف مكافآت ومساعدات للعاملني وغريهم ،  .ب 

 م إجراءات الصرف .دون ضوابط ُتحك

وضع آلية للصرف ، حيث تبني قيام اجملالس بالصرف دون وجود  .ج 

تفويضات مالية أو حتديد بنود معينة يسمح للمجالس احمللية 

 الصرف يف حدودها .

عدم مسك اجملالس احمللية للسجالت املالية ، مثل دفرت يومية  .د 

 الصندوق وسجل االعتمادات ، فضاًل عن عدم التزام اجملالس

 بإقفال حساباتها .

 قيام اجملالس بالصرف على جهات ذات ميزانيات مستقلة . .ه 

اختالف أنظمة احلسابات ، حيث تبني أن بعض اجملالس تستخدم  .و 

 نظام حماسبة الشركات وإعداد موازين للمراجعة .

 التوسع يف صرف العهد ، ودون ضوابط حتكم عمليات الصرف .  .ز 
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      اجملالس احمللية 

ويالت املالية للمجالس احمللية من وزارة احلكم احمللي خالل بلغت التح

د.ل( موزعة على النحو  202,206,606م حنو )2103السنة املالية 

 -التالي :
 

 م
اجمللس 

 احمللي 

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب األول

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب الثاني

 املبالغ احملالة 

 من 

 الطوارئ

 اإلمجالي 

 2,4,0,663 0,361,111 3,0,6,111 344,663 نالوت 0

 16,,1,3,, 2,661,111 6,111,111 16,,623 العزيزية  3

 4,6,,6,46 3,341,111 2,111,111 4,6,,,2 مسالتة 2

 6,664,046 011,,,3,3 36,111,,3 222,146 مزدة  6

 ,6,022,14 11,111,,0 3,111,111 ,222,14 قصر خيار  6

 16,,123,, 0,161,111 0,461,111 24,,,,0 غدامس  4

 4,1,,,6,3 3,211,111 3,411,111 4,1,,,2 صرمان  ,

 6,144,663 0,436,111 3,0,6,111 344,663 زوارة  ,

 63,,6,4,6 0,361,111 611,,,2,0 344,663 يفرن ,

 6,211,111 3,211,111 2,111,111 1 العجيالت 01

 ,,,,2,6,, 11,111, 11,111,,0 24,,,,0 ككلة  00

 6,1,111 3,211,111 3,411,111 1 صرباته 03

 01,6,6,423 0,361,111 0,461,111 66,,,,0 الرجبان 02

 2,604,663 0,361,111 3,111,111 344,663 رقدالني 06

 16,,,41,, 36,111,,2 6,361,111 16,,623 سبها 06

 24,,2,0,6 0,211,111 0,4,6,111 24,,,,0 جادو  04

 616,666,,0 4,361,111 03,611,111 446,666 زلينت ,0

 ,,663,3,, 2,6,,4,,2 6,361,111 16,,623 غريان ,0

 04,,133,, 2,361,111 6,361,111 04,,623 اخلمس ,0

 1,4,,6,16 3,111,111 36,111,,3 222,1,4 اجلفرة  31

 24,,,,2,1 0,361,111 0,461,111 24,,,,0 باطن اجلبل 30
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 م
اجمللس 

 احمللي 

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب األول

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب الثاني

 املبالغ احملالة 

 من 

 الطوارئ

 اإلمجالي 

 24,,,6,,3 0,111,111 0,461,111 24,,,,0 تازربو 33

وادي  32

 الشاطئ

2,,,4,4 
2,361,111 3,,36,111 4,6,6,4,4 

 ,14,,6,,6 11,111,,0 36,111,,3 ,222,14 االبيار  36

 4,6,260,,0 21,111,,3 06,361,111 0,6,6,260 بنغازي 36

 61,,,6,,3 11,111, 0,461,111 61,,,,0 قمينس 34

 0,663,,,6 2,036,111 3,611,111 344,663 سلوق ,3

 1,603,,,, 611,,,,,2 6,361,111 03,,623 اجدابيا ,3

 2,6,0,663 0,061,111 3,0,6,111 344,663 الربيقة  ,3

 2,644,663 0,061,111 3,061,111 344,663 السدرة  21

 3,4,2,611 0,161,111 0,422,611 1 جالو 20

 146,,6,26 3,211,111 36,111,,3 222,146 الكفرة  23

 4,636,4,1 2,036,111 2,111,111 4,1,,,2 مرزق 22

 33,0,6,,2 0,111,111 3,633,611 4,6,,,2 اوباري 26

 34,663,,2 0,641,111 3,111,111 344,663 غات  26

 21,611,,02 61,111,,6 0,1,611,, 1 مصراتة 24

 16,,2,3,, 3,411,111 6,361,111 16,,623 سرت  ,2

 4,1,,36,, 6,261,111 2,611,111 4,1,,,2 بين وليد ,2

 024,,06,31 6,3,3,111 361,111,, 444,024 الزاوية  ,2

 16,,4,3,, 11,111,,2 6,361,111 16,,623 ترهونة  61

 4,1,,,6,6 3,311,111 2,111,111 4,1,,,2 اجلميل 60

 66,,,6,,3 0,111,111 0,461,111 66,,,,0 الرحيبات  63

 ,14,,6,,6 0,436,111 2,111,111 ,222,14 الزنتان  62

 61,,,6,,3 11,111, 0,461,111 61,,,,0 كاباو 66

 611,,3,62 36,111, 0,403,611 1 الساحل  66

 24,,,,,,3 0,061,111 0,461,111 24,,,,0 جنوب املرج 64
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 م
اجمللس 

 احمللي 

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب األول

املبالغ احملالة 

 خصمًا من 

 الباب الثاني

 املبالغ احملالة 

 من 

 الطوارئ

 اإلمجالي 

 16,,3,,,, 2,011,111 6,361,111 16,,623 طربق ,6

 663,,,6,, 3,111,,,3 6,361,111 344,663 درنة  ,6

 0,1,,4,32 611,,,3,6 2,361,111 4,1,,,2 شحات ,6

 346,4,6,, 2,661,111 6,206,111 4,6,,,2 البيضاء 61

 36,4,1,,6 3,611,111 2,136,111 4,1,,,2 القبة  60

 61,111,,, 6,111,111 61,111,,2 1 املرج 63

 61,,,,3,4 11,111, 0,411,111 61,,,,0 االصابعة 62

 2,4,0,663 0,361,111 3,0,6,111 344,663 توكرة 66

 11,,66,346 11,,46,,36 611,111,,3 1 طرابلس 66

 63,,3,602 611,,46 0,611,111 344,663 تاورغاء 64

 24,,,3,46 11,111, 0,461,111 24,,,,0 ظاهر اجلبل ,6

 61,,,6,,3 11,111, 0,461,111 61,,,,0 زلطن ,6

 24,,,6,,3 0,011,111 0,461,111 24,,,,0 القطرون ,6

 61,,,6,,3 11,111, 0,461,111 61,,,,0 الربيانة 41

 311,,3,36 6,6,111 0,611,111 0,2,311 اجخره 40

 61,,,,3,4 61,111, 0,461,111 61,,,,0 أوجلة  43

 61,,,3,46 11,111, 0,461,111 61,,,,0 احلرابة 42

 3,632,0,3 11,111, 0,661,111 0,2,0,3 القلعة 46

 61,,36,,2 6,111,,,0 0,461,111 61,,,,0 امساعد 46

 2,004,466 61,111, 3,111,111 344,664 االبرق 44

 3,0,2,311 6,6,111 0,666,111 0,2,311 اجلغبوب ,4

 3,620,311 111,,6, 0,611,111 0,2,311 مرادة ,4

 4,,,603,604 041,664,4,6 611,,,320,2 10,,31,6,3 اإلمجـــالي 
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وفيما يلي ملخص بأهم املالحظات اليت تكشفت من خالل فحص   

 -حسابات بعض اجملالس احمللية :

إغفال اغلب اجملالس امساك السجالت احملاسبية املهمة واملتمثلة  -

الثابتة / االلتزامات / دفرت يف )دفرت يومية الصندوق / االصول 

استاذ املخازن( باملخالفة للقانون املالي والئحة امليزانية واحلسابات 

 واملخازن .

تقاعس أغلب اجملالس يف إعداد تقارير االيرادات واملصروفات  -

الشهرية / اخلالصات والتسويات املصرفية الشهرية / احلسابات 

 م( . 2102-2100اخلتامية للسنة املالية 

توسع اغلب اجملالس اىل حد كبري يف صرف العهد املالية  -

للصرف ، وقد تالحظ بشأنها واستخدامها كنظام بديل 

 -:مايلي

 . الصرف يتم دون حتديد الغرض 

 . الصرف ألشخاص دون مراعاة تسوية العهد السابقة 

  ارتفاع قيمة بعضها واستخدامها لتوفري بعض متطلبات ال حتمل

( من الئحة امليزانية ,00الفة للمادة )صفة االستعجال باملخ

 واحلسابات واملخازن .

  استخدامها لتنفيذ مشروعات الصيانة وما يف حكمها عوضًا عن

 التقيد بأحكام الئحة العقود اإلدارية .

  تقاعس اغلب اجملالس يف تسويتها مبا خيالف احكام املواد

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .066 -060)
 

تركيز اغلب اجملالس يف صرف االعانات واملساعدات واملنح حبيث  -

%( يف بعضها دون وجود ضوابط لتحديد  1,فاقت نسبة الصرف )

 القيمة واملستحقني هلا .
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استخدام اغلب اجملالس للسيولة املتبقية باحلسابات املصرفية  -

للصرف منها خالل السنة املالية التالية بداًل من احالتها حلساب 

 يراد العام .اال

اتباع اسلوب التكليف املباشر اىل حد كبري يف حاالت الشراء دون  -

اللجوء اىل الطرق املتعارف عليها كاملمارسة واملناقصة للوصول 

 اىل افضل العروض .

توريد بعض التجهيزات دون حترير إذن استالم خمازن باملخالفة  -

 زن .( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخا223للمادة )

القيام مبنح دفعات مالية مقدمًا لبعض الفنادق ومكاتب السفر  -

والسياحة وحتميلها على البنود مباشرة دون توسيط حسابات خارج 

 ( من القانون املالي للدولة .20امليزانية باملخالفة للمادة )

حتميل اعتمادات امليزانية مبصروفات جهات اخرى ذات ميزانيات  -

 ( من قانون النظام املالي للدولة .22ادة )مستقلة باملخالفة للم

عدم قيام بعض اجملالس باستقطاع دمغة املخالصة على احملررات  -

 وعدم احالتها للجهات املستفيدة يف احياٍن أخرى .

توسع بعض اجملالس يف فتح للحسابات املصرفية باملخالفة لقانون  -

 النظام املالي للدولة .

مشروعات باملخالفة لالئحة قيام بعض اجملالس بإبرام عقود  -

( لسنة ,00الصالحيات املنظمة لعمل اجملالس احمللية رقم )

 م . 2100

اكتشاف توريدات وهمية باجمللس احمللي سرت بنحو  -

د.ل( فضاًل عن قيامه بصرف مبالغ ألعمال 0,200,200)

متعاقد عليها مع شركات وتشاركيات دون مباشرتها بهذه 

 د.ل( .26,,0,216االعمال مببلغ إمجالي )
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تسجيل توريدات وهمية لتجهيزات عن طريق اجمللس احمللي غات  -

 الربكت . –يدعي أنها سلمت للمجلس التسيريي تهاال 

( سيارات اسعاف للسرقة من مقر ختزينها باللواء 01تعرض عد ) -

د.ل(  21,111,الرابع دون اجراءات رمسية بتكلفة امجالية )

 . عن طريق اجمللس احمللي العزيزية

تسليم عدد من السيارات اململوكة للمجلس احمللي طربق لبعض  -

القطاعات واملصاحل احلكومية وأشخاص مل تدرج أمسائهم بقوائم 

 العاملني باجمللس .

الوفر احملقق يف االنفاق مل يتم عن سياسة رشيدة االنفاق من قبل  -

 املسئولني باجملالس وإمنا املبالغة يف التفويض .

واضحة االنفاق واملتطلبات احلقيقية واالقتصاد  عدم وجود سياسة -

 يف االنفاق للحد الضروري الالزم لتسيري شؤون اجمللس . 

بلغ ما مت ختصيصه للمجالس احمللية من خمصصات الطوارئ  -

( دينار وقد ,061,2,6,60خالل العام احلالي حنو )

استخدمت أغلب اجملالس هذه املخصصات يف الصرف على أعمال 

والتوريدات والتجهيزات والعهد املالية واإلعانات  الصيانات

واملساعدات والصرف على جهات ذات ذمة مالية مستقلة باملخالفة 

( من القانون املالي للدولة واليت تقضي ) ال جيوز 00للمادة )

الصرف من حساب الطوارئ إال يف حدود املبالغ املقررة يف امليزانية 

ة مفاجئة ال حتتمل التأخري هلذا الغرض ، وبقصد مواجهة حال

طرأت بعد إقرار امليزانية ( ، وأن ما مت من مصروفات وما سبق 

اإلشارة إليه سابقًا ليست من ضمن احلاالت اليت ال حتتمل 

 التأخري أو املفاجأة.

( مليون دينار لصاحل اجمللس احمللي 011مت ختصيص مبلغ ) -

ئ، ومت م، من ميزانية الطوار 23/02/2102بنغازي بتاريخ 
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إيداعه يف حساب األمانات، وقد لوحظ تباطؤ اجمللس يف استخدام 

هذه املخصصات حلل املختنقات العاجلة والضرورية؛ فقد بلغت 

م، حنو  31/6/2103القيمة املصروفة حتى 

%( تقريبًا من إمجالي  ,033د.ل( بنسبة )03,200,2,6)

 املبلغ املخصص.

خصصات يف الصرف على بنود كان وقد تبني استخدام جزء من هذه امل     

 من املفرتض عدم إعطاؤها األولوية، كاالحتفاالت، وشراء األعالم.
 

وقام اجمللس بإجراء تعاقدات على تنفيذ بعض املشاريع بلغت يف جمملها 

 -د.ل( على النحو التالي:610,,32,,0)
 

 إمجالي القيمة  العدد  نوع املشروع 

 ,46,,00,, 21 املياه والصرف الصحي 

 ,06,,,6,4 00 صيانة ورصف الطرق

 111,,0,02 06 إضافة فصول دراسية 

 

 وقد لوحظ ما يلي:

ارتفاع قيمة األسعار؛ حيث بلغت تكلفة الفصل الدراسي الواحد  -

 د.ل(.61,111حنَو )

تضمني جداول الكميات واألسعار حتت مسمى بند "عالوة اجمللس  -

 تربير إدراج تلك العالوة.احمللي"، دون سند من القانون، أو 

عدم وضوح مسارات خطوط املياه، حيث مل يتم حتديد املسارات  -

 بشكل واضح، يسمح بتقدير القيمة التقديرية للمشروع.

تضمنت العقود املربمة نصوصا خمالفة للعقود النموذجية  -

 املنصوِص عليها يف الئحة العقود اإلدارية.
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آلية قيد األصول  القيام بتوريد آليات ومعدات دون وضوح -

وتسجيِلها يف السجالت املالية، للجهات املستفيدة من تلك 

 التوريدات.

التعاقد على توريد معدات لصاحل قطاع الصحة، دون وضوح آلية  -

التنسيق بشأن توفري تلك املعدات، وكذلك مع عقود الوزارة 

 باخلصوص.

تقلة مِشَلْت عقوُد اجمللس تعاقداٍت ختص جهات ذات ذمة مالية مس -

وميزانيات معتمدة، ما قد يؤدي إىل ازدواج التعاقد على تلك 

 األعمال.

 
 وزارة املواصالت 

تأخر السفن والبواخر  خارج ميناء طرابلس البحري، سبب إهدار املال  -

العام حيث ُتدفع غرامة تأخري عن كل يوم، قْدُرها مخسة عشر ألف دوالر 

 أمريكي.

 امليناء، واليت جتاوزت املدة القانونية للتخزين .تكدس احلاويات املخزنة يف  -

 عدم كفاءة املوازين، وكثرة األعطال بها . -

 عدم االلتزام بساعات الدوام الرمسي، وخصوصا منطقة املخطاف . -

تكدس هياكل الطائرات "املخردة" باملطارات الرئيسية، قّلَل املساحات  -

 للطائرات القادمة .والفراغات اليت ميكن استغالُلها كمحطاِت وقوٍف 

عدم توفري األجهزة املالحية احلديثة تسبب يف اعتصام املراقبني اجلويني  -

 .العاملني يف برج املراقبة اجلوية ملطار طرابلس الدولي

واملغادرة، ملطار طرابلس  عدم وجود صالة جمهزة، والئقة، لالستقبال -

 .الدولي

 قلة اإلمكانات عن قسم املناولة باملطار . -
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ختاذ اإلجراءات الالزمة لصيانة خمزن احلجوزات اجلمركية عدم ا -

مبيناء طرابلس البحري وهذا قلَّّل إمكان التحفظ على البضائع والسلع 

 املرفوضة .

 
 وزارة الثقافة واجملتمع املدني 

مل يتوفر مقٌر للمركز اللييب للثقافات احمللية، الذي ُأنِشئ مبوجب -

م، ومل تقدم الوزارة 2102لسنة ( 266رقم ) -قرار جملس الوزراء 

مقرتًحا بأمساء رئيس، وأعضاء جملس اإلدارة،إىل جملس الوزراء إلصدار 

 القرار الالزم .

تضمن البند الرابع يف خطة عمل رئاسة الوزراء،إنشاء مطبعتني -

جديدتني يف مدينيت "طرابلس وبنغازي" إال أنهما مل ُتْنَشآ، واستبدل 

 وصالة للفنون .املشروع بتنفيذ مسرحني، 

اجمللس األعلى للثقافة غري ُمَفعَّل، وهو الذي مت إنشاؤه مبوِجب قرار -

 م .2102( لسنة 326رقم ) -جملس الوزراء 

ال يوجد تعاوٌن بني اإلدارات واملكاتب، ومكتب املتابعة بالوزارة،ورتََّب هذا -

ربع األول صدوَر تقرير واحد عن مكتب املتابعة، يبني نشاط الوزارة خالل ال

 م .2103لسنة 

م، باملخالفة 2113مل يتم إقفال العهد رغم أن بعَضها يرجع إىل سنة -

 ألحكام قانون النظام املالي للدولة .

عدم حصر عدد الندوات واألمسيات واحملاضرات، اليت قامت بها بعض -

 اإلدارات واملكاتب واجلهات التابعة للوزارة .

كتبة االلكرتونية، وذلك بتكليف شركة جتزئة العقد اخلاص بإنشاء امل-

(SRRIGEA( بقيمة )(، د.ل وشركة )261,311PROGVESL )

 ( د.ل بقصد التهرب من الرقابة املسبقة على العقد .,1,,306بقيمة )
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 وزارة املوارد املائية 

 مل يتم موافاة اهليئة بالربنامج الكامل لتنفيذ خطة عمل الوزارة . -

لتوفري مصادر مياه جديدة، مبا يف ذلك املوارد عدم إعداد أي مقرتحات  -

غري التقليدية وحتديد االحتياجات املائية احلالية واملستقبلية، 

 لالستغالل احلضري، والزراعي، والصناعي .

عدم متابعة الربامج واملشروعات املتعلقة باملوارد املائية، والتنسيِق مع  -

 ألمنية .اجلهات التابعة للوزارة وذلك بداعي الظروف ا

 عدم وجود بدائل لتوفري املياه، مبا يواكب خطة التنمية الوطنية . -

 
  -وزارة الشؤون االجتماعية :

م ، على  2102بلغت املخصصات املالية املعتمدة للقطاع عن السنة املالية 

 -النحو التالي : 
 

 املصروفات امجالي التفويضات امجالي املخصصات  الباب

,4360 433753555 االول 3376 437333434 

 7633443307 3035553555 3035553555 الثاني
 

  -ومن خالل الفحص لوحظ : 

عدم توخي الدقة عند اعداد مشروع امليزانية ، حيث تـني  ققيـو و ـر     .1

 بنيعض النينود وتدني نسنية النينود االخرى .

الصرف قمياًل على بند مصرو ات سنوات سابقة اىل أن بلغ امجـالي   .4

د.ل( ، ويعد االجـرا  االاـًا لقواعـد تنايـ       1242124222) املصروف

 امليزانية.
 

لوحظ اعتنيار التاويضات املصلحية الصادرة للمناطو مصروف  علي  .2

دون قيــــام املراقــــب املــــالي بمللــــب تقــــارير املصــــرو ات الاعليــــة ، مــــ   

 مساعدي  املراقني  املالي  باملناطو ، إلظهار املصرو ات الاعلية .
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( مليـون دينـار ، خصـمًا علـى بنـد املسـاعدات ،       22الوزارة بتحويل )قيام  .2

اىل مراقنية اخلدمات املالية بنغازي ، كإعانـات للمتـزوج  مـ  أربـا      

االســر ولــيي لــديهف وظــاقة باملنملقــة الشــرقية وقيــام ادارة اخلزانــة   

د.ل( لناي الغرض ، دون التنسيو مع  1242224242بتحويل منيلغ )

 جتماعية باخلصوص .وزارة الشؤون اال

م  21/14/4214ظهــــر ربــــيد بنــــد الــــد عات املقدمــــة للانــــاد      .2

ــد عات ،     224221) ــ   الـ ــة ،ـ ــوزارة   متابعـ ــور الـ ــظ قصـ د.ل( ويالحـ

 وإجرا  اململابقات مع الاناد  .

تني  وجود التزامات كنيرية على الوزارة لصاحل بعـض الانـاد  مقابـل     .2

د.ل(  2224122دد منهـا ) د.ل( ، سـ  142224241اقامة النازح  بلـغ ) 

 لاند  اهليشة اجلديدة .

 
 م  3103لدولي عن السنة املالية وزارة اخلارجية والتعاون ا

 -النفقات التسيريية :

بلغت مجلة املخصصات املعتمدة للوزارة، والتفويضات املالية الصادرة 

 -م ، حَسَب املبني يف التالي: 2102املصروفات الفعلية منها للسنة املالية 
 

 ديوان الوزارة 

 

 الرصيد املصروفات الفعلية التفويضات الصادرة املخصصات املعتمدة البيان

الباب 

 األول
4433353376 4436, 43333 4434703030 (, 34043, 46) 

الباب 

 الثاني
, 4433653555 , 4433653555 3, 34343575 0333373435 

, اإلمجالي 7436, 53376 , 7430343333 , 5034333730 0634443354 
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م ، وفيما يلي  2102الصرف بالتجاوز لبعض بنود امليزانية للسنة املالية 

 -بياٌن بذلك :
 

 قيمة التجاوز املصروفات الفعلية التفويضات الصادرة البند الباب

 الباب االول

 (0,604,414) 0,4,6,,,31 ,,6,6,1,,0 املرتبات األساسية

 (,32,62) 0,4,016 063,403 عالوة العائلة

 (066,,33) 066,,63 211,111 اإلعاشة واإلقامة للعاملني

املساهمة يف الضمان 

 االجتماعي
0,,,6,,6, 3,022,,31 (06,,1,2) 

 (611,,0,) 611,,0,60 11,111, أتعاب ومكافآت لغري العاملني الباب الثاني
 

 

( من 03واملادة )( من قانون النظام املالي للدولة ، 01باملخالفة للمادة )

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

 

( مليون دينار، بنسبة ,63,غ )ظهور َوْفٍر يف الباب الثاني مببل-0

%( من التفويضات الصادرة ما يعين املبالغة يف إعداد التقديرات ، 22)

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .3باملخالفة للمادة )

الل شهر ديسمرب ألغلب البنود، بقصد استنفاد بنود تركز اإلنفاق خ

 .امليزانية

 

%( إىل  211ض البنود، بني )حيث بلغت نسبة الصرف، لبع-2

باملقارنة مع معدل الصرف الشهري خالل األحد عشر شهًرا %( 6611)

( من الئحة 03السابقة، من السنة املالية نفِسها باملخالفة للمادة )

  -امليزانية واحلسابات واملخازن ، وفيما يلي بياٌن حتليلي :
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 البند

إمجالي 

املصروفات 

  -0/0من

21/00 

املعدل الشهري 

 للمصروفات

 مصروفات

 03شهر 

نسبة مصروفات 

شهر ديسمرب إىل 

 املعدل الشهري

, 403035 4453430 اإلعاشة واإلقامة للعاملني 4334, 5 355 % 

, أتعاب ومكافآت لغري العاملني 35, 73635 44334, 4073675 355 % 

,033 وقود وزيوت وقوة حمركة 05 33444 , 5735, 0 4,05 % 

, 343545 0443445 مطبوعات وقرطاسية 333445 455 % 

, نفقات السفر واملبيت 534443, 40 4443467 734463505 705 % 

, إعالن وعاقات عامة 37, 036, 0 , 373334 44733, 5 455 % 

, مصروفات النظافة 33, 35 , 3430 443, 35 ,655 % 

الصيانة للمباني والتجهيزات 

 واألثاث
4, 3350 43300 4303735 3755 % 

, مصروفات خدمية 533, 0 434 , 3375 455 % 

,4346 3437343440 مصروفات سنوات سابقة 34, 4 334473470 455 % 
 

القيام بصرف مبالغ نقدية بشكل متكرر شهريا، يف صورة مكافآت -3

د.ل( لكل  11,,2لبعض العاملني بالوزارة حيث وصل بعُضها إىل )

هذه املبالغ يف حساباتهم املصرفية،  موظف بدال من إعداد صكوك،وإيداع

( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن وفيما 013باملخالفة للمادة )

 -يلي بيان ببعض احلاالت :
 

 

 القيمة إذن الصرف
رقم 

 الصك
 البيان

464/6 ,  مكافآت نقدية 44433 43755

345/6 ,  مكافآت نقدية ,4455 43755

 د.ل( لكل موظف 43055( موظفني بقيمة )3لــ )مكافآت  43664 453555 5,/440

 مكافآت مالية 43664 653455 5,/434

 ( موظفا، بينهم مديرو مكاتب، ورؤساء أقسام، وغريهم47مكافآت لــ ) 47444 443555 4,/304
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قيام الوزارة بالصرف مقابل إجيار عدة عقارات، بناًء على عقود عرفية -0

لدى حمرري عقود رمسيني ، وال تصديُقها يف ؛ حيث مل يتم توثيق العقود 

 -مصلحة الضرائب :

د.ل( ، مقابـــل إ ـــار 224222( بقيمـــة )221/2رقـــف ) -إذن الصــرف   .أ 

ــا ، بقيمــة )     ــدار العربيــة لليت د.ل( شــهريا ، دون 424222مقــرم مــ  ال

 تسجيل العقد   مصلحة الضراقب .

ــ224222( بقيمـــة )424/2رقـــف ) -إذن الصـــرف  .   ار د.ل(، مقابـــل إ ـ

مقــرم ملصــلحة الجنــامي اإلقليمــي لــدول املغــر  العربــي، دون التو يــو   

 لدى حمرر عقود رمسي ، وبال مصادقة مصلحة الضراقب .

 

اتباع الوزارة أسلوَب التكليف املباشر لتوفري احتياجاتها، خالل السنة، -2

 واليت يفرتض أن تتم بناًء على إعداد مقايسة سنوية باالحتياجات، وفقا ملا

( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، وإعداد 233نصت عليه املادة )

كشوفات بذلك، واحلصوِل على عدة عروض للمفاضلة بينها هذا فضٌل 

( من 223على إغفال ترقيم حماضر استالم املخازن، باملخالفة للمادة )

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

 

والسفرجة ، وخدمات النظافة صرف مقابل خدمات الضيافة -3

للشركة الليبية للخدمات والنظافة ، عن فرتاٍت كانت فيها الوزارات 

واألجهزة اإلدارية يف العاصمة طرابلس مقفلة وفرتٍة كان فيها عمُلها يف 

حدود ضيقة جدا، "فرتة املكتب التنفيذي واحلكومة االنتقالية" من تاريخ 

ون وجود تقارير متابعة تبني م،د 2100حترير العاصمة، يف أغسطس/

( من 33الشركة بتنفيذ تلك األعمال ، باملخالفة للمادة )التزام  مدى

 -بات واملخازن وعلى سبيل املثال :الئحة امليزانية واحلسا
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 البيان القيمة إذن الصرف

4,4/4 733443 
 مقابل خدمات النظافة ونقل املخلفات 

,4/45-3-6-7عن األشهر )  م(  ,

 وجود ما يفيد تنفيذ األعمال وعدم

4,3/4 673064 
 مقابل خدمات الضيافة والسفرجة 

,4/45-3-6-7عن األشهر )  م(  ,

 وعدم وجود ما يفيد تنفيذ األعمال

430/7 , 7344, 

مصروفات سنوات سابقة للشركة الليبية 

 للتنظيفات

,45/,,عن شهر )  م(  ,

 وعدم وجود ما يفيد تنفيذ األعمال

436/7 403, 40 
 مقابل خدمات الضيافة والسفرجة 

,4/45,( حتى )4من شهر )  م(  ,

 وعدم وجود ما يفيد تنفيذ األعمال
 

 

 

صرف مبالغ مقابل رحالٍت بطائرة خاصة ، دون وجود ما يفيد -2

  -تنفيذها ومنها على سبيل املثال :
 

 

 

 البيان القيمة إذن الصرف

3/7 46535, 4 
 عدم وجود ما يفيد –شركة املتحدة للطريان 

 تنفيذ  الرحالت اخلاصة بالسيد الوزير.

463/7 464300, 
عدم وجود ما يفيد تنفيذ –شركة املتحدة للطريان 

 الرحالت اخلاصة بالسيد الوزير.
 

 

م ، مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة  2100ظهور صكوك معلقة منذ -,

 ملعاجلتها.
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  -االيرادات:

م ، احملصلة فعليا حَسَب  2102بلغت قيمة اإليرادات املقدرة للسنة املالية 

  -البيان التالي :
 

 النسبة الفائض اإليرادات الفعلية اإليرادات املقدرة

0553555 6443530 4443530 33 % 
 

 

قيام الوزارة بتوريد نقدية مببالغ كبرية ، دون حترير إيصاالت قبض  -6

 -وبياِن باِب التوريد وبنِده ، ومن ذلك :
 

 التاريخ القيمة م

, 403445 ,0/4/45,  م 4

4 403555 3/4/45,  م 4

3 443555 ,3/7/45,  م 4

3 403555 ,4/4/45,  م 4

4 443555 45/4/45,  م 4

,5 443555 4,/,5/45,  م 4

,, 333, 04 4,/,5/45,  م 4

,4 403555 4,/,,/45,  م 4

,4 403555 45/,4/45,  م 4
 

 -حسابات خارج امليزانية :

 الُعَهُد املالية .. (0

بلغ عدُد العهد املالية املصروفة،اليت مت حصرها من مستندات  .أ 

 د.ل( .011,111( عهدًة مالية بقيمة إمجالية ),2الصرف )
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صرُف العهد دون صدور قرارات من املخول بالصرف، ُتَبيِّن العهدة  .ب 

وقيمَتها ، واسَم أصحاب العهدة ، باملخالفة املالية والغرَض منها 

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .006رقم ) -للمادة 

استخدام أسلوب الُعَهد املالية يف الصرف على مصروفاٍت ختالف  .ج 

طبيعة النثرية حيث إن أغلب املصروفات غري مستعجلة، ولديها 

 خمصصات يف بنود امليزانية .

بالغ املصروفة ُعَهًدا ماليًة مستدمية ؛ حيث تراوحت ِكَبُر حجم امل .د 

 111,,0( و )111,,القيمة املصروفة للعهدة الواحدة بني )

 د.ل( .

د.ل( ، بإذن  111,,0قيام الوزارة بصرف عهدة مالية  بقيمة ) .ه 

( خصما من حساب الودائع ، باملخالفة 06/3رقم ) -الصرف 

 ولة .( من قانون النظام املالي للد06للمادة )

صرُف عهد مالية ألشخاص مل ُيْقِفُلوا ُعَهَدهم املالية من السنوات  .و 

السابقة  ومنهم السيد )عبد السالم علي عبد السالم( ؛ حيث مت 

( بقيمة 231/3/2102صرف عهدتني ماليتني بإذني صرف )

د.ل( ، و 621,,2( دوالر ، ما يعادل )21,111)

يعادل  ( دوالر ، ما20,011( بقيمة )230/3/2102)

د.ل( ، يف حني أنه تبني أن املذكور يف ذمته 20,3203311)

 ُعْهَدٌة مالية 

د.ل( ، مل ُتقفل إال يف شهر 111,,2م ، بقيمة ) 2100من سنة 

 ( .226/3رقم ) -م ، بإذن الصرف  2102سبتمرب/

 

 سلف عالوة السفر واملبيت .. (3
 

القيام بتحميل سلف عالوة السفر واملبيت خالل السنتني املاليتني  .أ 

حتى  0/0م( والفرتة املالية من  2101/2100)
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( من 3م  على البند مباشرة، باملخالفة للمادة ) 30/6/2102

رقم  -الئحة اإليفاد ، وعالوة املبيت الصادرة مبوجب القرار 

 -م وفق البيان التالي : 2110( لسنة 0,0)
 

 

 البيان لقيمةا

,45إمجالي املصروفات عن سنة  435633734  م 5

34035, ,45إمجالي املصروفات عن سنة  3  م ,

3344733, ,53/45/,4حتى  ,/,إمجالي املصروفات عن الفرتة من  3  م 4
 

حتميل قيمة احلواالت املالية للسفارات الليبية باخلارج ، لغرض العالج -أ

( 263/6رقم ) -مبوجب إذن الصرف د.ل( ،  2,111,111والبالغِة )

يف بند العالج مباشرة حيث كان يتعني إصدار )تفويضات مصلحية( وعدم 

 حتميلها على البند حلني تقديم مستندات التسوية .

 

 نفقات التحـول  (2

لة املخصصات املعتمدة للوزارة ، والتفويضاُت املالية الصادرة  بلغت مج-أ

م ، ما هو موضح يف البيان  2102واملصروفات الفعلية للسنة املالية 

  -:التالي
 

 النسبة الرصيد املصروفات التفويضات الصادرة املخصصات املعتمدة

4, 34603433 3434603433 0, 33643405 433, 543, 43 75 % 
 

مت تسييل قيمة التفويضات يف آخر السنة املالية، يوم  .أ 

 م  6/02/2102

د.ل( ، وهو ما وجه الوزارة إىل سرعة  03,211,111بقيمة )

التصرف يف السيولة الواردة قبل نهاية السنة املالية ؛ حيث مت 

%( تقريبا  من قيمة احلوالة الواردة إىل  66حتويل نسبة )

 . السفارات والقنصليات باخلارج
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قيام الوزارة بتحميل قيمة التفويضات الصادرة للسفارات  .ب 

القنصليات الليبية باخلارج على البنود مباشرة ؛ حيث أظهرت 

تقارير املصروفات القيمَة احملولة  على أنها مصروفات فعلية وكان 

ُيفرتض حتميُلها يف خانة االرتباطات ، إىل حني تسويتها ، وفقا 

 ية .لتقارير املصروفات الشهر

  

قيام جلنة العطاءات برتسية بعض أعمال الصيانة والشراء ،  .ج 

م ، دون إرفاق ما  01/02/2102مبوجب حمضرها املؤرِخ يف 

 -يفيد اإلعالن عن هذه األعمال وهي يف البيان التالي :
 

 

 اجلهة املكلفة  البيان القيمة 

, 573430 
مشروع صيانة صالة املراسم 

 مبنفذ رأس جدير 

شركة تعمري املتوسط للمقاوالت 

 واالستثمار 

 شركة ماس شراء سيارات لديوان الوزارة 7343555

, 033350 
مشروع توريد وتركيب 

 املنظومة األمنية 
 شركة الساهر 

 السيد/ خالد نوري باني شراء بيٍت للضيافة  434553555
 

قيام مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بإصدار عدة تكليفات ، لتنفيذ -د

إىل  -م 2102أعماِل صيانة ويف تواريخ خمتلفة ، خالل السنة املالية 

شركة اإلعمار الوطنية لألعمال اهلندسية ، دون إرفاق ما يفيد تفويَضه 

  -بهذه االختصاصات ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :
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 القيمة الصرفإذن 
رقم إشاري  وتاريخ رسالة 

 التكليف
 البيان

,,5/,4 , 363045 
(4053 )44/6/45,4 

 م
جتهيز وتأثيث مقر مبنى الوزير بقصور  

 الضيافة جبمعية الدعوة اإلسالمية 

,,,/,4 , 443344 
(4344 ),4/6/45,4 

 م
جتهيز وتأثيث مقر املبنى السكين مبنطقة 

 الفرناج 

,,3/,4 , 643535 
(,,765 )

 م 40/4/45,4
صيانة األعمال اخلارجية باملوقع اجملاور ملبنى 

 زاوية الدهماني  -الوزارة 

 م 0/4/45,4( 3444) 4463470 4,/,4,
 -صيانة األعمال اخلارجية للمبنى اإلداري 

 زاوية الدهماني

 

  -حساب الودائع واألمانات : (6

م ، مببلغ  30/02/2102ظهر رصيد هذا احلساب يف -أ

 -د.ل(  وفق البيان التالي : ,1,,06,300)
 

 رصيد

 م 0/0/3103 
 م 20/03/3103رصيد  املسحوبات اإليداعات

, 533343304 4365436, 0 33, 673574 , 734663050 
 

م ، حَسَب  30/02/2102عدم القيام بتحليل رصيد احلساب يف -ب

واحلسابات ( من الئحة امليزانية 063طبيعة بنوده  باملخالفة للمادة )

 واملخازن .

 

 -احلسابات املصرفية:-,

( حساب مصريف ، حيث مت 00تدير وزارة اخلارجية والتعاون الدولي عدد)

( حسابات واستخدامها إلدارة خمصصاتها املختلفة  3اإلفصاح  عن عدد)

( حسابات بالرغم من 6يف حني مل يتم اإلفصاح عن الباقي وعددها  )

االستالم بني احلكومتني االنتقالية واملؤقتة ، إظهارها مبحضر  التسليم و

 -وذلك كما يلي:
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 إمجالي أرصدة احلسابات العملة البيان

 463,,,02,1 د ينار لييب امليدان -( حسابات مبصرف اجلمهورية 2)عدد

 4,322,616 دوالر ( حسابات باملصرف اللييب اخلارجي6)عدد

 2,6,616,, يورو حساب باملصرف الييب اخلارجي

 

 -ولوحظ بشأن احلسابات املذكورة ما يلي:

يتم الصرف مبوجب مراسالت حتويل مباشرة أو صرف نقدي دون  -

 متابعة .

إفتقار إجراءات الصرف ألي شكل من الضوابط احملاسبية والنظم  -

 املتعارف عليها وإنفراد املراقب املالي بها.

 دون تفاصيل.تسوية بعض املصروفات مبعرفة السيد / الوزير  -

 التوسع يف صرف املبالغ بأرقام كبرية نقداًً. -
 

 وزارة االتصاالت واملعلوماتية 

بلغت املخصصات املالية املعتمدة و املفوض بها خالل السنة املالية املنتهية 

 -م على النحو التالي :  30/02/2102يف 
 

 

 

 الرصيد املصروفات املخصصات البيان

, االول 535343555 637453345 433033035 

,7436 الثاني , 3755 437463745 7535643435 
 

 

 ,3,لوحظ تدني نسبة الصرف للباب الثاني ، حيث مل تتجاوز ) .0

%( من القيمة املفوض بها مما افقد املخصصات اهميتها كأداة 

للرقابة وتقييم االداء نتيجة للمبالغة يف التقديرات باملخالفة 

( من الئحة 6/3النظام املالي للدولة واملواد )( من قانون ,للمادة )

 امليزانية واحلسابات واملخازن .

 .د.ل( مل يتم معاجلتها 63,,001ة )ظهور صكوك معلقة بقيم .2
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 افتقار العديد من املعامالت املالية للتعزيز املستندي . .3

( مقابل 23/0د.ل( بأذن الصرف رقم ) 20,3,0صرف مبلغ ) .2

للخارج وأفراد اسرته ، بقرار السيد وزير تذاكر سفر ألحد املوفدين 

التعليم العالي ، يالحظ حتمل الوزارة لقيمة تذاكر السفر بالرغم 

 من أن قرار االيفاد صادر عن وزار ة التعليم العالي .

م ،  2102( لسنة 06/023قيام السيد الوزير بإصدار القرارين ) .,

مبناسبة عيد ( دينار ملوظفي الوزارة ، 11,/211بشأن مكافأة )

 الفطر ، وعيد االضحى باملخالفة لضوابط صرف املكافآت .

م  30/02/2102الرتاخي يف تسوية العهد املالية املصروفة حتى  .6

د.ل( ، مع مالحظة  11,,6,3واليت مل يتم اقفاهلا والبالغة )

ألف ( 211مبلغ )رصدة عهدهم جتاوزت أان بعض أصحاب العهد ، 

أرصدة العهد القائمة ومل تسو بسجل  دينار ؛ فضاًل عن عدم نقل

خارج امليزانية ، األمر الذي يؤدي إىل إخفاء أمساء أشخاص 

 استلموا العهد ومل يقوموا بتسويتها .

عدم إلزام الوزارة للمستفيدين من السلف الشخصية بإرجاعها ، أو  .0

خصم القيمة  من مرتباتهم علمًا أن إمجالي السلف الشخصية 

 د.ل( . ,33,22م بلغت ) 2102 املمنوحة خالل عام

تأخر الوزارة يف تسوية عالوة السفر واملبيت املمنوحة لبعض  .6

 د.ل( . 012,022العاملني بالوزارة والبالغ قيمتها )

عدم قيام الوزارة مبسك سجل إلثبات حركة الدفعات املقدمة  .3

لغرض متابعتها وأظهرت اعمال الفحص وجود دفعات للفنادق مل 

 د.ل( .  20,111م بقيمة ) 30/02/2102تسو حتى 
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 ملفات خاصة

 متابعة النفط اخلام والغاز واملنتجات النفطية: 
 

املؤسسة الوطنية للنفط هي اجلهة الفنية اليت تتوىل عمليات اإلدارة 

والتشغيل واإلشراف والتسويق، يف قطاع النفط، ومن خالل متابعة بيانات 

املؤسسة حول العمليات اخلاصة بإنتاج وتصدير النفط اخلام والغاز 

 الطبيعي، واملنتجات النفطية ، تبني اآلتي:
 

 أوال: النفط اخلام:

 بيانات اإلنتاج:-1

م،وحتتتتتتتتت  1/1/3112بلغتتتتتتت  إلميتتتتتتتتات اإلنتتتتتتتتتاج ختتتتتتتتالل الفتتتتتتتت ة متتتتتتتتن 

 -م،عل  النحو التالي:21/13/3112

 
 

 الكمية بالربميل البيان

,526 رصيد أول املدة  256, 72 

,6 إلمية اإلنتاج خالل الف ة 562, 7666, 

 67265556562 اإلمجتتتالي
 

 

 بيانات موانئ التصدير:-2

 -بلغ  الكميات املستلمة يف موانئ التصدير عل  النحو التالي:

 
 

 الكمية بالربميل البيان

 7262726227 رصيد أول املدة 

,6 الكمية املستلمة 2625, 6, 73 

,6 اإلمجتتتالي 5623, 6526 
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 -بيانات االستخدام للنفط اخلام:-3
 

 الكمية بالربميل البيان

,5226 صادرات املؤسسة  366, 7, 

, حصص الشرإلاء 762226225 

 3765276772 االستخدام احمللي

 62267726732 اإلمجتتالي

 
 -خمزون أخر املدة باملوانئ :-4

 
 الكمية البيان

,6 الكميات املتاحةباملوانئ 5623, 6526 

 62267726732 إمجالي املستخدم

 ,536222665 املدة باملوانئرصيد أخر 
 

 مع مالحظة أن رصيد أخر املدة باملوانئ مل يتم مطابقته بالكميات الفعلية باملوان ء.
 

 -بيانات عمليات البيع :-5
 

 الكمية بالربميل البيان

,  3266عقود سنوية 226222 

 6267336262 اتفاقيات 

, 6626567البيع الفوري   , 

,336632 اإلمجتتالي 6752 

 
. العقود السنوية ) املقدر( تشمل ما مت تنفيذه خالل السنة وما مل يتم تنفيذه 

       البيع الفوري يتم يف حالة عدم وجود ستعة ززينيتة يف متوانئ التصتدير، أو عتدم

 مطابقة اخلام للمواصفات املتعاقد عليها.
 

 املبالغ احملصلة:-6

املصرف اللييب اخلارجي خالل العام من بلغ  املتحصالت النقدية من قبل 

وتفصيُلها  (دوالر أمريكي72,773,113,122مبيعات النفط اخلام مبلغ )

 يف اآلتي:
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 املسدد م.مصرفية خصميات القيمة الكمية )برميل(

5226, 366, 7, 27,669,084,535 332,25, ,7, 3 ,76 ,7, 3 52,55766, 76, 22 

 
 ملالحظات :ا -7

احملصلة، نتيجَة قيام املؤسسة الوطنية للنفط بلغ إمجالي العمولة  .أ 

( دوالًرا 566,995ببيع حصص الشرإلاء نيابة عنهم ، )

وهي ال تعد إيراداٍت سياديًة، وإمنا إيراداٌت جتارية نامجة  أمريكيا

عن نشاط املؤسسة ويعترب ذلك ازدواجية يف التمويل حيث ان 

للمادة  خمصصات املؤسسة متول من ميزانية الدولة وخمالفة 

 واملخازن.امليزانية واحلسابات  الئحة( من 96)

دينار وهي متثل   (669,130,696)بلغ  إمجالي اخلصميات .ب 

قيمة املنتجات اليت مت حتويلها من الشرإلة الليبية اإلماراتية 

)مصفاة رأس النوف ( إىل شرإلة الربيقة لتسويق النفط وقام  

نفطية مباشرة بالرغم املؤسسة خبصم هذه املبالغ من االيرادات ال

من إيقاف هذا اإلجراء منذ استحداث بند للدعم بامليزانية العامة 

 والذي يتم عن طريقه توريد املنتجات النفطية من السوق احمللي.

هناك فروق شهرية ظاهرة بني املتحصالت حبسابات املؤسسة  .ج 

وحسابات وزارة املالية  الوطنية للنفط يف املصرف العربي اخلارجي

يف مصرف ليبيا املرإلزي من بيع النفط اخلام واملنتجات النفطية 

والغاز ، حيث بلغ  املبالغ حسب بيانات املصرف اللييب اخلارجي 

دوالر بينما حسب بيانات مصرف ( 21,691,193,506)

دوالر بفارق  (21,536,696,696)ليبيا املرإلزي 

لوجود مبالغ مت إيداعها  دوالر وذلك نظرا( 96,969,095)
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صرف اللييب اخلارجي ومل يتم حتويلها اىل مصرف ليبيا املب

 املرإلزي بعد.

هناك ديون عن سنوات سابقة غري حمصلة بلغ  قيمتها  .د 

( دوالًرا أمريكيا،"، متثل مبيعات "نفط خام" 662,099,352)

 جتاوزت موعَد استحقاقها،ومنها :

 رإلة   "هيللينيك فواتري مبيعات "نفط خام" ملصلحة ش

       (Hellinic petroluim ppcوم)بي وليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

( دوالًرا أمريكيا، تستحق السداد 120,996,630بقيمتتتتتتتتتتتتتتتتتة )

م، ومت االتفاق مؤخرا عل  سدادها، عل  3111منذ شهر مارس 

 أقساط وتسويِة املديونية.

  "احملولة إىل شرإلة "مليته للنفط والغاز " شحنات "خام الشرارة

م، وحت  ديسمرب 3116لتوليد الطاقة الكهربائية، من نوفمرب 

( دوالًرا أمريكيا، ومت االتفاق 92,131,661م بقيمة )3113

 عل  تسوية املديونية، عيًنا.

مبيعات "نفط خام" للشرإلة الليبية اإلماراتية بكمية  . ه

املستلمة من شرإلة  ( برميل حسب املستندات3,191,993)

م 3111اهلاروج مبيناء رأس النوف، من مارس وحت  نوفمرب 

( دوالًرا أمريكيا، ورفض  الشرإلة 361,111,136بقيمة )

املذإلورة سداد القيمة حبجة أن تلك الكميات مت حتميلها عل  

الشرإلة خالل ف ة توقفها أثناء حرب التحرير وهي زص 

وصل التفاق عل  السعر نظرا املؤسسة ، وجيب تسويتها بعد الت

لعدم مطابقة الكمية للمواصفات املطلوبة ، وهي حمل خالف قائم 

( برميال،"خام 101,609حت  اآلن ، ومن ضمنها إلمية بلغ  )

مسلة/السرير" مت حتويلها لالستهالك احمللي،بدون بوليصة شحن 

عرب  ، م15/0/3111م إىل 31/2/3111خالل الف ة من 
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)حسب إفادة مدير إدارة      -   ( by bassخط فرعي)

 م ( . 3112\11\31بتاريخ  160العمليات بشرإلة اهلاروج رقم 

ظهرت بعض الفروقات يف إلميات النفط اخلام املستلمة  . و

باملوانئ،عن الكميات املستخدمة ،وذلك نتيجة لكميات املياه 

 املصاحبة للخام وهي إلان  بالنسب املعياريةحيث مل تتجاوز نسبة

من االنتاج ، والكميات املستخدمة يف التشغيل يف املوانئ  1019%

برميال،خالل الشهور التسعة ( 3,395,199) واحلقول، بلغ 

 .األوىل من العام

 

أغلبها لالستخدام  لوحظ ظهور فروٍق زص إلميات النفط اخلام . ز

احمللي وليس للتصدير بني البيانات اليت قدمتها اإلدارة التجارية 

دمة من إدارة التفتيش والقياس، ومت تصنيف تلك والبيانات املق

 :الفروق وفق أسبابها، عل  اآلتي

 الشرإلة إىل املسلم" والسرير مسلة" خام من إلميات عن فروٌق 

 مصفاة يف لالستخدام الربي اخلط طريق عن اإلماراتية الليبية

 .برميل 22,001 بكمية م 3112 العام خالل قدر ،"النوف رأس"

 زص اخلام النفط من إلميات احتساب عن نامجة فروق 

 بكمية قدر بفارق املؤسسة حصة ضمن األجنيب الشريك

 .برميل  569,229

 للمصايف حتويلها مت اخلام النفط من إلميات عن ناجتة فروٌق 

 وقد برميل 359,501 بفارق التصدير، إلميات ضمن أدرج 

 ميناء إىل السدرة ميناء من حمولة شحنة ميثل الفارق هذا نأ تبني

 .  التفتيش إدارة بتقرير الصادرات ضمن تضمينها تبني الزاوية
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 اإلدارة قدمتها اليت املطالبات مجيع أن الشأن بهذا لوحظ وقد 

 الظاهرة الفروق ُرغم والقياس التفتيش دارة إ من معتمدٌة التجارية

 .اإلدارتني بيانات بني

  وجود اخنفاض مبستويات اإلنتاج نتيجة لالعتصامات والتوقفات

اليت متر بالشرإلات املنتجة نتج عنه اخنفاض اإليرادات النفطية 

األمر  ،مليار دينار  19م بقيمة 3112للدولة الليبية خالل العام 

الذي تتعدد معه اخلسائر غري املنظورة ويؤدي ذلك اىل العديد من 

 اآلثار السلبية مثل:

مع ارتباط الدولة مبشاريع تنموية وعقود قانونية لتنفيذها فإن  -

 تعطيلالبدائل املطروحة يف ظل إقفال املوانئ النفطية هي أما 

 إىل االق اض.  االجتاهاملشاريع أو 

يف حال تعطيل املشروعات التنموية املتعاقد عليها وترحيل تنفيذها  -

تكاليف إعادة  إىل سنوات الحقة فإنه سي تب عل  ذلك ارتفاع

تفعيل العقود وحتمل رسوم التمديد وفروقات األسعار نتيجة 

 التضخم وتأخر االستفادة منها.

توقف ليبيا عن اإلنتاج ترتب عليه ارتفاع أسعار النفط دون ان  -

تستفيد منه ويؤدي ذلك إىل أثار عكسية بتحمل الدولة لتكاليف 

ن ان يقابلها إضافية ناجتة عن قيمة مضخمة للسلع واخلدمات دو

يف اإليرادات وخسارة ليبيا من اجلانبني )فرق السعر  إضايف  وفر 

 املتكبدة(. ةالبيع املفقود وفرق التكلفة اإلضافي

مع استمرار اإلقفال ترتفع تكاليف إعادة تفعيل احلقول باإلضافة  -

إىل خسارة السوق وحتول العمالء الذين يعتمدون عل  اخلام 

 نفس اجلودة أو إىل خامات أخرى.اللييب إىل دول أخرى ب
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 م2113\12\31حت   2113\1\1ثانيا: الغاز الطبيعي: من 

بيانات اإلنتاج والتصدير والستوق احمللتي )حستب تقريتر  إدارة      -3

 -اإلنتاج(:
 

 

 الكمية / مليون قدم مكعب البيان

, الكمية املتاحة من الغاز الطبيعي 22676, 02 

,77 الكمية املصدرة للخارج 62, 707 

 ,32663520 االستخدام احمللي

 75673607 التشغيل واحلقن

,7736 احملروق , , 07 
 

 

 اإليرادات: -7
بلغ  قيمة اإليرادات من تصدير الغاز الطبيعي للخارج 

بلغ  الديون املستحقة  إلما( دوالرأمريكي.2,161,092,290)

عل  الشرإلة الليبية النروجيية)يارا( عن الغاز واملكثفات خالل 

 دوالر . 19,990,916م بقيمة  3112العام
 

 املالحظات :-2

ظهور فروق يف إلمية الغاز الطبيعي املستهلك يف السوق احمللي  .أ 

بني البيانات اليت قدمتها إدارة اإلنتاج باملؤسسة، وإدارة التفتيش 

 قياس.ال

عدم انتظام شرإلة "سرت لتصنيع النفط والغاز" يف تزويد إدارة  .ب 

تسويق الغاز الطبيعي باملؤسسة بالبيانات الشهرية عن إلميات 

 إلنتاج والتسويق.ا

وجود تأخري عن إجراء عملية املطابقة النهائية مع الشريك  .ج 

األجنيب )شرإلة إيين مشال أفريقيا( خبصوص الكميات املصدرة 

 م.3111يث إن آخر مطابقة مت  عاَم ح إليطاليا
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عدم القيام بعملية نزع بعض مكونات الغاز الطبيعي، اليت تزيد  .د 

عل  املعدل القياسي املتعارف عليه عامليا فيما يتعلق باحملتوى 

 احلراري لالستفادة منها حمليا يف الصناعات الب وإليماوية.

 ارتفاع إلمية الغاز احملروق ضمن إلميات الغاز املصاحب .ه 

الستخراج النفط اخلام؛حيث تصل النسبة يف بعض احلقول إىل 

 % من إمجالي إلميات الغاز املصاحب دون االستفادة منها.6605

عدم احتساب قيمة الغاز الطبيعي املستخدم يف عمليات  .و 

التشغيل،واحلقن، وتوليد الطاقة، يف حقول استخراج النفط، األمر 

حبصته من تلك الذي يتعذر معه حتميل الشريك األجنيب 

التكاليف عالوة عل  عدم دقة احتساب تكلفة استخراج برميل 

 النفط اخلام.
 

 ثالثا: املنتجات النفطية

 بيانات اإلنتاج: -3

إلميات النفط اخلام اليت مت تكريرها يف املصايف خالل الف ة من 

م،وفق بيانات إدارة التصنيع عل  21/13/3112م حت  1/1/3112

 -النحو التالي:
 

 املصفاة

 
 الكمية بالربميل مصدر الكمية بالربميل حمليا

,63627  لريإلو ) رأس النوف( 625, 

  ,576262627 الزاوية

,36 طربق , 26, 2,  

,56 السرير 266765  

,5625567 الربيقة ,  

,63627 6766226773 اجملموع 625, 

 2367266752 االمجالي

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

342 
 

والبيانات  البيانات اليت قدمتها إدارة التصنيعوقد لوحظ وجود فروق بني 

لنفطية، بلغ  ااخلاصة بإدارة اإلنتاج حول الكميات احملولة للمصايف 

% وهي نسبة 1012( برميال بنسبة 356,165إلميتها اإلمجالية )

 متدنية جدا عل  الرغم من عدم تقديم تفسري هلذا الفرق.
 

 اإليرادات: -7
ملصدرة إىل اخلارج بلغ  قيمة املنتجات النفطية ا

( دوالًرا أمريكيا، مت حتصيلها بالكامل حسب 3,919,669,995)

 بيانات إدارة تسويق املنتجات النفطية.
 

 املالحظات:-3

عدم وجود بيان باملنتجات النفطية املكررة يف املصايف بإدارة تسويق  .أ 

املنتجات النفطية؛ حيث يتم االعتماد عل  البيان الذي تقدمه 

شرإلة "الربيقة لتسويق النفط" الذي يوضح الكميات املستلمة 

من مجيع  املصايف، وهو األمر الذي اليسمح بإجراء مطابقة 

 واملسلمة للشرإلة من املنتجات النفطية.للكميات املكررة باملصايف، 

ظهور فروٍق يف إلميات املنتجات النفطية املصدرة للخارج، حبَسِب  .ب 

بيانات إدارة التفتيش والقياس، وبيانات إدارة تسويق املنتجات 

 النفطية.

عدم انتظام شرإلة "لريإلو" )مصفاة رأس النوف( يف موافاة إدارة  .ج 

ة لكميات النفط املستلمة، التصنيع باملؤسسة بالبيانات الشهري

% من إمجالي 69عل  الرغم من أن نسبة هذه الكميات متثل 

 الكميات احملالة إىل املصايف.
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حت   1/1/3113رابعا: اإلتاوات والضرائب )خالل الف ة من 

 م(:31/10/3113
 

 اإلتاوات والضرائب املتعلقة بعقود االمتياز واملشارإلة:-1

عقود  بلغ  العوائد من إنتاج وتصدير النفط ومشتقاته من شرإلات 

 (5,091,939,365)،  م21/6/3112واملشارإلة، حت   المتياز ا

 -دينار لييب ، ويالحظ بهذا الشأن ما يلي:

تدني العوائد الشهرية عن إنتاج النصف الثاني من السنة، بسبب  .أ 

نئ توقف الشرإلات عن اإلنتاج لصعوبة تصريفه عرب موا

 التصدير.

تقوم وزارة النفط باستالم قيمة اإلتاوة والضرائب عن الشرإلات  .ب 

شهريا وفق اإلقرار املقدم منها وإيداع القيمة حبساب وزارة املالية 

مبصرف ليبيا املرإلزي وقد تبني تأخر وزارة النفط  (331)رقم 

عن فحص وتدقيق وإقفال اإلقرارات الضريبية للشرإلات؛ حيث 

م ألغلب  3119ل اإلقرارات الضريبية عن سنة إنه جاري إقفا

 الشرإلات.
 

 اإلتاوات والضرائب بعقود املقامسة "االبسا":-1

تقتتوم املؤسستتة بإعتتداد اإلقتترارات الضتتريبية عتتن حصتتتها يف اإلنتتتاج   

وذلتتتتك وفقتتتتا لقتتتتانون التتتتنفط ، إال أنهتتتتا ال تقتتتتوم بتوريتتتتد القيمتتتتة   

 .إثبات القيمة من خالل قيود حماسبية للخزانة العامة،ويتم

 

 اإلتاوات والضرائب عن حصة الشريك األجنيب:-3

تبني قيام إدارة املراجعة اخلارجية للمؤسسة باستالم اإلقرارات الضريبية 

من الشريك، ومن ثم إحالتها إىل إدارة حماسبة الشرإلات يف وزارة النفط، 

قيمة، وذلك وفق التفسري لغرض إصدار اإليصال الضرييب دون استالم ال

لسنة  266رقم  ) -السائد لقرار "اللجنة الشعبية العامة"، سابقا،
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م ( بشأن املوافقة عل  إصدار اإليصال الضرييب للشرإلات العاملة 3119

يف االستثمار يف قطاع النفط والغاز مبوجب اتفاقات االستكشاف، ومقامسة 

 اإلنتاج.

 وقد تبني، بعد الفحص، مايلي:

إعداد قيود بالتسويات احملاسبية ألي التزام باإلتاوة، وضريبة عدم  .أ 

( 5( من املادة )2الدخل، عن حصة الشريك، باملخالفة للفقرة )

 من القرار املشار إليه آنفا.

من خالل دراسة عينة من اتفاقات االستكشاف واملقامسة، تبني أن  .ب 

زام أغلب االتفاقات نص  عل  حتمل املؤسسة دفع وتسوية أي الت

باإلتاوة، أو ضرائب الدخل عل  الشرإلات، إلما أعف  بعُض 

االتفاقات الشرإلاِت من دفع اإلجيارات ذات العالقة مبنطقة 

العقد.. علما أن نصوص االتفاقات جاءت باملخالفة لنصوص قانون 

م(، إلما أن َمنح 1655لسنة  12رقم ) -النفط اللييب 

السلطة ت قرار "وفق تفسريا -الشريك األجنيب إيصاال صوريا

م( دون جباية 3119لسنة  266رقم ) -سابقا،التنفيذية" 

 هو إجراء شكلي الطائل من ورائه. -القيمة أو إثباتها دف يا 

 

 خامسا: الوضع الفين للموانئ النفطية:

إن عمليات قياس إلمية النفط اخلام املصدرة يتم احتسابها -1

 األمريكية، وهي: بالطرائق املعتمدة وفقا ملعايري هيئة النفط

 قراءة عدادات القياس عل  أرصفة املوانئ. -

 قياس إلمية النفط خبزانات التجميع باملوانئ. -

 قياس إلمية النفط باخلزانات عل  ظهر الناقالت. -
 

تتتم احتستتاب إلميتتات التتنفط  املصتدرة مبتتوانئ "اهلتتروج، الربيقتتة    -7

والزويتينتتتة" عتتتن طريتتتق قتتتراءة عتتتدادات القيتتتاس بأرصتتتفة متتتوانئ  
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التصتتدير، ويتتتم مقارنتتة الكميتتات بقيتتاس اخلزانتتات للتحقتتق متتن   

 صحة القراءة.
الطريقتتتة املعتمتتتدة يف متتتوانئ "الستتتدرة، ورأس النتتتوف" هتتتي قيتتتاس  -5

اخلزانتات بتتاملوانئ عتتن طريتق املستتطرة،وذلك للتتتدمري الكامتتل يف   

عتتدادات مينتتاء الستتدرة، وعتتدم دقتتة القتتراءات بعتتدادات رأس النتتوف 

 الصالحية. نتيجَة التقادم، وعدم
أغلتتتب العتتتدادات املستتتتخدمة يف املتتتوانئ النفطيتتتة تعمتتتل بطريتتتق      -6

اإلزاحة املوجبتة، وهتي عتدادات قدميتة تعتود فت ة ترإليتب بعضتها         

م، وهتتتي عتتتدادات تتستتتم بكثتتترة األجتتتزاء امليكانيكيتتتة       77,7لعتتتام 

الداخلتتتة يف ترإليبهتتتتا، متتتتا يزيتتتتد أعطاهلتتتتا، وحاجتهتتتتا املستتتتتمرة  

 للصيانة واملعايرة.
م من أن احنراف القياس باخلزانتات علت  متدى عشترات     عل  الرغ -3

السنني غري مؤثر، إال أنه تتبني وجتود خزانتات غتري معتايرة مبينتاء       

الستتتدرة، متتتا أنتتتتج قتتتراءاٍت غتتترَي صتتتحيحة لكميتتتات التتتنفط اخلتتتام 

املصدرة، وإلذلك وجود خزانات للزي  الثقيل والبنزين احلراري 

م دقتتتة القتتتراءات  غتتتري معتتتايرة مبينتتتاء رأس النتتتوف يتتتؤدي إىل عتتتد   

 اخلاصة للمنتجات النفطية املصدرة.
قيتتام بعتتض الشتترإلات بطتتر  عطتتاءات توريتتد وترإليتتب عتتدادات       -2

قيتتاس وإجتتراء حتتتويرات ملنظومتتات القيتتاس، دون الرجتتوع لتت دارة    

العامة للتفتيش والقياس، وهتي اجلهتة املخولتة قانونتا باإلشتراف      

 عل  منظومات القياس.
 

 : سادسا : املالحظات العامة

من خالل متابعة بيانات اإلنتاج والتصدير للنفط اخلام، والغاز واملنتجات 

 النفطية، وبيانات العقود، واملبالغ احملصلة تبني اآلتي:
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ضعف إجراءات الرقابة الداخلية بعمليات النفط والغاز واملشتقات  .1

وهو ما جنم عنه ظهور فروق، واختالفات يف البيانات اليت تقدمها 

 ملختلفة.اإلدارات ا

عل  الرغم من أن إدارة التفتيش والقياس هي املخولة بضبط  .3

منظومات وإجراءات القياس باملوانئ النفطية، إال أنه ظهرت فروق 

يف أغلب بياناتها، عن بيانات اإلدارات التابعة للمؤسسة مما ُيلز ُم 

اإلدارَة بالتحقق من إجراءاتها، وأداء العاملني فيها، أو ازاذ 

 اإلجراءات الالزمة إذا ثب  عدم صحة بيانات املؤسسة.

القصور الشديد عن معاجلة أوضاع العدادات يف موانئ التصدير  .2

من حيث الصيانة، ووضع برنامج شامل ل إليب منظومة متكاملة 

ميكن من خالهلا السيطرة عل  الكميات اليت يتم تصديرها، دون 

ن معدالت اخلطأ يف االعتماد عل  العنصر البشري الذي يرفع م

 أعمال القياس والقراءة.

من خالل مقارنة إلميات اإلنتاج والكميات املصدرة ، ومقارنتها  .6

مبخزون أول املدة وأخرها ، ومراجعة الدورة املستندية إلجراءات 

مل يتضح وجود ما يدل عل  شحن النفط بطريق غري  –البيع 

الظاهرة بني شرعي من املواني النفطية ؛ حيث إن أغلب الفروق 

بيانات اإلدارة التجارية ، واإلدارة العامة للتفتيش زص إلميات 

 االستخدام احمللي ، وليس املصدر للخارج 

يالحظ أن إيرادات الدولة الظاهرة بامليزانية العامة تتضمن  .5

مبيعات النفط اخلام والغاز واملنتجات النفطية املصدرة للخارج  

ى اإليرادات النفطية الواردة إلما انه ليس بالضرورة ان تتساو

مع تقارير وبيانات املؤسسة   املاليةبتقرير امليزانية حبسابات وزارة 

الوطنية للنفط ، حيث أن هنالك فاصل زمين يتمثل يف ف ة 
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مسا  للعمالء بتسديد الفواتري خالهلا ت او  بني شهر و اربعون 

 يوما.

والشرإلات وجود ضعف يف اداء شرإلة الربيقة لتسويق النفط  .9

املصنعة للمنتجات النفطية يف اعداد إلشوفات وبيانات منظمة 

ومنفصلة باإلنتاج واملبيعات ادى اىل تداخل ايرادات املنتجات 

املسوقة حمليا واليت ال تدخل ضمن ايرادات الدولة مع  املنتجات 

 املسوقة خارجيا اليت تتضمنها االيرادات العامة للدولة .

لوطنية للنفط بإجراء التسويات فيما يتعلق عدم التزام املؤسسة ا .9

بصادرات الغاز مع شرإلة ايين االيطالية و إلذلك مع مبيعات 

 النفط لشرإلة لريإلو الليبية اإلمارتية

 

  -التوصيات :
 

ان تتخذ مجلة من االجراءات خبصوص الوطنية للنفط عل  املؤسسة -1

تفعيل النظم املالية الرقابية يف مجيع إداراتها واملكاتب التابعة هلا وعل  

 -االخص فيما يتعلق باالتي : 

توحيد مجيع البيانات اخلاصة بالكميات واالسعار فيما يتعلق  .أ 

بعمليات االنتاج والبيع والتحصيل للنفط اخلام والغاز واملنتجات 

 . النفطية

حصر وحتصيل مجيع الديون وااللتزامات عل  الغري يف مواعيد  .ب 

 استحقاقها .

 اجراءات التسوية الدورية اوال بأول بني أرصدة املصارف والوزارة . .ج 
 

ضرورة اجياد احللول العاجلة خبصوص االعتصامات وحاالت  .1

االقفال املستمرة يف املوانئ واحلقول النفطية ملا يف ذلك من اثر 

 االقتصادي واالجتماعي والتنموي للدولة . عل  الوضع
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العمل عل  تطوير مشروعات الغاز لالستفادة من الفاقد الكبري  .3

قه وإلذلك ازاذ االجراءات خبصوص حتصيل احرإالذي يتم 

قيمة الوقود والغاز املستهلك من قبل الشرإلات االجنبية يف 

 احلقول النفطية .
 

عل  املؤسسة ان تقوم بتوريد مجيع االيرادات املتحصلة من نتائج  .2

نشاطها مثل عموالت البيع اليت تتحصل عليها من العمالء 

 .وغريها وإلذلك  االعتمادات   الناجتة عن عقود االبسا
 

ضرورة مراجعة عقود االستكشاف واملقامسة مبا حيفظ حقوق  .6

 .م  1655لسنة  12الدولة الليبية وفقا للقانون رقم 
 

 االسراع يف معاجلة عدادات املوانئ ومعايرة اخلزانات .  .5
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 صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي 

تأسس صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي بتاريخ      

م، الصادر عن  3119( لسنة 10مبوجب قرار  رقم ) م 311903016

"السلطة التنفيذية" سابقا بشأن إنشاء صندوق اإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي، وقبل بداية عمل الصندوق وممارسة نشاطه يف 

( لسنة 221م ، صدر قرار السلطة التنفيذية سابقا رقم )1/1/3119

االقتصادي واالجتماعي  م، بشأن إعادة تنظيم صندوق اإلمناء 3119

وتضمن القرار تشكيل اجلمعية العمومية للصندوق من رئيس وأعضاء 

جملس االستثمارات الليبية يف اخلارج، وحتديد املوارد املالية للصندوق 

وممارسة نشاطه ، إلما صدرت عدة قرارات وتعليمات إلان  عل  النحو 

 -التالي:

م بإعادة 3110لسنة  (636قرار السلطة التنفيذية سابقا ، رقم ) -

تنظيم الصندوق ، والذي تضمن تعديال عل  أهداف الصندوق 

لتكون امجاال ، يف العمل عل  تنمية املوارد اليت يديرها ، ودعم 

 مصاحل املستفيدين "أصحاب احملافظ".

م ، 3116( لسنة 259قرار السلطة التنفيذية سابقا ، رقم ) -

أساسي له ، والذي غري  بتقرير حكم يف شأن الصندوق وإصدار نظام

الشكل القانوني للصندوق ، إىل شرإلة مساهمة ، تعمل بعقد 

تأسيس ونظام اساسي ، إلما تضمن هذا القرار إعادة صياغة 

أهداف الصندوق ، فضال عن حتديد رأس املال مببلغ مليون دينار 

لييب تعود ملكيته ألصحاب احملافظ االستثمارية ، وهو املعمول به 

 حاليا.

م بايقاف 3111لسنة  906ر اجمللس الوطين االنتقالي ، رقم )قرا -

التوزيعات الشهرية لفئة "فائض املالك الوظيفي" وإعادتهم لسابق 
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م ، إال أنه حت  اآلن مل تلغ 1/1/3113عملهم ، إعتبارا من 

 احملافظ املسجلة بأمسائهم.

أصدرت وزارة الثقافة واجملتمع املدني املختصة مبحافظ األدباء  -

م بضرورة إيقاف التوزيعات 1/2/3113الفنانني ، إلتابا بتاريخ و

ألصحاب تلك احملافظ دون اإلشارة إىل إلغاء احملافظ املسجلة 

بأمسائهم ، غري أنه لوحظ استمرار صرف التوزيعات النقدية عل  

 م.21/11/3113هذه الفئة حت  

( يكلف 3159صدر إلتاب ، السلطة التنفيذية سابقا ، رقم ) -

وق بسداد توزيعات شهرية عل  حساب العوائد ألصحاب الصند

دينار وفق  511دينار ، و 611دينار ،  211احملافظ بواقع 

عل  أن تستقطع   ، م 1/1/3116تكوينها األسري إبتداًء من 

هذه التعويضات من األربا  احملققة مستقبال ، فضال عن ذلك ، 

( 35ام رقم )فقد صدر ، مؤخرا قانون عن ، املؤمتر الوطين الع

م بشأن إجراء مناقلة مالية 6/11/3112م بتاريخ 3112لسنة 

، وتقرير بعض األحكام اخلاصة باحملافظ االستثمارية ، ووفقا 

( من هذا القانون يؤذن جمللس الوزراء بإجراء مناقلة 1للمادة )

م مببلغ 3112مالية من الباب الثالث من امليزانية العامة لسنة 

نار عل  أن يتم إدراج املبلغ املنقول إىل ( دي056,026,611)

خمصصات وزارة املالية لتغطية مستحقات أصحاب  –الباب الثالث 

 .م21/13/3112احملافظ االستثمارية حت  
 

     ملحوظات عامة عل  سري نشاط الصندوق من تاريخ التأستيس وحتت

 م  52760,062
 

تعرض الصندوق لفوض  تشريعية أسوة بغريه من املؤسسات العامة  .1

يف عهٍد إلان  تستغل القوانني والقرارات ملصلحة أشخاص، 
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وإلسِب الرأي العام، وذلك أن عدم االستقرار التشريعي يؤدي 

حتما إىل انتهاء املؤسسة االقتصادية دون أن تدرك اجلهات املعنية 

 تبة عليها،إال بعد فوات مبتابعة الصندوق حجم اخلسائر امل

األوان، بل لوحظ  أيضا عدم إلفاية القرارات وعجُزها عن أن تكون 

 إطارا تشريعيا مناسبا ألداء اقتصادي أمثل .

 

(لسنة 636رقم ) -اإلشكالية اليت وقع  جراء صدور القرار .3

م الذي غري شكل الصندوق من مؤسسة عامة إىل صندوق  3110

( منه عل  أن صندوق 3رقم ) -دة استثماري ؛ فقد نص  املا

اإلمناء االقتصادي واالجتماعي صندوق استثماري يتمتع 

بالشخصية االعتبارية والذمة املالية املستقلة  فاملخالفة اليت وقع 

( إلان  جسيمة من حيث أن 636رقم ) -فيها ُمْصِدُر القرار 

الصندوق السيادي أصبح مديرا الستثمارات اخلواص املستفيدين 

برنامج توزيع الثروة ، بل إن ُمْصدر القرار استمر يف اخلطأ  من

والعبث مبقدرات البالد ؛ بأن أصبح  أموال الصندوق أمواال 

( عل  "تكون أموال 11خاصة بعد إلونها عامة ونص  املادة )

 الصندوق أمواال خاصة ملستحقيها من املستفيدين" .

 

لربنامج  خمالفة صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي  .2

( 511( دينار، و)611( دينار )211التوزيعات الشهري وهي )

دينار،للمبادئ املقررة يف أنه ال جيوز أن تدفع أربا  عل  األسهم إال 

عل  أساس األربا  الناجتة طبقا للميزانية املصدق عليها، وال جيوز 

توزيع أربا  إذا ظهرت خسائر، ما مل يتم إعادة رأس املال إىل أصله، 

يقع زفيضه مبقدار اخلسائر ويعترب هذا اإلجراء باطال وغرَي و
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 قانوني، يف عملية التوزيعات الشهرية اليت ال تزال ُتدعم 

 م . 9/3112من اخلزانة العامة للدولة حت  شهر 

 

قيام إدارة الصندوق بإصدار حمافظ استثمارية ألصحابها يف صورة  .6

( دينار، ال 51,111( دينار، و )61,111(دينار، )21,111)

( من قانون 36رقم ) -أساس له من الصحة وخماِلٌف للمادة 

النظام املالي للدولة، اليت تنص عل  أنه  "ال جيوز التصرف باجملان 

يف مال من أموال الدولة الثابتة أو املنقولة إذا جاوز املاُل موضوُع 

التصرف باجملان مبلغ عشرة آالف دينار فال جيوز أن تصرف إال 

 ون" .بقان

 

عدم دقة اإلجراءات واملعايري اليت مت مبوِجبها تكوين احملافظ، وفقا  .5

لتكوين األسرة من قبل "اللجنة الشعبية للشئون االجتماعية"، 

سابقا، ما أدى إىل استفادة شرائح تعد ثرية عل  حساب شرائح 

أخرى، ومنها فئات نظامية "أشخاص عسكريون متقاعدون و األدباء 

ا يسم  "الرفاق، الذين مت استثمار مبالغ هلم بقيمة والفنانون، وم

( شخًصا لدوافع  605د.ل(،وعددهم ) 60,311,111)

 سياسية حبتة من النظام السابق .

 

عدم قيام وزارة الشؤون االجتماعية بإعادة املسَح االجتماعي للفئات  .9

املتحصلة عل  احلوافظ االستثمارية ، وذلك لوجود فئات 

ية خمالفًة للقرارات اليت أنشئ بها تتقاض  حوافظ شهر

 الصندوق.
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تدني قيمة اإليرادات مقارنة بالتوزيعات الشهرية ألصحاب احملافظ  .9

الستثمارية راجع إىل أن استثمارات الصندوق بصفة عامة مل تكن 

 استثمارات اقتصادية .

 

عجز الصندوق عن حتصيل إيراداته من أغلب الشرإلات التابعة  .0

فقد لوحظ عدم حتقيق أي إيراد من والشرإلات القابضة 

 املساهمات واالستثمارات منذ تاريخ نشأتها .

 

عدم متابعة الصندوق للشرإلات التابعة والقابضة بشكل فاعل  .6

ليتمكن من الوقوف عل  الوضع املالي هلذه املساهمات 

 واالستثمارات .

 

عدُم مقدرة الصندوق عل  الوفاء بالتزاماته جتاه غريه ممن  .11

ارتبط معهم بعقود نافذة وعل  سبيل املثال : قرض املؤسسة الليبية 

( مليون دوالر حيث إلان تاريخ 511لالستثمار الواقع بقيمة )

توقيع العقد بني الصندوق  واملؤسسة الليبية لالستثمار بتاريخ 

م، وقدرت  311100021م، وُيسَتحق يف  311100036

( 30,633,556الفوائد عل  القرض خالل الف ة بنحو )

 دوالًرا، فضاًل عل  عدم قيام إدارة الصندوق 

بسداد رؤوس األموال البواقي، للشرإلات التابعة، والشرإلات 

 القابضة .

متر بالصندوق مرحلُة ُعسر مالي شديد، نتيجًة لنقص السيولة،   .11

وقد يتطور  ، ت الشهرية ألصحاب احملافظاملتاحة لربنامج التوزيعا

 األمر إىل درجة اإلفالس .
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توقف الصندوق عن سداد التوزيعات الشهرية ألصحاب احملافظ  .13

االستثمارية سيكون له نتائج سلبية ، وبالتالي يتوجب عليه طر  

 املشاإلل اليت يعانيها عل  جهات االختصاص .

 

شخاص مبا يسم  قيام إدارة الصندوق بإجراء استثمارات أل .12

( أسرًة وفقا للتكوين األسري، مببلغ 605"الرفاق" لتعدد )

د.ل( عل  شكل أسهم يف مصرف الوفاء  60,311,111)

وشرإلة "اإلام" القابضة، وشرإلة "الكرامية" القابضة، حيث 

ُيلَحظ عل  هذه األسهم أنها ُمنح  مباشرًة دون أن ُتْثب  عل  أنها 

ال يوجد أي معلومات هلا وال ُيعَرُف "محلة أسهم" يف الصندوق ، و

 وضعها املالي يف إدارة الصندوق .

 

قصوُر إدارة صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي عن إعداد  .16

امليزانيات العمومية وحسابات النتيجة نهايَة إلل سنة مالية ؛ فإن 

م ، وال توجد أي  3116آخر ميزانية معدة هي السنة املالية 

 ،عن السنوات السابقة. دةميزانية ، معتَم

 -م ، وهي ما يلي : 311206021املبالغ املالية احملالة للصندوق حت  
 

 م

 
 القيمة بالدوالر التاريخ البيان

,522 رصيد صندوق التعويضات 7 02, ,5676 م 027 62256, 57 
,522 منح عودة الشرإلات النفطية 5 02, ,22263 م 027 26252   
,522 حتويل اجملنب 6  3622262226222 م 072023

, اإلمجالي بالدوالر 627663, 76, 3,    
, املعادل بالدينار اللييب 63536, 276, 7, 

 القيمة بالدينار التاريخ البيان م
,522 منح عودة الشرإلات النفطية 3 02, ,765 م 027 662, 3 
,366 م 5227إىل  ,522من  حتويل من اخلزانة  2 565276235 
, م 5276 حتويل من جملس الوزراء  , 2262226222 

,7662 اإلمجتتتالي العام , 67266567 
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 دينار لييب (1231)دوالر =  (ا )مت احتساب املعادل عل  أساس

 

 -احملافظ االستثمارية اخلارجية :

قام صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي بتنويع استثماراته بهدف      

( 3م( مبلغ ) 3119حتقيق أعل  عائد ممكن ، وقد خصص خالل عام )

مليار دوالر أمريكي، استثماًرا ماليا يف مؤسسات دولية ،وهذا املبلغ موزع بني 

ع ( حمفظة يف أسهم وسندات ، وإلان  مدة العقود الزمنية جبمي12)

( مخس سنوات تديرها ، وتشرف عليها شرإلة 5احملافظ االستثمارية )

 اإلمناء لالستثمارات املالية .  
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 -ويف شأنها ُيالحظ اآلتي :

 : حمافظ مت تسييلها ، وهي عل  ما يلي- 

( مليون دوالر 251( حمافظ استثمارية بقيمة )2مت تسييل )/  أوال

العسر املالي الذي مر  م(، وذلك بسبب 3111أمريكي خالل عام )

إىل موارد مالية الستكمال رؤوس أموال الشرإلات بالصندوق، وحاجته 

القابضة التابعة له، باإلضافة إىل التزامه بصرف توزيعات ألصحاب 

 احملافظ الشهرية .
 

  -بيان يوضح احملافظ اليت مت تسييلها :
 

 م

 
 اسم احملفظة

القيمة الدف ية 

 بالدوالر
 القيمة السوقية

 املسيلة
 الفائض احملقق

7 WESTREN ASSET 72262226222 77, 62326763 7, 62326763 
5 SOCIETE GENRAL 72262226222 72665726222 665726222 
6 COMIVEST 72262226222 72667, 26223 667, 26223 

 

 يالحظ أن احملافظ اليت حقق  فائض مت تسييلها .
 

ثانيا / مت تسييل حمفظتني من قبل اللجنة التسيريية لصندوق اإلمناء 

االقتصادي واالجتماعي، اليت شكلها اجمللس الوطين االنتقالي، بالتصرف 

يف بعض احملافظ االستثمارية لالستفادة منها أثناء حرب التحرير، لسداد 

  -احتياجات املنطقة الشرقية وهي : 
 

 

 اسم احملفظة م
فظة قيمة واحمل

 بالدوالر
القيمة السوقية 

 املسيلة

 قيمة اخلسارة

7 PERMAL ASSET 
(BARCLAYS) 72262226222  

 

5, 76372622, 
 

 

 

 

 

, 262, 36773 
 5 LYXO ASSET 

(SERAITY) 52262226222 
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م(، من قبل  3113( حمافظ استثمارية خالل عام )2ثالثا / مت تسييل )

األمر الذي  ، النتهاء تاريخ استحقاقهاالشرإلة املالية القابضة، نظرا 

 -ترتب عليه حتقيق خسائر مالية وهذا بيان يوضح ذلك :
 

 اسم احملفظة م
القيمة الدف ية 

 بالدوالر
القيمة السوقية 

 املسيلة
 قيمة اخلسارة

7 NOTZ STUK1 (HSBC) 52262226222 7666,3266,, ,,67256,63 

5 CALYON-CAAM 72262226222 72262226222 3262226222 

6 MERRILL LYNCH 72262226222 2262226222 2262226222 
 67256,63,,7 ,,6766,3266 22262226222 اإلمجالي

 

   م، عل  ما يف البيان اآلتي 3112/احملافظ املتبقية حت  أإلتوبر:- 

 
 اسم احملفظة م

القيمة الدف ية 

 بالدوالر
 القيمة السوقية

تاريخ القيمة 

 السوقية
7 BNP PARIBAS (EQUITIES) 52262226222 73767326222 5275075067 
5 BNP PARIBAS-FIRWAR 72262226222 , 766376522 527506067 
6 PALL ADRNE ASSET 52262226222 727657662, , 527506067 
3 FORTIS BANQUE 52262226222 72565736767 5272072067 

2 SBENSER HOUSE CAPITAL 
MANAGEMENT 72262226222 , 367226653 5272072067 

, اإلمجالي 2262226222 , 3, 67326577  
 

  -وبشأن احملافظ املتبقية غري املسيلة :

 ( تديرها الشرإلة املالية القابضة .2’3’1الرقم التسلسلي )

( تشرف عليهما املؤسسة الليبية لالستثمار، 5’6الرقم التسلسلي )

االستثمارية اخلارجية للتجميد حبكم القرارات الصادرة وتعرض  احملافظ 

عن جملس األمن، وال يوجد معلومات عنها يف الوق  احلالي لدى إدارة 

 الصندوق .
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 : مساهمة الصندوق يف شرإلَتي ليبيانا واملدار اجلديد-  

االتفاقية املربمة بني الشرإلة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية      

القابضة وصندوق  اإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تشري إىل املعلومات 

%( من رأس املال لشرإليت ليبيانا للهاتف احملمول و 35شراء حصة بواقع )

د.ل( ،  1,111,111,111املدار لالتصاالت اهلاتفية ومت سداد )

 م . 31/0/3119بتاريخ 

 قام  الشرإلة الليبية للربيد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة       

بتحويل األربا  عل  هذه املساهمة، من تاريخ إبرام االتفاقية مع الصندوق 

  -وهي :
 

 البيان م
القيمة املستلمة 

 بالدينار اللييب
 مالحظات

,3362776 م 5222أربا  السنة املالية  7 ,  )أربعة أشهر وعشرة أيام(جزء من األربا   ,
 أربا  سنة إلاملة 75262226222 م ,522أربا  السنة املالية  5

, م 5227أربا  السنة املالية  6 262, 76332 
جزء من األربا  نتيجة إنهاء ملكية اسم 

 الصندوق يف الشرإلة
 أربا  سنة إلاملة 75262226222 م 5272أربا  السنة املالية  3

2 
 السنتنيدفعة من أربا  

 72262226222 م 5275 -5277

 جزء من أربا  سنتني وفقًا

لالتفاقية بشأن تسديد مستحقات 

الصندوق مع ليبيانا واملدار بتاريخ 

 م 7/72/5275
,2576 اإلمجالي , 76776  

 

 -لوحظ عل  املساهمة ما يلي :

 

االتفاقية املربمة بني إلل من الصندوق والشرإلتني )ليبيانا،  (1

املشار إليهما أعاله مت إلغاؤها مبوجب قرار "السلطة واملدار(  

 م . 19/3/3116( بتاريخ 90رقم ) -التنفيذية سابقًا"،
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أبرم  إتفاقية بني إدارة الشرإلتني وإدارة الصندوق وفقًا لقرار  (3

م ، بشأن  3116( لسنة 321رقم ) -"السلطة التنفيذية سابقًا"

 .انشاء االسهم والتنازل عن حقوق املساهمني 

 

( سنوات، ومن املتتتف ض انتهاؤها يف 5مدة االتفاقية ) (2

م، ومن َثمَّ حتدد مساهمة الصندوق بنسبة  21/13/3113

%( من رأس مال شرإليت املدار وليبيانا، ولوحظ أنه ال يوجد 35)

أي إجراء جديد بني إدارة الصندوق، وشرإليت املدار وليبيانا، يف 

ساهمة بنفس االتفاقية السابقة، وضع  املليار دينار، وهل تستمر امل

 أم ال ؟.

 

م إلاملة،  3111مل يتحصل الصندوق عل  عوائد املساهمة لسنة  (6

بالرغم من مطالبة الصندوق والشرإلة املالية القابضة بأربا  إلل 

سنة؛ فقد نص  املادة الثانية من عقد التنازل عن حقوق األسهم يف 

  السنوية ثابتة بقيمة شرإليت املدار وليبيانا، عل  أن قيمة األربا

د.ل( مائة ومخسة وعشرون مليون دينار،  135,111,111)

 بغض النظر عن َلَحاق  الشرإلتني خسائر .

 

قصور إدارة الصندوق والشرإلة املالية القابضة عن متابعة  (5

مساهمته مع شرإليت املدار وليبيانا، وخصوصًا بعد ثورة 

ساهمة واحلصول فرباير، ومن املف ض وجود جلنة ملتابعة امل19

عل  تقديرات سوق املال للشرإلتني، حت  يتم معرفة قيمتها 

 السوقية ونسبة مساهمة الصندوق فيها .
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عدم قيام الصندوق بسداد باقي حصته يف رؤوس أموال أغلب  (9

الشرإلات القابضة والتابعة واملش إلة، اململوإلة له، منها عل  

 -سبيل املثال :
 

 اسم اجلهة م
 املالقيمة رأس 

 د.ل
نسبة 

 املساهمة
 قيمة املساهمة

 د.ل
 املدفوع

 د.ل

7 
شرإلة اإلمناء 

لالستثمارات السياحية 

 والعقارية القابضة
6622262226222 722 % 6622262226222 5665262776226 

5 
شرإلة اإلمناء 

لالستثمارات املالية 

 القابضة
76, , 262226222 722 % 76, , 262226222 77562226222 

6 
اإلمناء شرإلة 

لالستثمارات الصناعية 

 واخلدمية القابضة
7622262226222 722 % 7622262226222 25767326276 

3 
شرإلة آويا للتطوير 

, واالستثمار السياحي , 262226222 722 % , , 262226222 32262226222 

2 
الشرإلة الليبية 

الستثمار وتشغيل املرافق 

 الصحية
52262226222 2, % 77365226222 72, 65226222 

, 
الشرإلة الليبية 

, % ,, 2262226222 لالستثمارات الداخلية , 66226222 5, 62356222 

 

 : الشرإلات التابعة لصندوق االمناء االقتصادي- 
( 6( شرإلة، منها )23أنشأ صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي )     

( شرإلة تابعة للصندوق ، تشرف ، وتدير أعماهلا 30شرإلات قابضة  و )

الشرإلات القابضة متارس اختصاصات اجلمعية العمومية ، إلذلك 

يوجد عدد من الشرإلات واملساهمات متتلكها الشرإلات القابضة "تابعة 

( شرإلات ومن خالل أعمال الفحص واملراجعة  119ها )ومش إلة" عدد

 -لوحظ :
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ضعف إجراءات املتابعة للشرإلات القابضة والتابعة ، وُيْلَحُظ ذلك يف -

 -اآلتي:

استمرار تكبد جل الشرإلات القابضة والتابعة خسائَر متتالية،  (1

ولعدة سنوات  دون الوقوف عل  أسباب اخلسائر، وتصحيح أوضاع 

 .تلك الشرإلات 

ال وجود ألي بيانات ومعلومات مالية لبعض الشرإلات التابعة،  (3

 واالإلتفاء فقط باسم الشرإلة وقيمة رأس املال .

بعض الشرإلات التابعة مل تباشر أعماهلا،وليس  هلا رؤية واضحة  (3

 ،وليس هلا أي مشاريع .

عدم وفاء الصندوق بسداد باقي حصص رأس املال ألغلب شرإلاتها  (4

 القابضة والتابعة .
 

 : شرإلة اإلمناء لألدوية واملستلزمات الطبية املساهمة- 

عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد، ومالٍك وظيفي للشرإلة، منذ  (1

تأسيسها َحااَل دون وضو  اختصاصات اإلدارات، مبا مَيكُِّن من 

 متابعة األداء، وتقييمه. 

قلة الكوادر البشرية ذات الكفاءة العلمية العالية، القادرة عل   (3

 تسيري العمل بالشرإلة.

عدم مناسبة املؤهالت الدراسية لرؤساء األقسام، ومديري اإلدارات،  (2

 زصصاِت الوظائِف املكلفني بها.

عدم توفر املواصفات الفنية يف املخازن، وعدم مالءمتها لتخزين  (6

 األدوية.

 ال توجد الئحة مالية معتمدة للشرإلة. (5
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ميزانية معدة ومعروضة  التأخر عن إقفال امليزانيات ؛ حيث إن آخر (9

م، 3110لالعتماد عل  اجلمعية العمومية، هي ميزانية 

 م( ، الزال  يف طور اإلعداد. 3111 3111، 3116وميزانيات )

ضعف مكتب املراجعة الداخلية بالشرإلة، وعدم بروز دوره أداًة  (9

 للرقابة املالية.

 

   احملافظ االستثمارية الصادرة عن الصندوق من تاريخ نشأته حت

 م  5276/,/62

توىل الصندوق إصدار حمافظ استثمارية للعديد من الفئات اليت      

تستحق احملفظة االستثمارية ، وفق التكوين األسري "عدد األفراد" ؛ فبلغ  

 -( حمفظًة وبيانها عل  النحو التالي :361,296)
 

 

 التكوين األسري ) عدد األفراد ( الستحقاقفئة ا م
 اإلمجالي

6 3 2 

7 
 أصحاب املعاشات األساسية 

,523 2773 ,735 الذين يعولون 7 33256 

5 
 الذين يعولونأصحاب املعاشات الضمانية 

, 77227 75622 شهريًا (د.ل 752وال يتجاوز دخلهم  )  262, , 7535 

6 
 األسر اليت ال يتجاوز دخلها

,56 د.ل( شهريًا 522) 77 77763 , 2, 23 726, 62 

 7,,5 5527 525 7,2 األسر املعوزة 3
 2,5 373 25 ,77 األدباء والفنانون 2

, 
 املتضررون من أحداث

 73 76 2 7 بنغازي –القنصلية اإليطالية 

 572 2 2 572 هيئات نظامية)التقاعد العسكري لبعض األشخاص( 2
,3 اإلمجالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 273 6, 2, 7 72, 577 532623 

 

 -م : 21/2/3102إمجالي قيم احملافظ االستثمارية املصدرة حت   -

بلغ  قيم احملافظ االستثمارية احملددة ألصحاب احملافظ املصدرة من      

بوصفها برنامج استثمار يقوم به  -الصندوق وفق التكوين األسري

 الصندوق 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

322 
 

 العديد من املساهمات واالستثمارات يف الشرإلات التابعة القابضة يف 

 -وبيانها عل  النحو التالي : -د.ل(  11,919,011,111)
 

 التكوين األسري م
 قيمة احملفظة

 بالدينار
عدد احملافظ 

 االستثمارية
 إمجالي القيمة

,3 626222 ( أفراد6) 7 273 766, 263526222 
,6 326222 ( أفراد3) 5 2, 7 7625563326222 
,72 226222 ( أفراد2) 6 577 26, 7367226222 

,7262726 532623 / اإلمجالي 726222 
 

  -ولوحظ بشأنها التالي :

املوارد املالية اليت مت توظيفها ألصحاب احملافظ االستثمارية هي  (1

يف الواقع أموال جاءت للصندوق من اخلزانة العامة للدولة يف شكل 

م،  3111الثروة بينما قام  إدارة الصندوق يف سنة برنامج توزيع 

بتوظيف األموال اخلاصة باحلوافظ عل  هيئة أسهم بأمساء 

أصحابها يف سوق املال، ما يعرض الصندوق إىل الوقوع يف مشاإلل 

قانونية ومالية مع أصحاب احملافظ االستثمارية ، البالغة حنو 

 د.ل( . 11,919,011,111)

االستثمارية املصدرة ، عل  أنها أسهم بلغ  قيمة احلوافظ  (3

 ألصحاب احملافظ 

وفقًا للتكوين األسري مقارنًة باملوارد املالية للصندوق ،  نسبَة 

 %( من رأس املال .90)

عجز إدارة الصندوق عن توظيف احملافظ االستثمارية يف االستثمار  (3

 األمثل 

حتقق وقد لوحظ أن أغلب استثمارات الصندوق ، ومساهماته ، مل 

 إيراًدا من تاريخ نشأتها .
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 : التوزيعات النقدية عل  حساب العوائد- 

بلغ  التوزيعات النقدية عل  حساب عوائد احملافظ االستثمارية ، حت  

و ( مليار دينار ، وذلك عل  النح905م ، حوالي ) 21/9/3112

  -التالي:
 

 الفرق إيرادات الصندوق التوزيعات النقدية السنة املالية م
, 37763226222 م 5222 7 2, 672762, 2 72, 6, , 762, 2 

,2566 ,2256227627 م ,522 5 226727 57657, 6277 
, م 5227 6 2, 65, 76535 7266, 276737 (22366726576) 
,7656362776 م 5272 3 2, 63267, , 6726 (, , , 67256752) 
, 7667362626627 م 5277 2 267, 56, 2, (7666362236225) 
,7 7677362256272 م 5275 , 267, 76552 (7625, 62766225) 
, م 5276 2 6766276722 3366522 (, 6267626, 62) 

, اإلمجالي 627363276327 562, 76, 55676, (363256, 6, 6236) 
 

لوحظ من خالل متابعة حرإلة التوزيعات واإليرادات احملققة منذ تاريخ 

  -نشأة الصندوق ما يلي :

تقدر إمجالي نسبة التوزيعات ألصحاب احملافظ، مقارنة بقيمة -

 %( . 235االيرادات بنسبة    )

شأة الصندوق حت  تاريخ تقدر نسبة التوزيعات من تاريخ ن-

 %( . 60املالية )أي: رأس املال(بنسبة )مقارنًة باملوارد   م21/9/3112

م( فإن  3110 - 3119بالنظر يف بداية عمل الصندوق، سَنَتْي )-

التوزيعات حلملة احملافظ تتم عل  أساس توزيع األربا  احملققة فعاًل مرة 

رقم  اب عن "السلطة التنفيذية"، سابقاواحدة يف السنة، إال أنه قد صدر إلت

كليف الصندوق بسداد توزيعات شهرية عل  م، بت 3116( لسنة 3159)

 511د.ل( و ) 611د.ل( ) 211حساب العوائد ألصحاب احملافظ،بواقع )

م، عل   1/1/3116د.ل( شهريا، لكل حمفظة وفقا للتكوين األسري، من 

 أن تستقطع هذه التوزيعات من األربا  احملققة مستقبال .
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توزيعات الشهرية عدم مقدرة الصندوق عل  االستمرار يف سداد ال-

يرادات مقارنة بقيمة املصروفات ألصحاب احملافظ وذلك لتدني قيمة اإل

لضعف مساهمات الصندوق واستثماراته وعجزها عن حتقيق اإليرادات 

 املطلوبة خالل إلل شهر .
 

   احملتتتتتتتافظ االستتتتتتتتثمارية املستتتتتتتتوفية لربنتتتتتتتامج التتتتتتترقم التتتتتتتوطين حتتتتتتتت

 -م:2/01/3102

م  3119توىل الصندوق إصدار حمافظ استثمارية منذ بداية نشاطه سنَة 

م، بناًء  33/1/3113حت  تاريخ توقف إصدار احملافظ اجلديدة بتاريخ 

عل  رسالة النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء يف احلكومة االنتقالية 

 -( حمفظة صدر قرار جملس الوزراء 361,296السابقة؛حيث بلغ  )

م،ووفقا ملادته األوىل يوافق عل  االستمرار يف  3112( لسنة 169رقم )

 صرف قيمة التوزيعات الشهرية ألصحاب احملافظ االستثمارية 

م، عل  أن يتوىل الصندوق  3112ألشهر )فرباير، مارس، وإبريل( للعام 

مراجعة قوائم املستفيدين من التوزيعات الشهرية،ومطابقة األمساء 

ين فقد إلان  احملافظ االستثمارية املستوفية املدرجة بالرقم الوط

( حمفظة وهذه األعداد هي اليت مت 106,639لربنامج الرقم الوطين )

 م . 3112( من سنة 9،  9صرف التوزيعات الشهرية هلا، شهَرْي )
 

 : "احملافظ االستثمارية اخلاصة مبا يسم  "الرفاق- 

بإصدار حمافظ قيام إدارة صندوق اإلمناء االقتصادي واالجتماعي 

( أسرة ، وفقا للتكوين األسري ، 605استثمارية ملا يسم  "الرفاق" لت )

د.ل( عل  أساس أسهم يف مصرف الوفاء ،  60,311,111مببلغ )

وشرإلة آإلام القابضة املساهمة ، وشرإلة الكرامية القابضة وبيانه إلما 

 -يلي :
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 اسم اجلهة م
 املبالغ حسب

 السجالت املالية
 البيان

 ريختا

 متويل القيمة

7 
مصرف 

 الوفاء
 د.ل 762226572

 مساهمة مبصرف الوفاء

 ملا يسم  "الرفاق"
 م ,522/,/,7

5 
شرإلة آإلام 

 القابضة
76,  د.ل 226222

مساهمة ما يسم  "الرفاق" 

 بالشرإلة
 م 57/7/5227

6 
شرإلة 

الكرامية 

 القابضة
5, 62, 762,  د.ل 2

خصم املبلغ من وديعة الصندوق 

الوفاء ملصلحة ما لدى مصرف 

 يسم  "الرفاق"
 م 2/5272/,

,3 اإلمجالي   د.ل 65726222
 

 ُيْلَحظ عل  األسهم اخلاصة مبا يسم  "الرفاق" ما يلي:

مل يقم  الصندوق بدفع أي مبالغ ألصحاب احملافظ املشار إليهم حت  تاريخ 

م  وهي عل  هيئة حمفظة استثمارية تسم  "حمفظة  21/9/3112

املباشرة" باسم أسر  ما يسم  "الرفاق"دون أن تثب  عل  أنها املساهمات 

"محلة أسهم" يف إدارة التضامن بالصندوق، واليت هلا عالقة بأصحاب 

 احملافظ االستثمارية .

عدم وجود أي بيانات تتعلق بأسهم أسر ما يسم  "الرفاق" من حيث إنها 

إنشاء تلك  حقق  إيرادات و وْضُعَها املالي لدى الصندوق من تاريخ

 احملافظ .

وجود عقد ربِط وديعٍة بني الصندوق، وإللٍّ من مصرف الوفاء، وشرإلة 

( مليون دينار ملدة عشر سنوات، اعتبارا من 111الكرامية القابضة بقيمة )

م، وتستخدم  15/6/3110تاريخ إيداع القيمة يف مصرف الوفاء  وهو 

وض اليت حتتاجها هذه الوديعة ضماًنا للتسهيالت االئتمانية والقر

الشرإلة ألعماهلا، فإنه لوحظ زفيض قيمة الوديعة إىل مبلغ 

د.ل( إلصدار حمافظ ما يسم  "الرفاق"؛ حيث أصبح  30,506,905)

د.ل(، أما باقي قيمة أسهم ما يسم  91,611,315رصيد الوديعة )

"الرفاق" املثبتة أسهًما يف مصرف الوفاء وشرإلة آإلام القابضة وشرإلة 

حساباُت الصندوق  -بالصكوك  -ة القابضة فقد ُدفعتهاالكرامي
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باملصارف التجارية إىل مصرف الوفاء، والبالغة حنو 

 د.ل( .16,931,315)
 

 : االلتزامات القائمة عل  الصندوق- 

مالي عل  صندوق اإلمناء  "قرض املؤسسة الليبية لالستثمار"التزام-

 511,111,111االقتصادي واالجتماعي بالدوالر األمريكي مببلغ )

( ،ليصري إمجالي $ 30,633,556(  إضافًة إىل قيمة الفوائد بت )$

 ( .$ 530,633,556القرض )

د.ل( 315,612,669دينار اللييب مببلغ )التزامات مالية أخرى بال-

شرإلة اإلمناء  –لصندوق / بنغازي مكتب ا –)اهلئية العامة للتمليك

 احتاد الشباب اللييب( . –السترياد املواد الغذائية 

د.ل(  111,611,191أمانات لآلخرين بالدينار اللييب مببلغ )-

متثل قيمة تعلية بعض توزيعات احملافظ االستثمارية الزال  معلقة 

 حبسابات املصارف .

 -وننوه عل  شأنها مبا يلي :

الصندوق عن سداد القرض املذإلور ، والفوائد امل تبة عجُز إدارة -1

عليه ؛ حيث إلان توقيع العقد بني إدارة الصندوق ، واملؤسسة الليبية 

م،  21/0/3111م وُيستحق يف تاريخ  36/0/3111لالستثمار بتاريخ 

%(من إمجالي االلتزامات القائمة عل   99ومتثل قيمة القرض حنو )

 م . 21/9/3112الصندوق ، حت  

عدُم قدرة الصندوق عل  الوفاء بالتزاماته ُتجاه غريه ، ما أدى الرتفاع -3

 م . 21/9/3112رصيد االلتزامات القائمة حت  
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 : اإليتتترادات-  

ُقدرت إيرادات الصندوق خالل السنوات املالية منذ تاريخ بداية عمله يف  

م، بتت  21/9/3112م وحت   1/1/3119

( ، فيما إلان  املصروفات خالل الف ة د.ل3,191,913,625)

د.ل( ، يف حني إلان  التوزيعات النقدية ألصحاب 129,699,195)

 د.ل( .9,562,196,519احملافظ االستثمارية )

وتبني من خالل نشاط الصندوق يف السنوات السابقة، وجود فرق إلبري بني 

يث إلان  اإليرادات واملصروفات والتوزيعات الشهرية ألصحاب احملافظ ؛ ح

د.ل( ، وقد  6,916,662,295029نتيجة النشاط خسائر تقدر بتت )

 -لوحظ اآلتي:

تدني قيمة اإليرادات مقارنة بالتوزيعات الشهرية ألصحاب احملافظ،  -

راجع إىل أن استثمارات الصندوق بصفة عامة مل تكن استثمارات 

ومل تكن زضع للدراسة والتحليل والتقييم، املستمر،  اقتصادية،

لألداء، والرقابة عل  الشرإلات القابضة والتابعة، واملشاريع اليت يتم 

تنفيذها إلذلك : فقد إلان  زضع يف إلثري من األحيان 

للتدخالت، والتوجيه من "السلطة التنفيذية"سابقا، وجهات أخرى ذات 

نفوذ، من النظام السابق، إضافة إىل إلزام الصندوق بشراء جمموعة 

اليت مت تقييمها من قبل اهليئة العامة من الشرإلات الوطنية 

للتمليك واالستثمار،واليت جتاوزت قيمُتها اإلمجالية مليار دينار، 

 وإلان  بقيمٍة أعل  من قيمتها الفعلية يف السوق اللييب .

عجز الصندوق عن حتصيل أي إيرادات من أغلب الشرإلات التابعة  -

راد يف العديد من والشرإلات القابضة املساهم فيها، فلم يتحقق أي إي

املساهمات واالستثمارات منذ تاريخ نشأتها وهو ما أثر سلبا يف ميزانية 

الصندوق، وذلك ملواجهة االلتزامات ُتَجاه أصحاب احملافظ 

 االستثمارية وتسيري الصندوق وفقا للمطلوب .
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عدم انعقاد اجلمعية العمومية خالل السنوات السابقة ملتابعة  -

لتابعة للتحقق من الوضع املالي لكل املساهمات الشرإلات القابضة وا

 واالستثمارات .
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 -االستثمارات الليبية باخلارج : -2
 

توزعت االستثمارات اخلارجية للدولة الليبية، وانتشرت يف أحناء العامل 

ويدير أغلَبها املؤسسُة الليبية لالستثمار، واملصرُف اللييب 

 اخلارجي،ومصرُف ليبيا املركزي حيث بلغ حجم االستثماريف

 -( مليار دينار، وفقا للتوزيع اآلتي :322م، حنو ) 03/9/3300
 

 نوع االستثمار
 مصرف ليبيا

 املركزي / بالدينار

املؤسسة الليبية لالستثمار 

 /  بالدوالر

 املصرف اللييب

 اخلارجي / بالدوالر

, ودائع 6047, 0, 560, 74 57064, 0, 560, 67 5606, 5075, 046, 

,6 سندات 075705550, 76 60, 550, 750444 57045607, , 

,50 - أسهم 5, 066, 0444 5064, 0, , 6 

حمافظ 

 استثمارية
54, 07670, , 6 , 06, , 06770444 67707, 70, , 7 

مساهمات 

 ومشاريع
- 6, 0, 740, 640676 606, 70657056, 

استثمارات لدى 

 الغري
- 505, , 0, 6, 07, 5 660, , 505, , 

, - قروض 0, 4606560444 76706660675 

,5606 حمفظة اجملنب , 0, 650577 - - 

أذونات خزانة 

 أجنبية
, 0, , 7046, 0745 - - 

حسابات جارية 

 خارجية
, 0, 76054605, 6 - - 

,5 جمموع 704, 7077, 0674  7, 0, 7, 0, , , 066,  5706, , 0, 660567  

املعادل بالدينار 

 د( ,.5)دوالر = 
5, 704, 7077, 0674 5, ,456,666,,, 7 65,667,,5, ,, , 6 

,6 اجملموع  , 05,  دينار لييب 704570565
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استثمارات مؤسسات ليبية أخرى متتلك  اتباإلضافة إىل هذه االستثمار

مجعية الدعوة  –يف اخلارج بأحجام خمتلفة مثل : ) صندوق اإلمناء 

 اإلسالمية ...  وغريها( 
 

 -املؤسسة الليبية لالستثمار :
 

اعتبار من باشرت املؤسسة الليبية لالستثمار نشاطها الفعلي 

ولقد مت حتويل اجملنب إلي حسابات املؤسسة علي أربع   م30/30/3332

وتتكون موارد املؤسسة من م 03/2/3339دفعات كانت أخرها بتاريخ 

حتويالت اجملنب وحصة عينية متمثلة يف األرصدة الدفرتية جملموعة 

الشركات و احملافظ اليت آلت ملكيتها للمؤسسة مبوجب قرار اإلنشاء و 

، و البيان التالي يظهر مكونات هذه  00قرار إعادة التنظيم و القانون رقم

 -املوارد:
 

 جزئي كلي البيان

  50,682,554,000 اجملنب:
  14,729,538,458 احلصة العينية:

 احملفظة االستثمارية طويلة أملدي
 7,766,863,719 

 حمفظة ليبيا إفريقيا
 5,097,189,069 

 النفطيةشركة االستثمارات 
 984,100,172 

 الشركة الليبية لالستثمارات اخلارجية
 881,385,498 

 65,412,092,458 اجملموع الكلي
 

من خالل مراجعة وتقييم أداء املؤسسة الليبية لالستثمار حتى 

م لوحظ اختاذ قرارات بتوظيف األموال وتنويع االستثمار  03/9/3300

قبل توفري احلد األدنى من البنية التنظيمية وإعداد معايري لالستثمار 

عالية اجلودة وتوفري كوادر بشرية على أعلى مستوى من احلرفية واملهنية 
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أدى إىل عدم حتقيق أهداف إنشائها ، كما لوحظ اخنفاض معدالت ذلك 

  -األداء باملؤسسة عموما ، ومن أهم املالحظات اليت برزت ما يلي:
 

أظهرت  م3303أن نتيجة نشاط املؤسسة لسنة على الرغم من  .0

بزيادة على  ( دوالرات، أي202,385,532بقيمة ) أرباحا

 -( دوالًرا389,390,290م البالغة )3303صايف أرباح سنة 

إال أنه باحتساب معدل دوران األصول، والعائِد من االستثمار 

ومقارنِته حبجم األموال املوظفة لالستثمار، يالحظ االخنفاُض، 

وعدم حتقيق النمو املطلوب واألهداِف اليت من أجلها أنشئت 

املؤسسة "حتقيق تنوع يف مصادر الدخل الوطين ودعم موارد 

 ."اخلزانة العامة

لوحظ تعارُض قراِر جملس األمناء خبصوص تشكيل جلنة إدارة  .3

م، بشأن تنظيم  3303( لسنة 00رقم ) -املؤسسة للقانون 

املؤسسة الليبية لالستثمار والذي نص على أن جملس اإلدارة 

ُيَشكَُّل من سبعة أعضاء، يف حني أن القرار املشار إليه نص على 

ر الذي ترتب عليه دمُج تشكيل جلنٍة من ثالثة أعضاء، األم

 اختصاصات اجمللس إىل اإلدارة التنفيذية .

لوحظ تنفيذ عمليات استثمارية بطريقة غري مباشرة، من خالل  .0

 -بدورها  -إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، واليت تقوم 

بإنشاء شركات أخرى، ما ترتب عليه سلسلٌة طويلٌة مل تتضح 

 األغراُض من هذه االستثمارات . وال                    معها األهداف

 عدم توافق هيكل النظام احملاسيب مع طبيعة عمل املؤسسة .0

بوصفها مؤسسًة قابضًة هلا عدة شركات تابعة ؛ حيث مل يفرز 

النظام احملاسيب ميزانية موحدة تضم حسابات الشركات القابضة 

. 
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مت تعلية حسابات األرصدة غرِي امللموسة مببلغ  .2

دوالر( وهي القيمة اليت ُقدرت بها أسهم  003,333,333)

شركة "فرينكس الكندية" باعتبارها الشركَة اليت متلك حق 

( "حوض 02رقم ) -االمتياز الستكشاف النفط يف املنطقة 

غدامس"، وقد قامت املؤسسة بشرائها إال أنه، ويف فرتة الحقة، متت 

تصفية الشركة يف ظروف غامضة من أجل احلصول على عقد 

 االمتياز املذكور .

م، مببلغ  3300لوحظ استحقاُق سندات تعود لسنة  .5

ونظرا للتجميد  -( دوالًرا إال أنه 0,033,200,853)

مل يتم حتصيل قيمتها حتى اآلن  -الواقع على حسابات املؤسسة 

. 

( مليار دوالر وبنسبة 0992قيام املؤسسة بتوظيف ما قيمته ) .2

ودائع آجلة، وهي استثمارات  %( من إمجالي أصوهلا  يف شكل 03)

( مليار 0899ذاُت عوائد منخفضة، وقد بلغت الودائع اجملمدة )

 %( من إمجالي الودائع . 90دوالر، أي: ما نسبته )

( دوالر منها 023,205,039بلغ رصيد احلسابات اجلارية ) .8

( دوالر ميثل حسابات خارجية 000,900,230ما قيمُته )

 من إمجالي الرصيد . %( 93جممدة، أي:ما نسبته )

اخنفاٌض يف استثمارات األسهم )خسائر هبوط أسعار األسهم(  .9

%( من قيمة  30,0( مليار دوالر أي: ما نسبُته )0,5بقيمة )

 ( مليار دوالر .892األسهم، البالغِة )

مل حتقق املؤسسة أي توزيعات أرباٍح مالية عن نشاط مساهماتها  .03

%( من  02يار دوالر،بنسبة )( مل30,2املختلفة، البالغِة حنو )

 -:يث تبني من خالل املتابعة مايليأصول املؤسسة؛ ح
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هناك بعض املساهمات قد حققت أرباحا مالية من خالل نشاطها  -

 االستثماري 

ومل تعلن عن توزيعات أرباحها، ومن أبرزها احملفظة االستثمارية طويلة 

 املدى .

تستطيع أن تعلن معها عن مساهماٌت مل حتقق أرباحا مالية  مالئمة  -

توزيعات، ومن أهمها "الشركة الليبية لالستثمارات اخلارجية، 

والصندوق اللييب لالستثمار الداخلي والتنمية والشركة الليبية 

 النروجيية لصناعة األمسدة" .

مساهماٌت تكبدت خسائر، وبشكل مستمر، وتعاني مشاكل يف  -

ة االستثمارات النفطية، السيولة،منها حمفظة ليبيا أفريقيا، وشرك

 وشركة داليا يف لندن، وشركة إثرن .

مساهماٌت تكبدت خسائر، وبشكل مستمر، منذ نشأتها نتيجًة لعدم  -

مباشرتها النشاط وهي تستنزف رؤوَس أمواهلا،ونذكر منها"شركة 

الواحة للطاقة، وشركة مايآلكروس وعقود االمتياز، وشركات 

 التنقيب، واستكشاف النفط" .

م          03/9/3300ليت منحتها املؤسسة يف ت القروُض املالية ابلغ .00

( مليار دوالر ويشكل القرض املمنوح لتطوير 0,0ما قيمُته )

( مليار دوالر 3,0املشروعات النفطية اجلانَب األكرب حيث بلغ )

%( من إمجالي القروض،وقد لوحظ عدم 20ميثل ما نسبُته )

 صيلها.تكوين خمصص الديون املشكوك يف حت
 

 :حمفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار 

م،بلغت أرباًحا بقيمة  00/03/3303نتيجُة نشاِط احملفظة يف -

م، خسائَر بقيمة  3300(دوالًرا يف حني كانت سنة 0,533,202)

( دوالًرا  وبالرغم من حتقيق احملفظة أرباًحا بنهاية 20,555,255)
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لى إيراد الودائع والقروض م،إال أنه يالحظ اخنفاُض العائد ع 3303سنة 

 م . 3303%( على التوالي، مقارنة بسنة  23%(،) 95مبعدل )

( مليون دوالر، 2295م، حنو ) 03/35/3300بلغ رصيد الودائع يف -

( مليون دوالر خالل 0وقد لوحظ اخنفاُض العائد احملقق عن الودائع، من )

 م  3303( الف دوالر سنة 050م إىل )3303سنة 
 

 : احملافـــظ االستثماريــــة- 

( مليون دوالر، يف 922,5بلغت تكلفة احملافظ االستثمارية ) 

( مليون دوالر 903,2م  يف حني بلغت القيمة السوقية )03/5/3300

%(، ومتتلك حمفظة ليبيا أفريقيا 0باخنفاٍض مبعدل ) أي التاريخ ذاته يف

.. ولوحظ بشأنها ( حمفظة استثمارية يديرها مديرون من اخلارج00)

  -اآلتي :

إسناد إدارة بعض احملافظ لبنوك خاصة، ال متلك اخلربة الكافية، وال -أ

 ختضع أعماُلها املصرفية لرقابة الدولة .

عدم إجراء الدراسات االستثمارية الالزمة قبل الدخول يف مثل هذا -ب

 النوع من االستثماراِت عاليِة املخاطر، فضال على عدم إلزام مديري

احملافظ بتقديم تقارير دورية توضح مستوى أداء احملفظة، وهذا ما يفسر 

 اخنفاض أداء بعض احملافظ، والراجُع للمديرين ال للوضِع املالّي للسوق .

 Fmتعرض املصرف الذى يدير حمفظَة "أف أم فاوالتيليت فوند/ -ج

volatility fund ( مليون دوالر ، 02" البالغ قيمُتها )

 التالي  إىل ضياع قيمة احملفظة .لإلفالس وب
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 : املساهمــــــات-  

( مساهمات 2( مليار دوالر، وأهم ) 39022بلغت تكلفة املساهمات )      

%( من إمجالي التكلفة .. واجلدول التالي يظهر هذه  9099متثل نسبة )

 -املساهمات:
 

 الشركـــة تكلفة املساهمـة األهمية النسبية

, 4.,   % 5650, ,  الشركة الليبية لالستثمارات األفريقية 40545

66      % , 6707, 505,  شركة ليبيا نفط القابضة ,

5, .6   % , , 40, 7, 06,  شركة الب جريــن 5

 تام أويل القابضة 66705550775 %      54

7.6     % 5, ,  القمر الصناعي األفريقي)ستارقاف( 07450755
 

صافى القيمة الدفرتية للعديد من  لوحظ اخنفاض كبري جدا يف-

وهذا راجع إىل اخلسائر اليت َتَكبَُّدها الشركاُت املساَهُم بها.. املساهمات 

  -يوضح  قيمة االخنفاض يف املساهمات :التالي  والبيان
 

 قيمة رأس املال املساهمة
صايف القيمة 

 الدفرتية
 الفرق

معدل 

 االخنفاض

شركة الب جرين 

 لالتصاالت
5, 5046, 0, , 7 7, 04, , 0645 66707550, , , 76% 

,5 شركة تام أويل أفريقيا 4077, 0444 545077, 0444 , 704450444 ,,% 

,5 القمر األفريقي )ستارقاف( , 07450755 75065506, 5 , , 075, 06, , ,6% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاهمات،حتى     - ــن املسـ ــا للعديـــد مـ ــوال دعًمـ ــروض وأمـ ــنح قـ ــالغ   مـ ــبحت املبـ أصـ

املسددة هلا تفوق رأس املال املدفوع، وهذا مؤشر على أن هذه الشـركات عنـد   

 تأسيســها مل ُيــدرس االحتيــاج التمــويلي هلــا علــى أســس موضــوعية ومهنيــة    

 -ونذكر منها:
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 نسبة 

 رأس املال

إمجالي املسدد "قروض 

 / حسابات جارية "
 الشركة رأس املال

57% 5760, , , 0746 5650, , 40545 
الشركة الليبية لالستثمارات 

 األفريقية

66,% 6, 70, , 70, , , , , 40, 7, 06,  شركة الب جرين لالتصاالت 5

677% , 707, 40444 ,  شركة الب افرسيز 04440444

,7,% , , 067, 05, 6 60,  الشركة الليبية األفريقية القابضة 760646

5,7,% , 507, , 0644 , 044, 0,  املشرتكةشركة ليبيا للنفط  57

 

 :القروض- 

( دوالًرا ، 902,028,802م،) 03/5/3300بلغ رصيد القروض يف 

 -وقد سجل على هذا البند مايلي :

بالرغم من ضعف الوضع املالي لشركة "الب جرين" واحتمال إفالسها -

(  0092وعجزها عن سداد الفوائد املستحقة على القروض، البالغِة ) 

م،ليصري إمجالي  3300مليون دوالر،  فقد مت منحها قرًضا خالل سنه 

 ( مليون دوالر .302القروض املمنوحة هلا )

م 3303لقروض املمنوحة بنهاية بلغ رصيد الفوائد املستحقة على ا-

( مليون دوالر وقد لوحظ تعثر ُجلِّ الشركات عن الوفاء بالتزامها 2399)

 بسداد الفوائد املستحقة على القروض .

لوحظ استحقاق جمموعة من القروض، ومل تسدد، كما لوحظ عدم -

( مليون دوالر 23كفاية رصيِد خمصِص الديون املشكوك فيها، والبالِغ )

 ارنة مع حجم القروض، وتعثرِّها .باملق
 

 :الشركة الليبية لالستثمارات اخلارجية 

م، أرباحا بلغت  3303حققت الشركة عن السنة املالية      

%(، حيث  3930د.ل( بنسبة "عائد على رأس املال" )95,222,852)



 م ــــــــــــــــــــــ 3102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير السنوي لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

522 
 

ار ومن خالل املراجعة لوحظ ( مليار دين3بلغ رأس مال الشركة )

  -:اآلتي

م الشركة بدراسة اجلدوى االقتصادية للعديد من املساهمات  عدم قيا-

التى تدخل طرفا فيها ، ما أدى إىل تعثر العديد منها عن حتقيق األغراض 

اليت أنشئت ألجلها ، وتكبِدها خسائَر متوالية كانت سببا يف جتميد نشاط 

 جمموعٍة منها، وتعرُِّض بعضها اآلخر للتصفية .

كات بناء على تعليمات ما يسمى "مؤسسة مت تأسيس عدد من الشر-

القذايف لألعمال اخلريية" ومنها شركة "الفيكو الباسفيك" القابضة ، 

 ومقرها ماليزيا، وقد ظهرت هذه الشركة من ضمن الشركات املتعثرة .

ت يف الداخل إىل الصندوق مل تقم الشركة بنقل حصصها من املساهما-

ة ، مما يعد خمالفة لقرار جملس لالستثمار  الداخلي والتنمياللييب 

م .بلغت القيمُة الدفرتيُة حملفظة  3303( لسنة 02رقم ) -اإلدارة 

د.ل(  23,800,305م )  3303/ 03/ 00الشركات املتعثرة ، يف 

  -وبيانهــــا يف التالي :
 

 البيــان عدد الشركـــــات القيمة الدفرتيـــــة

, 60, 5, 07,  العاملةالشركات املتعثرة  7 د.ل 6

50, 6, 07,  الشركات املتعثـــــــرة املتوقفة عن النشاط , د.ل 6

7074, 07,  الشركات اجملمـــــدة , د.ل 6
 

( 33م، ) 03/39/3300ية يف بلغ عدد الشركات حتت التصف-

 د.ل( .    25,903,320بتكلفة )شركًة 

وذلك  جلوُء الشركة إىل مصادِر متويٍل خارجية، عن طريق االقرتاض،-

لتمويل بعض مشاريعها اخلارجية ، ما ترتب عليه تسديد أقساط القروض 

والفوائد بالعملة الصعبة وكان األجدى أن تقوم الشركة بتمويل تلك 

املشاريع  من السيولة احملتفظ بها ، تفاديا ألعباء ماليٍة غرِي مربرة ومثال 
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لقرض ما املغرب" ؛ حيث بلغت قيمة ا–ذلك مبنى برج "ميقر التجاري 

 م . 8/2/3332د.ل( بتاريخ  00,253,333يعادل )

م،  03/9/3300لقروض املمنوحة حتى بلغ رصيد ا-

وقد لوحظ عدم قيام الشركة باحلصول على د.ل(  325,259,802)

ضماناٍت ألغلب القروض لضمان اسرتجاع أمواهلا كما لوحظ عدم قدرة 

يف السابق إال أن بعض الشركات على سداد قيمة القروض املمنوحة هلا 

 الشركة منحتهم قروًضا أخرى الحقا .

م، وبدون توصيف  3332عدم حتديث املالك الوظيفي منذ سنة -

 وظيفي للوظائف .

رؤساء وأعضاء اجملالس  غياب املعايري واملواصفات الالزمة لتكليف-

ترتب عليه تكليف  -للشركات االستثمارية بالداخل واخلارج اإلدارية 

 مؤهلة هلا .عناصر غري 

 عدم قيام إدارة الشركة بتغيري املوظفني املكلفني مبهام خارج ليبيا -

مبا يتفق والضوابط املنصوص عليها بقانون العزل السياسي بشأن تولي 

 الوظائف .

 التأخر عن إجراءات إعادة النظر يف الئحة العاملني باخلارج ، وتعديلها -

 رة .مبا يتفق والتشريعات الصادرة بعد الثو

( من الباب السابع من 00خمالفة الشركة ما ُنص عليه يف املادة )-

النظام األساسي واليت حددت أن "تكون حسابات الشركة باملصرف اللييب 

 اخلاجي " .

تأخر الشركة عن إعداد التسويات املصرفية للحسابات املفتوحة -

 م . 3303-3300باملصارف احمللية واخلارجية ، عن السنتني 

م،  3303ني وجود شركات مل حتقق األرباح املتوقعة خالل العام تب-

مثل )الشركة العربية للمشروعات السياحية، شركة البحر املتوسط 

 للمعدات الكهربائية، وشركة ميدليك لصناعة املفاتيح الكهربائية( .
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 عدم وجود تقارير دورية عن الشركات االستثمارية القائمة يف ليبيا -

اط كل مساهم، حتى ميكن التعامل مع النتائج مهنيا كذلك ، عن نش

للرفع من مستوى أداء الشركة حتقيًقا ألهدافها، وحتقيًقا ألفضل عائد 

 اقتصادي .

التأخر عن تشكيل جمالس إدارة بعض الشركات اليت تساهم فيها -

 الشركة .

اء الشركة والشركات تأثري قرارات جتميد أصول الشركة، يف أد-

من حيث عدم متكن الشركة من استخدام األموال املتاحة، يف التابعة هلا 

سداد بعض االلتزامات القائمة أو متويل استثمارات قائمة، إضافة إىل عدم 

القدرة على حتصيل توزيعات األرباح من استثمار تلك األموال، أو 

ة بقرار جملس األمن استخدامها  وقد بلغت الودائع اخلارجية اجملمد

 ( يورو .552,028( دوالر )00,090,233)

ية، واعتماد ديوان احملاسبة تأخر الشركة عن إعداد ميزانياتها العموم-

حيث تبني أن آخر ميزانية مت اعتمادها هي عن السنة املالية املنتهية يف       هلا 

 م . 00-03-3339

( مرفوعـة 00ا )( دعوى، منه33عدد الدعاوى للشركة، وعليها )-

 ( هلا .5عليها، و)

 

 : احملفظة الليبية طويلة املدى- 

( مليار 9,2م، ) 00/03/3303بلغ إمجالي أصول احملفظة يف      

دوالر ، أي : ما نسبته  ( مليار0,0يف حني أن رأس املال املستثمر بلغ )دوالر 

ظ من إمجالي األصول...ومن خالل متابعة أداء احملفظة يالح%(   05)

 -اآلتي :

( مليار دوالر، وهو ميثل ما 9,0بلغ إمجالي صايف حقوق امللكية حنو )-أ

%( من إمجالي أصول احملفظة ، كما بلغ إمجالي األرباح  98نسبُته )
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( مليارات دوالروبذلك : فإن معدل العائد الرتاكمي على 2اجملمعة حنو )

 %( . 000رأس املال املستثمر يظهر بنسبة )

خالل أداء احملفظة عدم تكبد أي خسارة خالل فرتة يالحظ من -ب

( سنة حيث سجل أقل تدنٍّ يف حتقيق األرباح خالل عام 30نشاطها طيلة )

 ( ماليني دوالر .0م ، حيث بلغت )3300

ة/املتاحة للبيع( نتائج حققت مساهماُت احملفظة )التابعة/الزميل-ج

، خالل السنوات الثالث متثلت يف توزيعاٍت ألرباح تلك املساهمات إجيابية 

%(  0 -%  092  -%  2م( ، بنسبة ) 3303/3300/3303األخرية )

 على التوالي .

 

 : املصرف اللييب اخلارجي- 

العمومية، بشأن عدم متتع  خمالفة إدارة املصرف قراراِت اجلمعية-

 بأكثر من عضويتني .الشخص 

حيث لوحظ  عدم التزام إدارة املصرف بتطبيق قرارات جملس اإلدارة؛-

مل تنفذ،  -تتعلق بتعديل رؤوس أموال بعض املساهمات  -وجود قراراٍت

ومنها على سبيل املثال قرار جملس اإلدارة بشأن ختفيض رأس مال 

 ( دوالًرا .2,380,053مدريد، بقيمة )-"املصرف العربي اإلسباني" 

ضعف أداء بعض االستثمارات العقارية، ومثاله: قطعة أرٍض يف دولة -

سبانيا "الزنريا" حيث تبني عدم استثمارها، وأن تاريخ اقتنائها يرجع لسنة إ

 م . 0992

ظهور العديد من األرصدة املعلقة يف حسابات املراسلني، خالل سنة -

م دون تسوية األمر الذي يتطلب تسويتها أوال بأول ، وعدم  3303

 وترحيلها من سنة ألخرى .
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جراءات القانونية الالزمة حيال بعض تقاعس إدارة املصرف عن اختاذ اإل-

القضايا واملخالفات والتجاوزات املالية، املتعلقة ببعض املساهمات، ومثال 

 ذلك: املخالفات والتجاوزات املتعلقة مبصرف "شاري التشادي"  .

توسع املصرف يف منح بعض القروض احمللية والدولية، دون توفر -

واريخ االستحقاق، ومنها القرُض ضمانات جيدة متكنه من اسرتجاعها يف ت

 ( مليون دوالر .033املمنوح لوزارة املالية التشادية بقيمة )

خمالفة املصرف ما جاء يف النظام األساسي بشأن األعمال املوكلة له -

واملتعلقة مبمارسة نشاطه باخلارج فقط، حيث تبني أن ِمْن ضمن مساهمات 

 يب القطري" .املصرف مساهمَتُه برأس مال "املصرف اللي

التـــأخر فـي حتصيل أقساط القرضني املمنوحيــن جملموعــة شركــات -

 االستثمــارات النفطيـــة )تام أويل ( .

إخالل شركة "واحد تسعة" لالستثمار الدولي احملدودة بااللتزامات -

املنصوص عليها باتفاقية القرض الذي ُمنح هلا، والبالغ قيمته 

شر مليون دوالر وتقصري إدارة املصرف عن ( تسعة ع09,333,333)

 اختاذ اإلجراءات القانونية بشأنها .

تدنِّي العوائد احملققة من استثمارات املصرف ألغلب النشاطات، ونذكر -

 -منها:

تدنِّي عوائد الودائع مقارنة حبجم األموال املستثمرة ؛ حيث بلغت -أ

( دوالًرا  03,000,005,030م، ) 3303الودائع خالل السنة املالية 

 %( .3932( دوالًرا  أي: بنسبة )2,208,020والعوائُد)

(دوالًرا ، 3,225,033,582بلغت األموال املستثمرُة يف األسهم )-ب

 %( .   3933(دوالًرا ، أي ما نسبته )20,532,380والعوائُد )

على إدارة املصرف ضرورَة إعادة النظر يف أسباب تدني  األمر الذي ُيَعيُِّن

 ك املؤشرات والوقوَف على املشاكل اليت حالت دون حتقيق أهدافه .تل
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 : الشركة العربية الليبية لالستثمارات اإلفريقية- 

 التأخر عن اعتماد اللوائح اإلدارية واملالية املنظمة لعمل الشركة .-

عدم التقيد بالقوانني واللوائح املنظمة للعمل يف اخلارج؛ فقد لوحظ عدد 

املوظفني املعارين متجاوزين الـُمَدَد القانونية احملددة للعمل باخلارج، من 

عدٌد من املوظفني الذين جتاوزوا سن التقاعد، والزالوا ميارسون  لككذ

 مهامهم الوظيفية يف اخلارج  دون اختاذ إجراءات بشأنهم .

عدم اهتمام إدارة املساهمات بتوفري البيانات واملستندات املتعلقة -

شركات يف اخلارج وعدم وجود تقارير بصفة دورية عن األوضاع املالية بال

أدى إىل غياب املتابعة املالية للشركات اخلارجية من قبل اإلدارة  -هلا 

 املالية بالشركة .

 3( مليون يورو، على مشروع إعادة تأهيل فندق 38صرف أكثر من )-

 %( . 0فرباير يف "التوغو" بنسبة إجناز لن تتجاوز )

يوجد مشروع إلعادة تأهيل فندق "ال زاي" يف "مالي"، الواقع يف صحرائها 

كلم مشال العاصمة "باماكو" دون دراسَة  جلدواه  0333على بعد 

 االقتصادية .

م،  3303"فيال"، و "فيال رئاسية" يف "تشاد" خالل عام  32بناء -

 ها .بالتوجيه املباشر باملخالفة لألسس االستثمارية املتعارف علي

( 23التعاقد بني "اليكو سنغال، ومكتب استشاري خاص" إلقامة برج من )

%( من إمجالي قيمة املشروع، أي:  9طابًقا بلغت نسبة أتعاب االستشاري )

م، ثم رأت الشركة 00/03/3300( ماليني دينار حتى 2ما قيمته )

 إلغاء املشروع لتدني نسبة عائده االستثماري املتوقع. 

كة عن حتصيل األرباح من بعض الشركات، ويتضح تقصري الشر-

د.ل( مـوزعـًة لشركـة 5,080,320ذلك من وجـــــود أرباح بقيمة )

مل يتم توريدها ، وكذلك احلال ألرباح  -"انسامبل" جنـوب أفريقيــــــــــــا 
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شركة "اليكو" إلدارة املنتجعات بـ "تونس" واليت تبلغ قيمُتها 

  د.ل(. 800,800)

ظ اخنفاض عائد االستثمار ظر إىل صايف ناتج النشاط لوحبالن-

مقارنة حبجم استثماراتها وأصوهلا ؛ حيث مل تتعدَّ نسبَة للشركة 

%( تقريًبا ، وهو دليل على أن معظم الشركات اململوكة للشركة 390)

 ال حتقق أرباًحا .

 

 -: التوصيات

 معايري واعداد التنظيمية البنية من األدنى احلد توفري ضرورة 

 يف املخاطر اليةع استثمارات يف الدخول من واحلد لالستثمار وضوابط

 . احلالية الفرتة

 للمؤسسة التابعة الشركات هائتنش اليت الشركات كافة حصر 

 االستثمارات هذه من واألغراض األهداف ملعرفة لالستثمار الليبية

 . وتقييمها

 األفريقية االستثمارات وخاصة احلالية االستثمارات كافة تقييم اعادة 

 . بها واالحتفاظ االقتصادية اجلدوى مدى وحتديد

 بتقديم والزامها االستثمارية بالشركات املراقبة جلان دور تفعيل 

 بالشركات النشاط سري حيلتوض وقتها يف الدورية التقارير

 . هلا االستثمارية واالسرتاتيجية

 توضح دورية تقارير مبتقدي االستثمارية احملافظ مديري الزام ضرورة 

 وسبل احنرافات أي عن وابالغهم لتقييمها احملفظة اداء مستوى

 . بأول أواًل معاجلتها

 اجملالس وأعضاء رؤساء لتكليف حمددة وضوابط معايري اعداد ضرورة 

 . واخلارج بالداخل االستثمارية للشركات االدارية
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 والدولية احمللية القروض منح قبل اجليدة الضمانات توفر ضرورة 

 . استحقاقها تواريخ يف اسرتجاعها لضمان

 املدة حيث من اخلارج يف للعمل املنظمة واللوائح بالقوانني التقيد 

 . باخلارج املعارين للموظفني التقاعد سن وبلوغ القانونية

 للشركات العمومية معيةاجل اجتماعات بعقد االلتزام ضرورة 

 الشركات بنشاط املتعلقة املواضيع لدراسة حينه يف االستثمارية

 . حياهلا املناسبة االجراءات واختاذ
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 االلتزامات القائمة على ميزانية التنمية: -4
 

يتطلب إعطاء هذا  التنمية نيةن حجم االلتزامات املرتاكمة على ميزاإ

 الوطنحتى ال ترهن مقدرات  ،الالزم من الدراسة والتمحيص دَرالبند الَق

ودفع عجلة  تطور، ِمْنال حتقق املأمول  ،غري مدروسة املستقبلية بقرارات

نمو الوحتقيق معدالت  ،وخلق املناخ املناسب للعمل واالستثمار ،التقدم

 .املستهدفةقتصادي الا

وحصر حجم التعاقدات وااللتزامات  ميزانية التنمية،خالل متابعة ومن 

، يتمثل ةعلى اخلزانة العامٍت ضخمًة التزاما هناكتبني أن يالقائمة 

م، وقد 3339م إىل 3332أغلبها يف عقوٍد مت إبرامها خالل الفرتة من 

بلغ حجم التعاقدات حَسَب أخر تقرير قدمته"اللجنة الشعبية العامة 

للتخطيط واملالية"، سابقا، عن املوقف التنفيذي لعقود ميزانية التنمية 

د.ل( مع 000,083,022,833مبلَغ )  -م 00/9/3339حتى 

اِته، بقيمة زامات قائمة حتى التاريخ ذحجم الت

 د.ل(.92,003,903,222)

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن حجم االلتزامات املشار إليه يعكس قيمة األعمال 

املنفذة اليت مل يتم سداد قيمتها، إضافة إىل قيمة األعمال املطلوب 

 تنفيُذها الستكمال املشاريع.

إلجراءات الالزمة حيال حصر ونظرا لقصور وزارة التخطيط عن اختاذ ا

فقد باشر ديوان  -العقود القائمة، وحتديد موقفها التنفيذي فنيا وماليا 

احملاسبة إجراَء حصرها ، وذلك للوقوف على حجم العقود وااللتزامات 

 القائمة، وقد َخُلَص الديوان إىل اآلتي:
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 أوال: حجم العقود وااللتزامات:

ــت اا ا اـــة    -1 ــتف ا تـــو رد  ا عق دـــربم اللقـــوم ا زاـــة الـــ   و ـ تشـــل النات ـ

ــ         ــة التنماــةن ي  ــه ا اــتف ا لناــة يتنناــا اا ا ا ,التنماــةناق لن 12,22 )

( ا اتر مينترن ويـتلت ام  55( ا اتر مينترن ين   ا سربم انات  151دقرًبان يقامة   

 ( مينتر.121 
,121تم حصرهت يلـربم   يقربر حجم اللقوم ال  مل ي222-, ( دقـرًبان يقامـة   5

 ( ا اتر مينتر.1.5 
وا ربول التتلي يوضـ  دـربم ولـام اللقـوم القتومـة و حجـم االت ااـتف د ااـت         

 -حسب القطتدتف:

 

 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

1 
اهليئة العامة 

 للمشروعات
1 18,945,000 14,862,486 4,082,514 

2 
مشروع متابعة تنفيد 

 الطريق البديل
2 35,405,286 6,707,536 28,697,750 

3 
جهاز تنمية وتطوير 

 املدن
1841 693,331,449 133,933,917 559,397,532 

4 
جهاز تنمية وتطوير 

 مدينة غدامس
143 16,661,715 4,428,394 12,233,321 

5 
جهاز تنمية وتطوير 

 املراكز االدارية
2856 42,924,720,165 12,069,485,087 30,855,235,078 

6 
مصلحة الطريان 

 املدنى
15 103,940,523 76,086,812 27,853,711 

 45,087,387 265,655 45,353,042 58 مصلحة املطارات  7

8 
مصلحة املوانى والنقل 

 البحري
78 220,735,425 187,682,153 33,053,272 
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

9 
مصلحة الطرق 

 واجلسور
187 83,256,367 32,314,322 50,942,045 

10 
املركز الوطين 

 لالرصاد اجلوية
8 1,501,940 148,200 1,353,740 

11 
جهاز تنفيد مشروعات 

 املواصالت
1500 8,026,314,030 3,858,894,930 4,167,419,100 

12 

جهاز تنفيد وادارة 

مشروعات الطرق 

 احلديدية

22 9,731,365,181 223,470,496 9,507,894,685 

 1,225,460,160 419,964,783 1,645,424,943 3040 وزارة االسكان واملرافق 13

14 
جهاز تنفيد مشروعات 

 االسكان واملرافق
3021 39,574,459,791 9,259,174,651 30,315,285,140 

15 

الشركة العامة 

للمياه والصرف 

 الصحى

41 153,427,972 47,562,548 105,865,424 

16 
مصلحة التخطيط 

 العمراني
6 281,032,760 131,413,881 149,618,879 

 145,030,414 133,094,563 278,124,977 42 اهليئة العامة للمياه 17

18 
جهاز تنفيد وادارة 

 النهر الصناعي
50 6,231,426,892 2,972,650,348 3,258,776,544 

19 
الشركة العامة 

 لتحلية املياه
9 750,477,913 656,533,878 93,944,035 

20 
الشركة العامة 

 للكهرباء
148 25,053,474,082 15,716,274,457 9,337,199,625 

21 
اجلهاز التنفيدي 

 للطاقات املتجددة
9 298,193,334 69,262,726 228,930,608 
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

22 
وزارة الزراعة والثروة 

 احليوانية والبحرية
1583 2,564,114,057 841,387,718 1,722,726,339 

23 
املؤسسة الوطنية 

 للنفط
56 11,976,863,230 3,449,299,396 8,527,563,834 

 270,849,103 115,777,316 386,626,419 981 وزارة الصحة 24

23 
املؤسسة الوطنية 

 للنفط
56 11,976,863,230 3,449,299,396 8,527,563,834 

 270,849,103 115,777,316 386,626,419 981 وزارة الصحة 24

25 
مركز طرابلس 

 الطيب
264 86,302,124 35,023,159 51,278,965 

 677,164,880 1,074,622,142 1,751,787,022 790 جهاز االمداد الطيب 26

27 
املركز الوطين 

 ملكافحة االمراض
27 8,141,121 7,280,277 860,844 

28 
الربنامج الوطين 

 لزراعة االعضاء
27 3,012,896   3,012,896 

29 
جملس التخصصات 

 الطبية
11 2,514,484 476,825 2,037,659 

30 
مركز املعلومات 

 والتوثيق
11 1,067,927   1,067,927 

31 
مستشفى اهلضبة  

 اخلضراءالعام
7 2,480,765 708,000 1,772,765 

32 
املركز الوطين القلب 

 تاجوراء
129 10,721,614   10,721,614 

 40,894,981 57,072,363 97,967,344 4 مركز بنغازي الطيب 33

 275,629,335 79,025,496 354,654,831 63 وزارة السياحة 34

 21,341,252   21,341,252 195 وزارة الثقافة 35

 10,503,279 8,709,725 19,213,004 80 وزارة العمل والتاهيل 36
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

37 

اهليئة الوطنية 

 للتعليم التقين والفين

 وزارة التعليم العالي

248 116,104,675 54,257,660 61,847,015 

 1,009,513 300,000 1,309,513 7 جامعة االمسرية 38

 127,574,495 13,028,030 140,602,525 176 جامعة طرابلس 39

 3,667,294 4,452,011 8,119,305 9 جامعة عمر املختار 40

 8,143,050 146,351 8,289,401 27 جامعة بنغازي 41

 10,679,970   10,679,970 35 جامعة مصراتة 42

 8,764,029 1,920,421 10,684,450 33 جامعة سبها 43

 15,177,902 170,104 15,348,006 30 جامعة املرقب 44

 6,522,504   6,522,504 24 جامعة الزيتونة  45

46 

جامعة السيد حممد 

بن علي السنوسي 

 االسالمية

5 3,727,047 264,783 3,462,264 

 1,728,221 1,136,528 2,864,749 11 جامعة سرت 47

 83,833,028 12,700,349 96,533,377 10 وزارة الرتبية والتعليم 48

49 
املركز العام للتدريب 

 وتطوير التعليم
47 5604, 4076,   5604, 4076,  

50 
املركز الوطين 

 لضمان اجلودة
9 1,970,000 352,027 1,617,973 

51 
مركز املناهج 

 التعليمية 
30 88,553,453 81,761,869 6,791,584 

52 

مصلحة الثقنيات 

وصيانة املرافق 

 التعليمية

2587 669,543,175 151,224,696 518,318,479 
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

53 
وزارة االتصاالت 

 واملعلوماتية
1 303,975,000   303,975,000 

 12,042,925   12,042,925 5 جهاز احلرس البلدي 54

55 
جهاز ادارة املدن 

 التارخيية
9 9,715,094 387,880 9,327,214 

56 
جهاز تطويروادارة 

 املنتزهات الوطنية
20 6,993,020 3,493,000 3,500,020 

57 
صندوق الضمان 

 االجتماعي
65 31,869,288 11,723,724 20,145,564 

58 
شركة الضمان 

 لالستثمارات
9 20,399,020 5,431,655 14,967,365 

59 

اهليئة العامة 

لصندوق التضامن 

 االجتماعي

24 4,592,578 990,992 3,601,586 

 1,605,846 250,771,196 252,377,042 22 وزارة االقتصاد 60

55 
جهاز ادارة املدن 

 التارخيية
9 9,715,094 387,880 9,327,214 

56 
جهاز تطويروادارة 

 املنتزهات الوطنية
20 6,993,020 3,493,000 3,500,020 

57 
صندوق الضمان 

 االجتماعي
65 31,869,288 11,723,724 20,145,564 

58 
شركة الضمان 

 لالستثمارات
9 20,399,020 5,431,655 14,967,365 

59 

اهليئة العامة 

لصندوق التضامن 

 االجتماعي

24 4,592,578 990,992 3,601,586 

 1,605,846 250,771,196 252,377,042 22 وزارة االقتصاد 60
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

61 

اهليئة العامة 

لتشجيع االستثمار 

 وشؤون اخلصخصة

8 2,547,845   2,547,845 

 66,891,713 38,375,625 105,267,338 177 وزارة العدل  62

 3,437,357 5,647,619 9,084,976 50 وزارة الصناعة 63

64 
مركز البحوث 

 الصناعية
3 4,540,485 3,817,660 722,825 

65 
املؤسسة العامة 

 للتعدين
2 400,498,000 391,376,700 9,121,300 

66 
اهليئة العامة 

 للمناطق الصناعية
92 149,287,050 61,423,535 87,863,515 

67 
مركز املعلومات 

 والثوثيق الصناعي
2 295,937   295,937 

 181,614,188 456,617,895 638,232,083 62 وزارة الداخلية 68

69 
مصلحة اجلوزات 

 واجلنسية 
4 3,180,321   3,180,321 

70 
هيئة السالمة 

 الوطنية
19 5,056,677   5,056,677 

71 
مصلحة االحصاء 

 والتعداد
2 923,700 177,480 746,220 

72 
مشروع الرقم  

 الوطين
4 139,505,374 70,175,635 69,329,739 

73 
مركز الرقابة علي  

 االغذية واالدوية
7 33,535,896 4,504,909 29,030,987 

 564,610 1,407,212 1,971,822 5 اهليئة العامة للبيئة 74

75 
اهليئة العامة 

 للمعلومات
5 2,202,570 987,409 1,215,161 
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 اجلهة م
عدد 

 العقود
 قيمة االلتزام قيمة املسدد القيمة التعاقدية

76 
مؤسسة الطاقة 

 الذرية
10 5,361,771 482,601 4,879,170 

77 
مركز املعلومات 

 والثوثيق
1 200,000 99,500 100,500 

 103,465,687,543 53,313,201,296 156,778,888,839 65644 اإلمجــــــالي

 ( د.ل.0.1مت تقريب اليورو إىل) -( د.ل.         0.2مالحظة   مت تقريب الدوالر إىل)

 

 ثانيا: أسباب نشأة االلتزامات:

 :نوجزها يف اآلتي ،عدٍة تعود نشأة هذه االلتزامات إىل أسباب

شروعات وبرامج تنموية التنمية وفقا ملميزانية  عن تبويبالقصور -أ

وهو األمر األساسي العتماد التعاقد؛ حيث يشرتط قانون النظام  حمددة

التساؤل حول  املالي للدولة توفر املخصصات والتغطية املالية، وهو ما يثري

دون حتديد على عدة سنوات  عرض مشروع امليزانية إعداد وفية كي

، وجتميعها ،االلتزامات القائمة واملشروعات املستهدفة وفق الدراسات املعدة

، لتكون يف النهاية مشروع امليزانية وحتديد التدفقات النقدية لكل مشروع،

ة فقد نهجت احلكوميقتصر على حكومات النظام السابق وهذا األمر مل 

 السابقة، واحلالية، النهج نفَسه.

التأخر عن إعداد تقارير متابعة تنفيذ امليزانية الفصلية والسنوية، -ب

وهذه التقارير يفرتض أن تكون أساس إصدار التفويضات املالية خالل فرتة 

تنفيذ امليزانية، وأيضًا  كونه أحد أهم مصادر البيانات عند إعداد ميزانية 

 لتالية.االسنة 

لصرف مبوجب اعتمادات مستندية حملية، وهو األمر الذي مسح ا-ج

باستمرار الصرف خالل الفرتة بني نهاية السنة املالية، واعتماد ميزانية 

السنة التالية إال أنه أدى إىل ضعف سيطرة وزارة املالية على حساباتها؛ 
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حيث يتم اخلصم من احلسابات مباشرة بني جهة التعاقد، ومصرف ليبيا 

 كزي.املر

استمرار التعاقد سنويا دون وجود سقف حيقق التناسب بني حجم -د

 العقود وااللتزامات القائمة، وامليزانيات املعتمدة.

ارتفاع حجم التعاقدات دون مراعاٍة لقدرة االقتصاد الوطين على -ه

استيعاب تلك القيمة، ودون مراعاة لقدرة اإلدارات املختلفة على التنفيذ 

، ويف ظل خمصصات الباب الثالث خالل السنوات السابقة  إداريا، وماليا

ومع الضعف امللحوظ للحكومة يف تفعيل املشروعات سوف تتطلب عدة 

 . سنوات قبل أن تنفق وذلك بافرتاض عدم إبرام أي عقود

عدم تناسب املخصصات املعتمدة لبعض اجلهات، مع حجم تعاقداتها، -و 

إلدارية، وجهاز تنفيذ مشروعات ومنها جهاز تنمية وتطوير املراكز ا

( مليار دينار، 83اإلسكان واملرافق اللذان يتجاوز حجم تعاقداتهما مبلغ )

( مليار دينار، بإالضافة إىل ذلك فقد 53حبجم التزامات يصل إىل )

لوحظ أن املخصصات السنوية بامليزانية جلهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان 

( مليار دينار، بنسبٍة 092م  كانت )3300واملرافق على سبيل املثال لعام 

 %( من االلتزامات القائمة .5مل تتجاوز )

حتميل خمصصات التنمية بنفقات غري تنموية )تسيريية( كما هو -ز

احلال جلهاَزْي  تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق، وتنمية وتطوير املراكز 

 اإلدارية نتيجة لتوسيطهما يف تنفيذ مشروعات التنمية .

ضعُف إجراءات اختيار شركات التنفيذ من شركات حملية وعاملية -ح

واالعتماد بشكل مبالغ فيه على طريق التكليف املباشر، وما صاحب ذلك 

من فساد إداري، ومالي، متثل يف سوء اختيار الشركات املنفذة نتيجَة غياب 

الشفافية، واستخدام بعض املسؤولني يف النظام السابق نفوَذهم ملصلحة 

ركات معينة استجلبت من اخلارج هلذا الغرض والزالت الدولة تتحمل ش

 تبعات هذه التعاقدات.
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عن إجناز العمل وفق املواعيد املتفق عليها، سواء  تأخر جهات التنفيذ-ط

( 033وعدم قيام جهة اإلدارة بتطبيق نص املادة ) كانت أصال أم متديدا

الزيادة يف قيمة  يؤدي إىلمما  اخلاصة بقواعد استحقاق غرامة التأخري

 . وزيادٍة يف قيمة التكاليف للمشاريع عقود اإلشراف
 

 -: الصعوبات والعراقيل اليت تواجه تفعيل املشروعات التنموية: ثالثا
 

 -الزيادة املتوقعة يف حجم االلتزامات القائمة : -1
 

 -: إن االلتزامات القائمة مرشحة للزيادة لعدة أسباب، من أبرزها

اخلطة والرؤية الواضحة يف التعامل مع ملف املشروعات من غياب -أ

حيث حتديد األولويات واالعتماد أو التخصيص حبيث ال يتم اعتماد أي 

مشروع يقدم من الوزارات دون مراعاة ملدى احتياجه واألولوية يف 

 التخصيص.

استمرار التعاقد دون مراعاٍة حلجم االلتزامات القائمة، واجلدول -ب

 -:م 3300و 3303عاقدات خالل عاَمْي وضح عدد وقيمة التالتالي ي
 

 

 إمجالي قيمة العقود بالدينار عدد العقود املربمة السنة
2112 1831 , 076606450, 56 
2118 2953 , 07, 506, 50564 

,50 8593 اإلمجالي , 50, , 70756 
 

والتقديرات املالية قبل إبرام العقود غياب الدراسات والرسومات الفنية -ج

يف السابق أدى إىل التوسع يف إصدار األوامر التعديلية، وإبرام مالحق 

العقود حيث مت إصدار أكثر من أمر تعديلي للعقد الواحد، وإبرام أكثر 

 -من ملحِق عقد، ومن أمثلة ذلك :

العقد  بلغت نسبة الزيادة إىل -السالوي  –مشروع املرافق املتكاملة -

 .( % 032)األصلي 
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بلغت نسبة الزيادة إىل العقد  -تاجوراء   –مشروع املرافق املتكاملة -

 .( % 083)األصلي 

بلغت نسبة  -منطقة األبراج بطرابلس  -مشروع املرافق املتكاملة-

 .( % 330)الزيادة إىل العقد األصلي 

الزيادات  متت فيه  -( ببنغازي0مشروع املرافق املتكاملة للمنطقة )-

 -التالية:
 

 ( ديناًرا، نتيجة تغيري الئحة 02,002,980زيادٌة بقيمة )

، إىل الالئحة م 3332لسنة  (080)أسعار التعاقد من الالئحة 

 . م 3332لسنة  (003)

 ( ديناًرا، نتيجة إضافة أعمال غري 00,920,923زيادٌة بقيمة )

 . واردة يف العقد األصلي

 ماليني دينار، ومرشٌح للوصول إىل  (030 )العقُد مربٌم بقيمة

نتيجة التعديالت املذكورة، والتعديالت  مليون دينار (305)قيمة 

 . اجلاري دراستها يف اجلهاز حاليا
 

أن أغلب تلك املالحق واألوامر التعديلية، تتم من قبل  مع مالحظة

كامل لوزارَتْي " املالية،  تغييباألجهزة املعنية بتنفيذ امليزانية، يف 

، وتوفري املوارد  وهما الوزارتان اللتان ختتصان بضبط امليزانية والتخطيط"

 . الالزمة هلا
 

استمرار العمل بعدة لوائح لألسعار صادرة عن "السلطة التنفيذية" -أ

سابقا دون وجود أسس لتلك األسعار، ميكن االطمئنان إىل سالمتها، ومن 

 يف أسعار التعاقد السائدة ما يلي :أمثلة التفاوت 

 

لبند  بياٌن بفروق أسعار اللوائح جبهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق

 شامال امللحقات  upvcحفر وردم اخلنادق يف الرتبة العادية وتوريد أنابيب 

  مم 333وقطع الوصل لقطر 
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 عمقال
 السعر وفق الالئحة

554/6446 
السعر وفق الالئحة 

55,/6446 
, م6لعمق ال يزيد على  , ,5 د.ل 44.  د.ل 4.754

, م,م وال يزيد على 6لعمق يزيد على  , ,5 د.ل 44. 5.,  د.ل 64
 

 . ياٌن بفروق أسعار األعمال اخلرسانيةب

 الوحدة البند
جهاز تنفيذ مشروعات 

 اإلسكان واملرافق
جهاز تنمية وتطوير 

 املراكز اإلدارية
توريد تنفيذ خرسانة مسلحة 

 لألساسات ورقاب األعمدة
,67 - ,م ,6 - د.ل 544.  د.ل 4.444

توريد تنفيذ خرسانة مسلحة 

 لألعمدة
, - ,م  د.ل 544.444 - د.ل 57.544

توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة مليد 

 الربط
, - ,م  د.ل 544.444 - د.ل 57.444

 

 

ة إصدار الئحة موحدة موضوعية تستند إىل دراسات  مما يتطلب ضرور

 علمية تسرتشد بها مجيع اجلهات بليبيا.

حجم األضرار اليت تعرضت هلا بعض املشروعات إبان ثورة السابع  -أ

عشر من فرباير وكذلك املطالبات املتوقعة من الشركات املتعاقد 

معها، نتيجة ما حلقها من أضرار بأصوهلا وكذلك بسبب توقفها 

 عن العمل ، وهو ماسيؤدي إىل ارتفاع تكلفتها.

توقف العديد من املشروعات، اليت تعود فرتة توقيعها إىل ما قبل عام  -ب

م، وما سيرتتب على ذلك من زيادة أسعار التعاقد، سواء 3332

بسبب مطالبة املقاولني، أو بسبب إعادة التعاقد عليها ، أو بسبب 

  القضايا اليت سرتفع على الدولة.

تأجيل العديد من املشروعات اجلاهزة للتنفيذ بسبب عدم توفر  -ج

املخصصات املالية الالزمة مثل مشروعات الكهرباء والنفط والنهر 

 عي بسبب أقفال املوانئ النفطية.الصنا

 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير السنوي لسنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

222 
 

 -اآللية املتبعة يف تنفيذ الربنامج التنموي : -2

التعاقد على  "، سابقا،  إىل إمتام إجراءاتالسلطة التنفيذيةعِمَدت "     

والصرف بصورة مركزية، من خالل أجهزة وأدوات  املشروعات، واإلشراف

األمر الذي كان له تأثري سليب يف  تنفيذ مركزية، أنشأتها هلذا الغرض

سري العمل باملشروعات، وقد أدى سلوُك احلكومة السابقة واحلالية املسلَك 

 -: اآلثار السلبية نفِسها، ومنها ذاته إىل استمرار

تغييب الوزارات، وتهميش دورها يف املتابعة واإلشراف على مشروعاتها -

 . املدرجة مبيزانية التنمية

موارد بشرية  عجز تلك األجهزة عن إدارة تلك املشروعات، لعدم توفر-

، واإلداري، ملتابعة اإلجراءات اخلاصة  كبرية على الصعيد الفين

أجهزة اإلشراف، مرورا بإعداد  بالتعاقدات، بدايًة من اإلشراف أو متابعة

وهو األمر الذي مل  التقارير، وانتهاًء باإلجراءات املالية وصرف املستحقات

يتحقق على الرغم من التعاقد مع العديد من املكاتب اهلندسية احمللية 

واألجنبية، ووصل األمر الستجالب شركات استشارية عاملية لتسيري 

اليت مت استجالبها عن  يكوم األمريكية"شركة "ا مثل  اإلجراءات اإلدارية

 .طريق جهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملرافق

توقف العمل يف العديد من املشروعات الصغرية اليت آلت لتلك األجهزة -

لعدم أهميتها النسبية لتلك األجهزة، رغم َماَلَها من  من املناطق املختلفة

 . أهمية لقاطين تلك املناطق

 

 -لة يف تفعيل املشروعات :عدم جدية الدو -8

مل تتخذ حكومة النظام السابق، أي إجراءات جدية حنو استكمال    

فاملخصصات املالية مل تتناسب وحجم العقود، ومل تتخذ أي  املشروعات

، وبعد ثورة السابع عشر من فرباير  إجراءات جدية حيال الشركات املتعثرة

تها، غري أنها تراخت ظهرت مشاكل جدية تتطلب تدخل احلكومة ملعاجل
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قود، ومن تلك املشاكل حتى اآلن عن مواجهة موضوع تفعيل الع

 -يلي:ما

عدم السعي ملعاجلة الوضع األمين، ولو جزئيا، وذلك بتوفري  -

 . احلماية ملواقع الشركات الراغبة يف استئناف العمل

العديد من مواقع املشروعات تستغلها جهاٌت خمتلفة، ومل يتم  -

 . راءات بشأنهااختاذ أي إج

عدم الشروع يف حصر األضرار اليت حلقت باملشروعات والشركات  -

املنفذة حتى ميكن مواجهة مطالبات الشركات، وحتديد األعمال 

 . املطلوبة الستكمال املشروعات

بتشكيل جلنة، ، م  3300لسنة  (850رقم ) -صدر أخريا القرار  -

"اإلسكان، واملرافق،  وزراَءالسادَة  وقد ضمت اللجنُة وحتديد مهامها

يف  هاوحددت مهام " والصحة والتخطيط واملالية، واملواصالت

 -اآلتي:

اقرتاح ميزانية مستقلة لسداد االلتزامات املتعلقة باملشروعات  (0

املتعاقد على تنفيذها قبل ثورة السابع عشر من فرباير، وحتديد 

 . كل جهة ملشروعاتها ذات األولوية

اليت حلقت ببعض املشروعات الناجتة عن حرب  معاجلة األضرار (3

 . التحرير

 . حتديد اجلهات اليت تتبعها تلك املشروعات (0

 . دراسة الئحة العقود اإلدارية، واقرتاح تعديلها (0

، ونسب إجنازها،  التنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملعرفة املشروعات (2

 ا على العودة الستئنافوحتديد الشركات املنفذة للتفاوض معه

 . أو سحبها وإجراء التسويات الالزمة املشروعات
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؛ حيث إنه كان من املفرتض مباشرة  يأتي هذا القرار متأخًرا جدا (5

هذه األعمال منذ بداية ممارسة احلكومة مهاَمَها، ويالحظ 

 -عليه:

السعي لفصل االلتزامات القائمة على املشروعات املربمة قبل ثورة  .أ 

سيؤدي إىل إدراج مشروعات جديدة السابع عشر من فرباير وهو ما 

 دون مراعاٍة لاللتزامات القائمة .

أن أعمال حصر املشروعات، وحتديد موقفها التنفيذي "املالي  .ب 

والفين" هو من اختصاص وزارة التخطيط، واليت يفرتض التزامها 

بالقوانني النافذة وذلك بعدم إصدار أي تفويضات للجهات اليت ال 

لمادة ، وفقا ل ملتابعة الفصلية والسنويةا تلتزم بتقديم تقارير

( 00رقم ) -( من القانون 5( من قانون امليزانية، واملادة )03)

 . بشأن التخطيطم ، 3333لسنة 
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 مرتبات العاملني باجلهاز اإلداري -5

 

من خالل دراسة ديوان احملاسبة ملوضوع مرتبات العاملني باجلهاز اإلداري 

تبني أن هناك تضخيم كبري وتفاوتا واضحا يف مرتبات العاملني نتيجة 

القرارات غري املدروسة بشأن الزيادة العددية اليت طرأت على اهليكل اإلداري 

اىل الزيادة يف مرتبات بعض اجلهات سواء اليت مت  بالدولة باإلضافة

اختاذها من قبل السلطة التنفيذية سابقا أو قرارات زيادة املرتبات ببعض 

اجلهات اليت تلت ثورة السابع عشر من فرباير دون ان تراعي الواقع الفعلي 

لالقتصاد اللييب  ومعدالت التضخم واملوارد املتاحة وحاجة الدولة اىل 

 -ة والبنية التحتية  حيث يالحظ ما يلي:التنمي

بالنظر إىل  تطور املرتبات خالل األربع أعوام األخرية بقوانني -1

امليزانيات يتضح أن ما تنفقه الدولة على املرتبات يف تزايد مستمر يف 

مقابل حمدودية املوارد واليت مل تتغري على مدى عدة سنوات حتى وصل 

( مليار دينار بعد تعديالت احلكومة 42خمصص الباب األول إىل مبلغ )

م من خالل املناقالت ، كما أن ما ينفق 4112على أبواب ميزانية العام 

( مليار دينار أي أن املرتبات والدعم تستهلك 11على الدعم يقدر مببلغ )

% ( 11( مليار دينار من موارد الدولة اي بنسبة تتجاوز) 21ما يقارب عن )

 -ة مقارنة ميزانيات أربع سنوات:وتوضح اجلداول التالي
 

 عن السنوات االربعة االخرية)باملليارات الدينارات( الدولةمقارنة ميزانيات 

 0202 0200 0200 0202 الباب

 02  05.1  08  5.8 االول

 08.6 00  6  2.0 الثاني

 06.6  02  8  02 الثالث  )االعمار والتنمية(

 02.6 02.6 00 5.6 الرابع )الدعم(

 * * * 1.5 اخلامس  )النهر الدفاع النفط(

 2  2 - - الدين العام

   2 - - ميزانية طواري

 12  10.8  21  81.8 االمجالي
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 نسبة املرتبات والدعم اىل امجالي امليزانية مقارنة بنسب التنمية واالعمار

 

لدعم ام هو أن 4112مع مالحظة أن سبب اخنفاض الدعم خالل العام 

لكامل العام ولكن احلكومة مقرر يف امليزانية ملدة مثانية أشهر فقط وليس 

 مل تتقيد ومت إجراء مناقالت أدت إىل رفعه أكثر من ذلك.
 

أن اغلب قرارات الزيادة غري املدروسة صدرت يف ظروف استثنائية مل -4

تراعي أساسيات حتديد معدالت األجر وفق )اجلهد واملسؤولية واملعرفة( 

م السابق خالل حيث كانت إما لشراء الذمم )كما حدث من حكومة النظا

فرباير ( أو لتخطي أزمة وقتية بشكل  11م اثر اندالع ثورة 4111العام 

سريع وسهل )كما حيدث حاليا من زيادات ملنتسيب الكتائب األمنية( 

وساهم ذلك يف زيادة حالة االحتقان والشعور بالظلم وعدم ترسيخ مفهوم 

العمل يف قطاعات املواطنة ، وسيؤدي حتما إىل عزوف املوارد البشرية عن 

مهمة  والتوجه إىل وجهات بعينها للحصول على أعلى اجر حتى ولو كان 

يف غري ختصصه. وهو ما سيؤدي حتما إىل فقدان شرائح مهمة من اجملتمع 

مثل الطلبة واملهنيني املتخصصني واحلرفيني وقد يصل األمر إىل محلة 

 هم.املؤهالت العليا من حماسبني ومهندسني وقانونيني وغري
 

أن من أسباب ظهور هذه اإلشكاالت هو أن قرارات تعديل املرتبات تصدر -2

عن احلكومة متمثلة يف اللجنة الشعبية العامة سابقا أو جملس الوزراء 

( بشأن عالقات العمل على 4111لسنة  14حاليا وفقا للقانون رقم )

ها وإصدار الرغم من تأثريه املباشر على امليزانية العامة اليت يعد إقرار

 م 0202 م 0200 0200 0202 السنة

 %22 %01 %22 %02 نسبة املرتبات إىل إمجالي امليزانية

 %02 %00 %20 %08 نسبة الدعم إىل إمجالي امليزانية

 %25 %25 %10 %28 امجالي نسبة املرتبات والسلع

 %02 %01 %02 %80 نسبة إعادة األعمار والتنمية
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قانونها اختصاصا أصيال للسلطة التشريعية املمثلة باملؤمتر الوطين العام 

، مما سوف يرتتب عليه اضطرارها اىل اعتماد قرارات احلكومة برفع 

خمصصات الباب األول ضمن قانون امليزانية حتت ظرف األمر الواقع 

قرار املنشئ نتيجة تصرفات احلكومة غري املدروسة رغم عدم اشرتاكها يف ال

( من القانون رقم 281)وهذا يدعو إىل إعادة النظر يف املادة رقم )هلا 

اليت ختول اللجنة الشعبية العامة إىل إقرار جداول املرتبات  21/1222

 دون أن تكون هنالك ضوابط تشريعية متعلقة بها(.

 

يالحظ أن الزيادات اليت أقرت يف مرتبات العاملني الوطنيني قد -2

طاعات دون غريها ودون وجود املعايري القياسية والضوابط اليت طالت ق

ميكن من خالهلا االطمئنان لعدالة توزيع الدخل حيث ان هنالك زيادات 

صدرت لقطاعات واعمال بعينها دون ان تشمل وظائف مشابهة يف اجلهد 

( من 114واملسؤولية وظروف العمل لقطاعات اخرى باملخالفة للمادة )

 نفيذية لقانون عالقات العمل .الالئحة الت
 

من ضمن الزيادات اليت حتتاج اىل اعادة نظر من الناحية التشريعية -1

والتنفيذية تلك اليت صدرت من الشركات العامة واملؤسسات اليت متول 

ذاتيا حيث انها مجيعا تابعة للدولة وتعمل يف نفس البيئة والظروف اليت 

 ولة من خزانة الدولة.تعمل بها باقي اجلهات العامة املم
 

باإلضافة اىل قرارات الزيادة اليت مت االشارة اليها ضمن الفقرات -6

ح العرض انه على الرغم من شرعيتها اال انها ستسبب السابقة واليت وّض

ضرر كبري على الصاحل العام فإن هنالك قرارات زيادة صدرت من جملس 

( 412قرار جملس الوزراء رقم )الوزراء باملخالفة للتشريعات النافذة مثل 

م برفع مرتبات أعضاء جملس الوزراء وهذا االجراء هو من 4114لسنة 

اختصاص رئاسة السلطة التشريعية وفقا لقانون عالقات العمل رقم 

 االمر الذي يتطلب اقراره من املؤمتر الوطين العام 14/4111
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ت ، يقرتح             عليه فإن ديوان احملاسبة  وهو يستعرض كل هذه اإلشكاال

 -ما يلي:
 

ان يتم تنظيم املرتبات وحتديد جداوهلا مبوجب قانون جديد برؤية -1

جديدة تتالءم مع الوضع الراهن ، يتم من خالله مراعاة كل ما ورد 

( من 184بالعرض، ويتطلب هذا اإلجراء إعادة النظر يف املادة رقم )

اليت أعطت جمللس الوزراء ( بشأن عالقات العمل 14/4111القانون رقم)

صالحية اقرار جداول املرتبات باجلهاز االداري للدولة، على ان يتم وضع 

مسودة هذا القانون عن طريق جلنة يتم تشكيلها من قبل السلطة 

التشريعية تضم يف عضويتها املختصني واخلرباء من القطاعات ذات 

 العالقة.

ة لقانون املرتبات باجلهاز تتوىل اللجنة إعداد مقرتح السياسة العام-4

احلكومي للدولة متضمنا اجلداول املقرتحة واليت ميكن من خالهلا حتقيق 

األهداف اليت تؤدي اىل النمو والتطور ورفع االنتاجية وحتقيق قيمة 

 لعنصر العمل.

جيب ان تراعي اللجنة االستعانة خبرباء اقتصاديني لتحديد السقف -2

تحملها االقتصاد اللييب والذي ميكن عن العام حلجم املرتبات اليت ي

طريقه حتقيق النمو دون ان يؤدي اىل تضخم ويكون هذا الرقم هو اساس 

 التوزيع على القطاعات واجلداول.

جيب ان يؤدي القانون املقرتح اىل حتقيق هدف عدالة توزيع الدخل -2

ملرتبات وضمان احلد األدنى من املساواة والتوازن االجتماعي ، وأن تتوافق ا

مع متطلبات العيش الكريم ومستوى الرفاهية اليت يطمح هلا الشعب 

 اللييب وفق اإلمكانيات واملوارد املتاحة.

يراعى ان يتساوى كل املوظفون فيما حيصلون عليه من رواتب ومزايا -1

عند متاثل الشهادة واالختصاص واخلدمة وطبيعة العمل ، وربط فروقات 

ة وطبيعة االعمال واملسؤوليات وتعقد الوظيفة ، املرتبات مبستوى الكفاء
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كما يراعى متييز املهام والوظائف ذات الطبيعة اخلاصة  وربط املزايا 

والعالوات املقررة هلا مع معدالت األداء ومدى االلتزام الوظيفي وفق ما 

 تقرره القوانني والنظم واللوائح املتعلقة بالوظيفة العامة.

يم عملية حتويل جزء كبري من الدعم وضع تصور لكيفية تنظ-6

السلعي اىل دعم نقدي واعتباره نوع من زيادة الدخول ورفع مستوى املعيشة 

للمواطن وهذا سوف يساعد على قبول أي برنامج او نظام للمرتبات يف 

 الدولة .

دراسة بدائل اخرى عن االجر الشهري املعمول به حاليا والذي يعترب -1

ي انتاجية الساعة يف ليبيا حيث ان معدل انتاجية السبب الرئيسي يف تدن

املوظف اللييب ال تتجاوز نصف ساعة يوميا وفقا هلذا النظام ، وعلى سبيل 

 املثال ميكن النظر اىل البدائل التالية:

 العمل احلكومي وفقا لألجر بالساعة. -

ختفيض املرتب االساسي اىل النصف عن احلضور ومينح النصف  -

 والعمل والنتائج.االخر عن االداء 

يفضل ان يتضمن عمل اللجنة الوقوف على رأي علمي مهين حول -8

 -القضايا التالية :

معاجلة أوضاع املضمونني احملالني على التقاعد مبا يتناسب  -

 ومستوى املعيشة واملرتبات املقرتحة.

حتديد سقف ملكافآت أعضاء اجلمعيات العمومية وجمالس إدارات  -

 الشركات العامة.

ديد احلد األدنى للمرتبات  للوظائف واملهام املختلفة بالقطاع حت -

 اخلاص.

حتديد املزايا والضمانات اليت ستمنحها الدولة لتشجيع العمل  -

بالقطاع اخلاص لتخفيف العبء على امليزانية العامة والقضاء 

على البطالة و البطالة املقنعة وفتح اجملال امام تنظيم عمل 
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ابي يساهم يف الرفع من الناتج القومي القطاع اخلاص بشكل اجي

وليس كما متت من خالل النظام السابق كون استغالل القطاع 

اخلاص ألصول وموارد وارصدة الدولة من النقد االجنيب وحتويلها 

 من القطاع العام اىل القطاع اخلاص دون ان تضيف أي منفعة 
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 -مشروع الرقم الوطين :
 

 مشروع جوازات السفر :-1

( GIETلتكنولوجيا املعلومات )مع الشركة الكونية مت التعاقد -

م بشأن توريد وتركيب نظام  4118( لسنة 1رقم ) -مبوجب العقد 

يورو(،  1142864218قدية بلغت )إصدار جوازات السفر، ، وبقيمة تعا

 د.ل( . 8842164181ما يعادل ) أي

%(  66ه )د.ل(، أي: ما نسبت 6141284168مت تسديد مبلٍغ قدره )-

من القيمة اإلمجالية للعقد ورغم ذلك مت إنهاء العقد دون وجود ما يفيد 

أن هذا القرار جاء بعد أن مت تقييمه بشكل جيد من قبل املتخصصني  

األمر الذي قامت على أثره الشركة املتعاقد معها إىل رفع دعوى قضائية 

 م(. 222/4112رقم ) -مبوجب الطعن 

م بشأن توريد وتركيب نظام  4112لسنة  (1مبوجب العقد رقم )-

إصدار جوازات السفر املربم بني إدارة املشروع وشركة املطابع األملانية 

يورو(  وقد لوحظ على 1441414111دس ادريكوراي" بقيمة )"بون

 -: اإلجراءات بشأن هذا العقد اآلتي

  تأخر الشركة عن تقديم وثيقة تأمني صادرة من إحدى الشركات

 وفقا ملا نص عليه العقد .الوطنية 

 ذ إصدار جواز السفر املقروء آلياالتأخر امللحوظ عن البدء يف تنفي. 

  تراخي إدارة املشروع عن تعيني مكتب استشاري بالرغم من اجناز

 %(  81أعمال حتى نسبة )

 

 تقديم اخلدمات االستشارية -2

 مت التعاقد يف السابق مع الشركة اهلندسية ملنظومات الصناعة-

 م 4118( لسنة 2رقم ) -( مبوجب العقد RISEاملعلوماتية احملدودة )
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، بقيمة تعاقدية بلغت ة تقديم اخلدمة االستشاريبشأن 

 د.ل(.842114811)

م مت تسديد كامل القيمة التعاقدية األوىل 11/12/4111بتاريخ -

رغم تعثر الشركة عن استكمال تنفيذ املشروع، يف حني مت تكليف الشركة 

باالستمرار يف تنفيذ أعمال االستشارة بقيمة إضافية قدرها 

م، دون احلصول على 11/11/4118د.ل( بتاريخ  441814111)

م مت تكليف 1/11/4111املوافقات املطلوبة، أو جتديد للعقد، و بتاريخ 

الشركة باالستمرار يف تنفيذ أعماهلا على ان يسوى وضعها الحقًا، حيث 

 د.ل( . 841184111) بلغت مجلة االلتزامات

( 211رقم ) -م، صدر قرار جملس الوزراء  21/1/4112بتاريخ -

شروع الرقم الوطين بالتعاقد بطريقة التكليف باألذن ملم 4112لسنة 

املباشر مع شركة األفق لالتصاالت والتقنية لإلشراف على املشروع يف حني 

 أنها ال متلك خربة يف جمال االستشارة.

 

 لتحكم يف املنافذ :مشروع نظام ا-3

( اليابانية بشأن تنفيذ NECمت التعاقد يف السابق مع شركة ) .أ 

( 4رقم ) -املشروع، لدخول وخروج الليبيني وذلك مبوجب العقد 

 يورو( .146814111م، بقيمة تعاقدية ) 4118لسنة 

 44د.ل( وهو ما ميثل بنسبة ) 444414166مت سداد مبلغ ) .ب 

( يورو ، ما يعادل 1,6814111%( من قيمة العقد البالغة )

 ( دينار .848114111)

م، مت استئناف إبرام العقد للمراحل  12/11/4112بتاريخ  .ج 

عدا اليت املتبقية وفقا للعقد السابق دون دفع أي مبالغ إضافية، 

لثورة ومع هذا مل يتم استئناف العمل تعرضت للضرر خالل فرتة ا

 بعد .
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 ةمشروع جتميع عينات البصمة الوراثي-4

مت التعاقد يف السابق مع شركة فارما اكسبورت الربيطانية  .أ 

م بـمبلغ  4118العام بشأن جتميع البصمة الوراثية يف 

 د.ل( .2148424112)

د.ل( بنسبة صرف بلغت 1,8414118سبق وان مت سداد مبلغ ) .ب 

( دينار، وهذا 4841114482%( ، وباقي التزام بقيمة )44)

السابع عشر من فرباير، ومل يتم املشروع متوقف منذ بداية ثورة 

 أو تأمني العينات. هاختاذ أي إجراءات بشأن إعادة تفعيل
 

 -مشروع الرقم الوطين اجلديد:-5

م، صدر كتاب رئيس جلنة اإلدارة واملدير  11/1/4112بتاريخ  .أ 

التنفيذي للمشروع بتشكيل جلنة فنية تضم عددا من املهندسني 

ار رقم وطين مميز لكل إلعداد وجتهيز  منظومة خاصة بإصد

 مواطن لييب.

د.ل( حبيث تكون ركيزة  44111مت االعتماد على بيانات منحة ) .ب 

أساسية إلصدار الرقم الوطين، وفق عدة مراحل بلغ العدد الكلي 

( فرًدا وتفصيلها 646844128للمسجلني يف قاعدة بيانات )

 -على النحو التالي :

 مستوفية البيانات .( فرًدا لديهم أرقام وطنية 6118822) -

( فردًا يعتربون غري ليبيني أغلبهم زوجات أجنبيات 11112) -

 ملواطنني ليبيني .

  -( فرًدا مل تصرف هلم أرقام وطنية ، ألسباب ، منها :61184) -

 (11112. فرًدا لديهم تكرار، أي: مسجلون يف قيدين ) 

 (2111فرًدا بياناتهم غري )416أل 

  االسم، أو اجلنس.مستوفاة، لوجود مشاكل يف 

 (688. فرًدا يوجد لديهم أخطاء يف تواريخ امليالد، أو اجلنس ) 
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 (1168 فرًدا من الشرحية اليت استثناها السجل املدني، بسبب )

 بعض التجاوزات .

 لوحظ التأخري عن إصدار الرقم الوطين للمواليد اجلدد . -ج

اله ، ومنِح أرقام من خالل ما تقدم اتضح عدم متكن إدارة املشروع من استكم

وطنية للمواطنني  كافة، وتكويِن قاعدة بيانات دقيقة لكل مواطن، ال 

 -ميكن اخرتاقها وال تزويُرها ويرجع ذلك إىل :

اعتماد إدارة املشروع يف إدخال البيانات على عناصر من إدارة  (1

السجل املدني بالرغم من أن مصلحة األحوال املدنية هي من قدمت 

بقة وأن البيانات الواردة من مصلحة السجل املدني مدجمة البيانات السا

بعُضها إىل بعض لكافة مكاتب السجل املدني يف ليبيا، ويتم تقدميها على 

 ، ذواكر الكرتونية  ويقوم مبعاجلتها من حيث التكرار واخلطأ واجلنس

فريق العمل املكلف        وال توجد إلدارة الرقم الوطين عالقة بالبيانات 

 الصحيحة "الوهمية" حيث أنه وفقا هلذه اآللية  أن أي بيانات غري غري

صحيحة يصرف هلا رقم وطين ويعترب هذا الرقم ضمن قاعدة البيانات 

 –الوطنية ، كما تبني من منح الرقم الوطين مبكتب السجل املدني 
( ملف دون توفر املستندات الالزمة 418البيضاء  الذي قام بقيد عدد)

لسنة  416( للقرار رقم 1مواطنتهم ، باملخالفة للمادة ) إلثبات صحة

 م1886

اعتمادها من قبل إدارة مت عدم ربط منظومة الرقم الوطين اليت  (4

 ( .L.T.Tاملشروع باملنظومة اخلارجية  )شركة 

 الرقم مشروع مراحل مجيع استكمال على العمل ضرورةويوصى ب (2

 املشروع سري تواجه اليت والصعوبات املشاكل كافة وحل الوطين

 حتى وطنية ارقاما منحهم يتم مل ممن املواطنني كافة اوضاع ومعاجلة

 دقة بكل الوطين الرقم منظومة تفعيل يتسنى حتى وذلك االن

 واالستفادة منها يف كافة اجملاالت.
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 اهرة انقطاع التيار الكهربائي ظ-7

 -: مقدار العجز

،  ( ميجا وات1411إىل811حبواَلْي)ُقدر العجز يف املنطقة الغربية -أ

 211( لتأجري الطاقة اخنفض العجز إىل حواَلْي)APRوبعد دخول عقد )

 ( ميجا وات.111إىل

( 1111م( يصل إىل حوالي) 4112العجز املتوقع يف فصل الصيف )-ب

 وات.ميجا
 

 -: أسباب العجز
 
التأخر عن إجناز أعمال الصيانة، والعمرات اجلسيمة لوحدات توليد -أ

الطاقة يف األوقات احملددة نتيجة للوضع األمين، وعدم متكن شركات 

األمر الذي أدى إىل حدوث والقيام بعملهاالصيانة األجنبية من العودة 

حيث توقف بعضها،  بعض املشاكل والصعوبات لوحدات التوليد العاملة

( 4111الفاقد من القدرات اإلنتاجية لوحدات التوليد حبوالي ) وقد قدر

م، موزعًة على جمموعة من احملطات، على  21/8/4112ميجا وات حتى 

 . مناطق خمتلفة
 

نقص كميات الغاز الطبيعي املخصصة للشركة العامة للكهرباء من -ب

( مليون قدم مكعب يف اليوم للوحدات 411( مليون قدم مكعب إىل)211)

 العاملة بالغاز الطبيعي يف حمطات "مشال بنغازي، الزويتينة، ومصراتة

قيام الشركة بتغيري نوعية الوقود لبعض احملطات  "األمر الذي أدى إىل

  من الغاز الطبيعي إىل الوقود السائل، ما أثر يف إنتاج وحدات التوليد

 . حبةوأدى إىل زيادة تكلفة اإلنتاج فضاًل على اآلثار البيئية املصا
 

توقف أغلب وحدات التوليد البخارية مبجمع احلديد والصلب، الذي -ج

للطاقة الكهربائية  -يف معظم األوقات  -أدى إىل زيادة سحب اجملمع 
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وهو ما سبب زيادَة  ( ميجا وات411من الشركة العامة بقيمة جتاوزت )

 . العجز

 يس( إقفال خط الغاز املغذي حملطة توليد اجلبل الغربي )الرو-د

من ، م، األمر الذي أدى إىل تشغيل وحدتني فقط  48/8/4112بتاريخ 

( 211أصل مخس وحدات بالوقود اخلفيف، وخلََّف فقًدا مقداُره )

 . ميجاوات
 

وإيقاف مولدات الديزل  االعتداء على حمطة بئر األسطى ميالد،-ه

 . ( ميجا وات111املؤجرة،األمر الذي ترتب عليه فقٌد مقداُره )
 

يعاني تصميم الشبكة العامة للكهرباء بعَض االختناقات اليت تؤثر -و

سلبًا يف نقل القدرات املتاحة لوحدات التوليد، ومن أبرز هذه االختناقات 

تأثريًا يف الشبكة حمدوديُة النقل على خط الربط الداخلي من الشرق إىل 

ميجا  (811الغرب؛ حيث يبلغ مقدار الفائض يف املنطقة الشرقية حوالي )

 . ( ميجا وات على هذه اخلطوط121وات،وال ميكن نقل أكثَر من )
 

تأخر اعتماد التوزيع النهائي ملخصصات وزارة الكهرباء والطاقات -ز

م(، حتى  4112املتجددة للباب الثالث )التحول ( عن العام )

،باإلضافة إىل ضآلة املبلغ املعتمد باملقارنة مع املبلغ  م 4/1/4112

؛ حيث مت اعتماد  ن الشركة العامة للكهرباءاملطلوب م

، والبالغ  د.ل( من املقرتح،أو املطلوب 1411441114111)

يف حني ُقدِّرت قيمة األضرار واملفقودات د.ل(  2462846284282)

واخلسائر اليت حلقت بقطاع الكهرباء نتيجة حرب التحرير بـمبلغ 

 . د.ل( 1411141224881)
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 مصرف ليبيا املركزي 

م ،  4112من خالل فحص وتقييم مصرف ليبيا املركزي خالل عام      

تبني وجود جمموعة من املالحظات اجلوهرية ، اليت تتطلب معاجلًة ، 

  -واختاَذ إجراءات بشأنها ، ومن أهمها :

مل يقم املصرف بإعداد القوائم املالية ، وتصوير امليزانية طبقا لطبيعة -

عايري احملاسبية الدولية ، وفقا ملا نصت عليه نشاط املصارف املركزية وامل

م ، بشأن  4111( لسنة 1رقم ) -( من القانون 46رقم ) -املادة 

 املصارف .

عدم وجود اتفاقية أو معايري واضحة ومعتمدة ، لآللية اليت تنظم -

التعامل بأرصدة اجملنب )اإلدارة/السياسة االستثمارية/وتقاسم العوائد( 

 ة املالية .بني املصرف ووزار

قيام جهات خارجية بالعمل على رفع قضايا، وإصدار حجوزات، على -

بعض ودائع مصرف ليبيا املركزي يف اخلارج، ُرغم استقالل أموال املصرف 

  -عن احلكومة، وذلك وفق اآلتي :
 

 بلجيكا( على وديعٍة  KBCمت إصدار حجٍز من قبل مصرف )-أ

م، ويرجع  48/1/4112 يورو(، بتاريخ 1414642114862بقيمة )

 سبب احلجز إىل مستحقاٍت على وزارة التعليم .
 

َحْجٌز من قبل مصرف )يونيكريدت بنك( على وديعٍة بقيمة -ب

يورو( وسبب احلجز يرجع إىل مستحقات على وزارة  1148824621)

املواصالت من سنوات سابقة ... وما ُذكر ُيلِزُم إدارَة املصرف باختاذ 

 ونية العاجلة ، حلماية أمواله .اإلجراءات القان

ظهور حساب حتت مسمى )وزارة املالية حتت التسوية( ميثل املبالغ اليت -

قام املصرف بدفعها نيابة عن وزارة املالية، واملبالغ اليت ختص اآللية املؤقتة 

التابعة للمكتب التنفيذي أو اليت متثل سداد بعض القروض، نيابة عن 

سبق حصوُلها عليها أثناء فرتة التحرير، وقد بلغت الدولة الليبية، اليت 
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م  8/4112األموال املستحقة على وزارة املالية حتى شهر 

دوالًرا( باإلضافة إىل مبلغ 11644684116614)

د.ل( ميثل التسهيَل املباشَر املمنوَح إىل دائرة املالية  81141114111)

علم أن املصرف م، مع ال 4111والنفط باملكتب التنفيذي، خالل سنة 

( لتسوية التسهيل املمنوح، وأن 181112رقم ) –حيتفظ باحلساب 

 د.ل( .22142124141م بلغ ) 21/14/4112الرصيد يف 

ظهور ُعَهٍد مالية حبسابات مصرف ليبيا املركزي، مستلمة من قبل -

( يورو، 1146214111احملافظ السابق ملصرف ليبيا املركزي ،بقيمة )

م، وقام املعين  1/6/4111د.ل( بتاريخ  1142414114)ما يعادل 

بتسليمها إىل مدير عام شركة املستقبل لغرض طباعة عملة ، وقد تبني 

الحقا وجوُد معوقاٍت عن التنفيذ، أهمُّها : عدُم امتالك شركة املستقبل 

القدراِت الفنيَة، والتقنية، اليت ال تتوفر إال لدى الشركات العاملية 

وحيث إن قياَم احملافظ باستالم املبلغ عهدًة نقديًة، وتسليَمها  املتخصصة ؛

للشركة دون اتباع اإلجراءات القانونية اليت تضمن حقوق املصرف، وبدون 

الحقا  توقيع عقٍد مع الشركة، وامتناَع الشركة عن ترجيع املبلغ املستلم،

نيابة يشكل واقعة استيالء على أموال عامة ؛ فقد أحيل املوضوع إىل ال

 العامة من قبل إدارة املصرف  .
 

عدم استفادة إدارة املصرف من عضويته يف بعض املنظمات الدولية، اليت                 -

ال تهدف إىل حتقيق أرباٍح بَقْدِر االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها تلك 

 -املنظمات، ومنها :
 

 برنامج متويل التجارة العربية . .أ 

 ألعمال، واملستثمرين، واملقاولنيدمات لرجال ابرنامج جمموعة اخل .ب 

 واملمولني العرب .

 منظمة "اهليبك"اليت أنشأها صندوق النقد الدولي . .ج 
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عدم جدية املصرف يف متابعة املساهمات واالستثمارات احمللية، على -

الرغم من أهميتها حبجة أن هذه املساهمات ُفِرضت على املصرف تنفيًذا 

رصيُد املساهمات بنهاية سنة مة للدولة وقد بلغ لبعض السياسات العا

د.ل(؛ حيث اقتصر دور املصرف على  2411141864111م،)4114

ُذه إجراءاٍت مالئمًة إثباتها أرقاًما مدونًة يف السجالت، ومل يتبني اختا

ومسك ملفاٍت لكل مساهمة على ِحــَدة، تتضمن املستندات ملتابعتها 

معية العمومية، والتقاريَر السنوية املالية القانونية وحماضَر اجتماع اجل

هلذه املساهمات، للتحقق من مدى جناِحها يف حتقيق األغراض اليت 

 أنشئت ألجلها.

وجود ضعف يف إدارة النقد األجنيب ، وعدم وجود سيطرة جتاهه ، أديا -

م، سواء من اجلهات العامة أو  4112إىل تنامي الطلب عليه خالل سنة 

بلغ إمجالي املصروفات من النقد األجنيب حتى نهاية شهر اخلاصة  حيث 

كلت املدفوعات ألغراض ( مليار دوالر ، وقد ش21م، حنو ) 4112أكتوبر 

( مليار دوالر نتيجًة لالرتفاع 42قرابة ) %(  أي 64لتجارة      ما نسبته )ا

 العام واخلاص . ستندية  والتحويالت للقطاعني الكبري يف االعتمادات امل

تنوُع استثمارات مصرف ليبيا املركزي ؛ حيث مشلت )ودائع -

آجلة/أذونات خزانة أجنبية/سندات مالية أجنبية/حمافظ 

استثمارية/حمفظة اجملنب/ أرصدة املراسلني(، ويوضح اجلدول التالي 

 -قيمَة األموال املستثمرة ، والعائد احملقق منها ، لسنوات متتالية :
 

 العائد احملقق املستثمرةإمجالي االموال  السنة 

 1,763,168,570 123,634,946,772 م3101

 1,262,698,638 128,387,724,950 م3100

 1,426,842,367 145,029,796,315 م3103

 مل يتم إقفال امليزانية بعد 149,046,661,340 م9/3102حتى 
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 لسطو على املصارف:ا

تفشي ظاهرة سطو العصابات املسلحة، واخلارجني عن القانون على 

وإعادة  املصارف التجارية،دون متكن أجهزة الدولة األمنية، من ضبط اجلناة

 -األموال:
 

 تاريخ الواقعة  املصرف ر.م

 قيمة األموال 

اليت مت السطو 

 عليها

 ما مت اسرتجاعه 

0 
 ليبيا املركزي 

 فرع سرت
 م 05/02/0202

 شيء ال د.ل 8202220222

0050222 $ 
 شيء ال

 يورو 802220222

 200622 د.ل 200622  اجلمهورية / بوهادي 0

 ال شيء د.ل 2000612 م 02/1/0202 مشال أفريقيا / سرت  2

2 
 –اجلمهورية /  الديسة 

 مرزق
 د.ل 2600022 د.ل 002220222 م 5/00/0202

 د.ل 0280821 د.ل 2200202 م 5/02/0200 مرزقاجلمهورية /   8

 د.ل 2220222 د.ل 002620080 م 5/8/0202 اجلمهورية /  تراغن 6

 ال شيء د.ل 000852 00/8/0202 اجلمهورية / وكالة غدوة 1

 ال شيء د.ل 8220222 م  0/6/0202 مشال أفريقيا / أوباري 5

 ال شيء د.ل 008220222 م  02/02/0202 مشال أفريقيا / أوباري 2

 م  6/8/0200 مشال أفريقيا / بنغازي 02
 ال شيء يورو 006100222

 ال شيء $ 008000222

00 
الصحاري / براك 

 الشاطئ
 ال شيء د.ل 6280222 م 05/5/0202

00 
مشال أفريقيا / براك 

 الشاطئ
 ال شيء د.ل 008220222 م 02/00/0202

 شيءال  د.ل 0000000025 م 0200 اجلمهوري  / بين وليد 02
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   بنغازي، –املبالغ اليت مت السطو عليها من مصرف مشال أفريقيا

املرج بناء على تعليمات  -مت التحفظ عليها مبصرف اجلمهورية 

 النيابة العامة، وأصدر القضاء احلكم بإعدام اجلناة.

 قسم  فرع املقريف -قيام أحد موظفي مصرف اجلمهورية(

احلواالت( بتمرير قيود خصم وإضافة وهميتني، نتج عنهما حتويل 

 د.ل(1141114111مبالغ مالية نقدية بقيمة )

م( ُأودعت يف حسابات  4112أكتوبر إىل يونيوولفرتة امتدت من )

وقد قام املصرف باختاذ  ات لدى أكثر من مصرف جمموعة شرك

العامة وقد تبني ضبط بإحالة املوضوع للنيابة  اإلجراءات الالزمة

الفاعل وتوقيفه واعرتف باجلرمية هلا، وذلك حَسَب إفادة مدير 

املكتب القانوني باملصرف؛ هذا وقد مت فتح حساب تسوية يف 

( 261116111فرع امليدان حتت رقم ) -مصرف اجلمهورية 

ومت حتصيل مبلغ  لغرض حتصيل أي مبالغ متعلقة الواقعة

ساب تسوية آخر يف مصرف د.ل( كذلك فتح ح441184111)

(، ومت حتصيل مبلغ 112111فرع املقريف، رقم ) –اجلمهورية 

 وال تزال القضية منظورًة يف احملاكم.د.ل( 1664821)

 

 مصرف التنمية ) القروض ( 

 العناية الالزمة يف أداء مهامها عدم قيام جلنة دراسة القروض ببذل-1

قدميهم عدة عروض خالل دراسة عروض املوردين، ويتضح ذلك من ت

ر خمتلفة اختالفا كبريا جدا، لآلالت نفسها، واملواصفاِت ذاتها بأسعا

 -:مثل
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 العرض األول العرض الثاني
 اآللة

 املورد املقرتض القيمة املورد املقرتض القيمة

3,650,000 
 الغيد

 العالي
 2,000,000 السارة

النجع 

 العربي
 السارة

خالط 

 اسفلت

 السارة البستان 1,000,000 السارة املزارع 1,870,000
مصنع 

 طماطم

 مذبح آلي السارة اهلدف 320,000 السارة العطاء 3,000,000
 

القيام بصرف قروض بناًء على صور ضوئية ملستنداٍت ختص جمموعَة -4

ملفاٍت حمالٍة من صندوق ضمان اإلقراض استنادا إىل كتاب املدير العام 

م، الذي  8/1/4111( بتاريخ 21/141/4811)رقم  -للمصرف 

يربر فيه الصرف بناء على صور ضوئية من مستندات الشركات 

 -والتشاركيات، وهي على النحو التالي :
 

 قيمة القرض نوع النشاط اسم الشركة

 3,350,000 خالط اسفليت الغيد العالي

 950,000 صناعة أكياس بالستيك املنارة

 1,000,000 طماطمصناعة معجون  البستان

 1,900,000 صناعة صابون ت . الليبو

 2,000,000 صناعة سجاد ت . الروابي

 2,500,000 صناعة مواد بناء ت . املؤهل
 

لالقتصاد والتجارة والصناعة"، سابقا اللجنة الشعبية العامة قيام " -2

م، والذي  48/2/4111(، بتاريخ 1/1/1618رقم ) -بإصدار كتاب 

االكتفاء بُنَسٍخ من العقود املربمة مع صندوق ضمان  نص فيه على

رقم  -"، سابقا اللجنة الشعبية العامةاإلقراض، مع مالحظة أن قرار "

دون أي ضوابط أو  م، أعطى صالحيات منح القروض4111 ( لسنة141)

وأعفى املقرتضني من تقديم املستندات الضرورية، مما نتج عنه ضمانات 
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اناٍت تكفل حق املصرف يف متابعة واسرتداد األموال منح قروٍض دون أية ضم

 املمنوحة .
 

 .. إجراءات القروض 

 -شركة أبناء طرابلس "مورد" :  -

قيام املصرف مبنح قروٍض لشركات بناء على عقود مربمة مع شركة      

 -أبناء طرابلس حَسَب البيان التالي :
 

 الشركة النشاط قيمة القرض تاريخ الصرف رقم الصك

 روج تعبئة مياه 1,000,000 00/0/0202 10283468

 اإلبداع خالط امسنت 1,100,000 00/0/0202 10283466

 العمدة مقاوالت 1,100,000 00/0/0202 10283467
 

تبني أن شركة أبناء طرابلس السترياد اآلليات واملعدات الصناعية -1

( بتاريخ 184112)قدمت إفادًة بأنها مقيدة بالسجل التجاري، حتت رقم 

م، فيما كانت إفادة رئيس مكتب السجل التجاري  11/11/4111

م، بأن هذه الشركة غري  2/2/4112( بتاريخ 4/144رقم ) -بكتابه 

 مقيدة بالسجل.

طرابلس، –كما تبني أن الشركة غري مسجلة يف غرفة التجارة -4

 م . 11/2/4112( بتاريخ 122-11-41رقم ) -حَسَب الكتاب

من قيام شركة أبناء طرابلس بتقديم إفادة بقيدها يف السجل  بالرغم

التجاري والغرفة التجارية، إال أن أعمال الفحص أظهرت عدم صحة ذلك 

كما تبني أن الشركات املقرتضة )روج/ اإلبداع/العمدة(، غرُي مسجلة يف 

 .االسجل التجاري، األمر الذي يكشف أن هذه الشركات وهميٌة، ال وجود هل

حظ تشابه التوقيعات واخلتم على الرخص بالشركات املقرتضة لو-2

)روج /اإلبداع / العمدة( مع أن رخصة شركة روج صادرة عن تراخيص "حي 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

633 
 

األندلس" بينما ُرْخَصـَتا شركة العمدة وشركة اإلبداع ُأْصِدرتا من 

 تراخيص "ابو سليم" .

م، "يوم 41/8/4111الزيارة امليدانية  للجنة املكلفة متت بتاريخ -2

حترير طرابلس"، وهو تاريخ صرف القروض، نفُسه، وجتدر اإلشارة إىل أن 

التوقيعات من موظفني ليسوا من ضمن اللجنة املكلفة بالزيارة، وأن 

 توقيعهم على املستندات مت يف مكتب مدير املصرف، وبناًء على تعليماته .

أرقـام    حتتمت إلغاء الصكوك املصدرة ملصلحة قروض هذه الشركات، -6

بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  (11482261، 11482262، 11482218)

ــدار     1/8/4111 ــد مت إصــ ــذكورة فقــ ــاوزات املــ ــات والتجــ ــم املالحظــ م  رغــ

، 11482261، 11482266صــــــــــــكوك بديلــــــــــــة حتمــــــــــــل أرقــــــــــــام )   

م وذلك بناٌء على كتـاب مـدير    41/4/4112( ، بتاريخ 11482268

 م . 12/4/4112( بتاريخ 861-141-21عام املصرف  رقم )

يالحظ من التقرير الذي أعدته اللجنة  املكلفة بالزيارة امليدانية -1

م،   2/2/4112( بتاريخ 1188-14-21رقم ) -واملشكلة بكتاب 

%(  من املشاريع ال توجد آالت وال معدات يف مواقعها اليت  81أن نسبة )

 متت زيارتها .

لت بالرغم من أن الشركات الثالث )روج، اإلبداع، العمدة( أحي-8

ملفاتها عن طريق مصلحة العمل، ويفرتض أال جتاوز قيمة القروض 

( لسنة 41رقم ) -ليه القراُرد.ل( حَسَب َما نص ع1114111)

 م ، إال أن قيمة القروض املمنوحة حنُو مليون دينار .4111

د.ل(، بينما  214111لوحظ أن شركة أبناء طرابلس برأس مال )-8

ت الثالث )روج/ اإلبداع/والعمدة(، بقيمة العقود املربمة عن طريق الشركا

 د.ل( وهو ما ال يتناسب مع رأس ماهلا . 244114111)
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قيام املصرف باعتماد الفاتورة ذات القيمة األكرب من بني -11

الفاتورتني املقدمتني من شركة أبناء طرابلس، وهي لآللة نفسها، 

 -كاآلتي : واملواصفات نفسها،
 

 

 

 الفاتورة املعتمدة الشركة املستفيدة قيمة الفاتورة الثانية قيمة الفاتورة األوىل

 1,100,000 شركة العمدة 1,100,000 1,000,000

 1,100,000 شركة اإلبداع 1,100,000 1,000,000
 

عدم إرفاق وثائق التأمني اليت تغطي فرتة القرض وفق ما نصت -11

 ( من العقد املربم مع املصرف .1عليه املادة )
 

 -السارة "مورد" :شركة  -

( عقـــًدا مـــع الشـــركات املســـتفيدة مـــن 33قامــت شـــركة الســـارة بـــإبرام )     

%( مـن إمجـالي    31د.ل( ، بنسـبة )  3336333300القروض بإمجالي قيمـة ) 

  -م، وقد لوحظ اآلتي : 31/3011رقم  -القروض املمنوحة وفقا للقرار 
 

م عقود إجيار قيام بعض الشركات املتعاقدة مع شركة السارة بإبرا-1

م(، مربع، تقع يف منطقة وادي  4111على نفس قطعة األرض مبساحة )

 -الوادي الشرقي، وهي : -الربيع 
 

 اسم حمرر العقود تاريخ التعاقد الشركة
رقم 

 القرض
 اسم صاحب العقار

 حممد فرج عبد الوهاب 13 علي حممد الشكاجي م 41/3/1144 الشمس

 حممد فرج عبد الوهاب 5 علي حممد الشكاجي م 41/3/1144 سهل جفارة

 حممد فرج عبد الوهاب 14 علي حممد الشكاجي م 41/3/1144 األنوار
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وكذلك ، قيام شركات أخرى مستفيدة من القروض لتوريد آالت من 

بالتعاقد على إجيار قطعة األرض املذكورة،  -شركات موردة أخرى 

  -سابقا وهي على ما يلي :
 

الشركة  اسم حمرر العقود التعاقد تاريخ الشركة

 املوردة
رقم 

 القرض
اسم صاحب 

 العقار

 41/3/1144 الراقية
علي حممد 

 الشكاجي
شركة 

 12 التالة
أمحد فرج عبد 

 الوهاب

 41/3/1144 الصحراء
علي حممد 

 الشكاجي
شركة 

 18 التالة
حممد فرج 

 عبد الوهاب

 41/3/1144 السهل األخضر
علي حممد 

 الشكاجي
شركة 

 11 التالة
حممد فرج 

 عبد الوهاب

 41/3/1144 التأهيل
علي حممد 

 الشكاجي
جبل 

 16 اخلريات
حممد فرج 

 عبد الوهاب
 

من خالل عينة من الشركات اليت منحت قروضا من املصارف، ومت -4

توريد آالتها من شركة السارة ولوحظ تقديم عدة عروض لذات األالت 

  -بأسعار خمتلفة:
 

 

 شركة العاملي للمقاوالت  -أ 

(، 41-21د.ل(، حتت رقم ) 246114111منحت قرًضا بقيمة )     

ولوحظ اختالف موقع الشركة يف الزيارات امليدانية، وهو يف "منطقة 

العزيزية الصناعية"، بينما يف عقد إجيار املوقع بني املقرتض ومالك 

 األرض "منطقة صالح الدين
 

 نوع اآللة
 السعر الثاني األولالسعر 

 الفرق
 القيمة املقرتض القيمة املقرتض

 006820222 206820222 الغيد العالي 002220222 النجع العربي خالط اسفلت

 5120222 005120222 املزارع 002220222 البستان مصنع طماطم

 006520222 202220222 العطاء 2020222 اهلدف مذبح آلي
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 شركة الغيد العالي   -ب 

(، 4111-12د.ل(، حتت رقم ) 242114111بقيمة )قرٌض 

 -:ولوحظ

  ،م  . 4111\1\2تاريخ منح القرض هو تاريخ الصرف نفُسه 

  تباين يف موقع الشركة ؛ حيث ذكر يف عقد اإلجيار "منطقة وادي

 الربيع" ويف تقرير الزيارة امليدانية "منطقة العزيزية" .

  ضوئية .املستندات اليت مت الصرف مبوجبها هي صور 

 . ال يوجد ما يفيد رهَن العقار ملصلحة املصرف مقابل القرض 
 

 شركة األصول العقارية  -ج 

 -د.ل(، ولوحظ اآلتي : 144114111قرٌض بقيمة )

 . الرتخيص منتهيٌة مدُة سريانه 

  عدم إرفاق شهادة عقارية لألرض املستأجرة، وال عقد تأسيس

  الشركة .

 

 تشاركية الروابي .. -د 

(، 4111-62د.ل(، حتت رقم ) 441114111بقيمة )منحت قرًضا 

 -ولوحظ اآلتي :

  م، أن املصنع  4111\2\21يفيد تقرير الزيارة امليدانية بتاريخ

موجود يف مقر الشركة املوردة، مع قيام مفوض تشاركية الروابي 

 م . 4111\1\1بالتوقيع على استالم املصنع بتاريخ 

  ،بينما املصنع حيتاج مبًنى العقار املستأجر عبارة عن قطعة أرض

 قائًما .

 . ضعف رأس مال الشركة املوردة، مقارنة بقيمة التوريد 
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 -شركة جبل اخلريات : -ه 

اركية التأهيل املتحصلة على قامت بتوريد مصنع اسفلت ملصلحة تش

 -( ولوحظ :16د.ل(، حتت رقم ) 441114111بقيمة )قرض 

 ( وهو 114111أن رأس مال التشاركية هو ،)ال يتناسب مع د.ل

 حجم القرض املمنوح .

 .عدم إرفاق عقد تأسيس، وال شهادة عقارية لألرض 

  م . 4111\4\48الرتخيص منتهيٌة مدُة سريانه يف 
 

 

  -شركة التلـــــــــــــــة : -و 

أبرمت ثالثة عقود مع شركات مستفيدة من القروض، بقيمة إمجالية 

السهل  -الراقية   –د.ل( مع كل من )الصحراء  141684111)

 -األخضر( وهي:
 

 القيمة النشاط رقم القرض الشركة

 006220222 مصنع أعالف 01 الصحراء

 1050222 مصنع أعالف 03 الراقية

 001220222 مصنع أعالف 00 السهل األخضر
 

 

  -وقد لوحظ عليها اآلتي :

أن نشاط االسترياد: بذوٌر زراعية، ومشاتل، وأعالف، وأمسدة، وليس -

 توريد املعدات واآلالت .

 أن مفوض شركة التلة هو مفوض شركة جبل اخلريات، نفُسه .-
 

 

  -كما لوحظ خبصوص الشركات املستفيدة من القروض، اآلتي :
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 -ارة امليدانية، وعقود التباين يف موقع املشروع بني تقرير الزي

حَسَب الزيارة امليدانية فإن موقع شركة الصحراء يف اإلجيار  

 "منطقة الزهراء" ويف العقد "منطقة وادي الربيع" .

  حَسَب الزيارة امليدانية فإن موقع شركة السهل األخضر يف "منطقة

 السواني" ، ويف العقد "منطقة وادي الربيع" .

  حَسَب الزيارة امليدانية فإن موقع شركة الراقية يف "منطقة بئر

 .األسطى ميالد" ويف العقد "منطقة وادي الربيع" 

  أن ترخيص تشاركية السهل األخضر منتٍه سرياُنه يف

 م . 4111\2\41

  م . 4111\1\48أن ترخيص تشاركية  الصحراء منتٍه سرياُنه يف 

  الفاتورة املقدمة من املورد لتشاركية الراقية شاملٌة الرتكيَب

 والتشغيَل     وال يوجد ما يفيد قيام املورد بذلك .

 

 : مالحظات عامة-  

االطالع على سجالت احلضور واالنصراف للموظفني، من خالل  .1

لوحظ غياب بعضهم يف حني توجد توقيعاتهم على تقارير الزيارات 

 امليدانية .

 عدم ذكر مواصفات لآلالت بدقٍة للمفاضلة بينها . .4

ثبات قيمة القروض املمنوحة عن بعض األنشطة احلرفية، رغم  .2

 اختالف األنشطة .

وعدم القيام بوضع آليِة  روض،عدم وجود ضمانات هلذه الق .2

 .سداِدها

 .قيام بعض املقرتضني بالتنازل عن القروض آلخرين  .1
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  مصرف االدخار واالستثمار العقاري 

 تكليف موظفني بأكثر من وظيفة قيادية يف آن واحد . -

عدم تفعيل بعض املكاتب، الواردِة ضمن تقسيمات اهليكل  -

 التنظيمي "مكتب االستثمار" .

الصرف مقابَل عمٍل إضايفٍّ للعاملني باإلدارات، بناًء، على تكليفاٍت  -

داخليٍة مرفقًة بكشٍف متضمٍن أمساَء بالعمل صادرٍة مبذكراٍت 

دون صدور قرار املدير العام بذلك وهذا خمالف  -العاملني 

م، بشأن عالقات العمل،  1222( لسنة 21رقم )  -للقانون 

 والقرارات املنظمة للعمل اإلضايف .

تعدد الصرف مبقابل عمل إضايف، ومبكافآت، لبعض املكلفني  -

 بلجان، للعمل الواحد .

العاملني باملصرف دون تشكيل جلان خمتصة، وامتحان توظيف  -

م، بشأن 1222( لسنة21رقم ) -قبول باملخالفة للقانون 

 عالقات العمل .

اختالف البيانات يف مستندات اجلرد السنوي بني اجلرد الفعلي  -

والدفرتي فيما يتعلق باألصول الثابتة واملنقولة؛ حيث ظهرت 

الفعلي وأخرى باجلرد الفعلي أصول يف الدفاتر مل تظهر باجلرد 

"سيارات"، ومل تظهر يف الدفاتر كذلك: اختالف البيانات اخلاصة 

بأرقام هياكل، وأرقام حمركات السيارات، يف تقارير 

 م( . 1222/1222اجلرد)

ضعف أداء مكتب التفتيش واملتابعة، ما أدى إىل ضعف الرقابة  -

 الداخلية إلدارة املصرف العامة .

عمٍل منظََّمٍة، خاصٍة بالرعاية الصحية، أيضا: عدم  عدم وضِع آليِة -

وجود آلية خاصة بالشؤون اإلدارية؛ لتنظيم العمل اإلداري يف 

 املصرف .
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استمرار صرف مرتبات بعض العاملني باملصرف، بالرغم من عدم  -

 التحاقهم بالعمل بعد انتهاء إجازاتهم السنوية .

د معها املصرف، ( سيارة، خاصة بالشركات املتعاِق43سرقة ) -

دون فتح حماضر واختاذ اإلجراءات  -واملوجودة يف املخازن 

 الالزمة باخلصوص .

 نقُص الكفاءات الفنية املتخصصة داخل املصرف . -

وجود أصول "خمردة" من قبل اللجان املشكلة بالفروع، وبعضها  -

جاهز للتخريد مل ُتتخذ اإلجراءات الكفيلة حياهلا بإمتام عملية 

ُرغم وجودها يف أماكن غري مناسبة ويرتتب على بقائها التخريد 

فيها دفع مصروفات زائدة دون االستفادة منها، كما يف فروع 

 )غريان/ نالوت/يفرن/أجدابيا( .

إسناد أعمال ) تعويضات املباني اآليلة للسقوط( إلدارة القروض  -

 وامللكية 

 باملخالفة لقانون إنشاء املصرف ونظامه األساسي .

جود جلنة مراقبة داخل املصرف، باملخالفة للقانون رقم عدم و -

 م بشأن النشاط التجاري . 1222( لسنة 14)

ضعف أداء مكتب اجلباية والتحصيل، وتقصريه عن حتصيل ديون  -

 املصرف من الغري .

تكبد بعض الفروع خسائَر مالية، مثل فروع  -

 )أجدابيا/درنة/الزاوية/غدامس/غات( .

ة ضد املصرف، وتنفيُذ أحكام عليه خصًما كثرة الدعاوى املرفوع -

 من احلسابات اجلارية لبعض الفروع .

مت التعاقد مع بعض الشركات بشأن توريد وتركيب منظومات  -

د.ل( إىل  598,985خمتلفة للمصرف ترتاوح قيمُتها من )

 د.ل( . 4,886,812)
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إبرام عقود اإلسكان الوطين مع بعض الشركات، دون أن تستلم  -

 املواقع .

املصرف يتعاقد مع الشركات بطريق التكليف املباشر، باملخالفة  -

 لالئحة املصرف والئحة العقود اإلدارية .

عدم تنفيذ بنود العقود فيما خيص اجلزاءات يف املشاريِع متأخرِة  -

 التنفيذ .

عدم معاجلة معظم امللحوظات الواردة بتقرير ديوان احملاسبة عن  -

نة لذلك بقرار جلنة اإلدارة م بالرغم من تشكيل جل 1221سنة 

 م، ملعاجلتها . 1221( لسنة 48رقم )  -

 
 املصرف الزراعي 

 التأخر عن تشكيل اجلمعية العمومية للمصرف الزراعي .-

جتاوز املدير العام للمصرف صالحياته بإصداره عدًدا من القرارات اليت -

تتعلق مبنح إجازات خاصة، وصرف عالوات، يف حني أن االختصاص معقود 

 للمصرف .القرارات لرئيس جملس اإلدارة يف مثل هذه 

عدم قيام املصرف حبصر مجيع عقود األراضي الزراعية اململوكة -

ع أثر يف معرفة القيمة اليت ستضاف إىل رأس مال للدولة والقابلة للتوزي

 املصرف من هذه العقود .
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 صندوق تصفية الشركات واألجهزة املنحلة 

م وحتى 2/2/1224من خالل فحص ومتابعة الصندوق عن الفرتة من 

 -م تبني اآلتي:42/22/1224
 

 نظام الرقابة الداخلية :

 ( .5عدم استعمال إيصاالت القبض )م ح -

 عدم مسك دفرت يومية الصندوق .-

(من الئحة 46املادة ) الصرف من حساب اإليرادات، باملخالفة ألحكام-

 واحلسابات واملخازن .امليزانية 

ضعف التعزيز املستندي لبعض أذونات الصرف، وعدم مراعاة استيفاء -

 البيانات واألرقام اليت يتضمنها إذن الصرف .

 إذن الصرف خبتم يفيد الصرف .عدم ختم املستندات املرفقة ب-

 االعتماد على التكليف املباشر، بالرغم من وجود جلنة مشرتيات .-

لوحظ عدم الفصل بني حساب امليزانية التسيريية، وامليزانية التمويلية -

 ودجُمُهَما يف حساب واحد، فضال على القيد يف السجالت والدفاتر ذاتها .

 عدم مسك دفرت أستاذ خمزن .-

التصرف يف األصناف الراكدة يف املخزن، باملخالفة ألحكام املواد عدم -

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .911 -910  -903)

 حسابات الصندوق يف مصرف الصحاري يلحظ يف مذكرات التسوية، و-

 ن التجاوزات من قبل إدارة املصرفوجوُد العديد م  -فرع حي األندلس

الصندوق حلساباتها بشكل جيد، وتتمثل هذه التجاوزات  وعدم متابعة إدارة

يف: تكرار عملية خصم الصكوك بنفس املبالغ أو مبالغ أخرى، وخصم 

 صكوٍك من حسابات ال ختص حسابات الصندوق .
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 : موقف امليزانية- 

والتمويلية عن الفرتة من     بلغت قيمة تفويضات امليزانية التسيريية     

د.ل، فيما بلغت  156,650,000م، حنو  3019\10\91إىل  1\1

د.ل( ، وذلك على النحو  54,630,,90املصروفات عن الفرتة ذاتها )

 -التالي :
 

 

 

 

 الرصيد املصروفات الفعلية املفوض به الباب امليزانية

 التسيريية
,050 األول 35333 5500, 58, , 5, 8500, 

, الثاني 335333 5, 350, 3 08558, 3 

,858 إمجالي امليزانية التسيريية 35333 0580, 538, 85080550, 

,8 امليزانية التمويلية 353335333 5, 5, 53583, 85555, 55, 5, 

,8 اإلمجالي العام 055335333 005555580, 858553, 5, , , 
 

  املستندي :الفحص- 

م، 91/10/3019بعض البنود مل يصرف منها شيء حتى  .أ 

والوفِر املرتفع يف بعض البنود األخرى مما يشري إىل عدم دقة 

 تقديرات امليزانية، وخاصة امليزانية التمويلية .

كثرة األخطاء يف تسجيل بعض أذونات الصرف، والقيد،  .ب 

 بالسجالت املالية .

د.ل، بإذن الصرف  55,000مببلغ  -نوع أودي  -شراء سيارة  .ج 

من تشاركية اإلسناد، ولوحظ عدم وجود  145/10رقم  -

 خمصصات لشراء السيارات .

 3/10رقم  -د.ل، باحلوالة املالية  465,036صرف مبلغ  .د 

إىل/ شركة وادي عاللي للمقاوالت واالستثمار العقاري، واملبلغ 

 –العامة  ميثل التزاماٍت مستحقًة للشركة على جهاز األعمال
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سبها، املنحل، كما هو وارد يف ملستندات املرفقة، وتبني أن 

 املستندات املرفقة بإذن الصرف غرُي صحيحة .

 31/3رقم  -د.ل(، بإذن الصرف 00,,,13مت صرف ) .ه 

ملصلحة شركة شحات لإلنشاءات وصيانة الطرق واملهابط، مقابل 

لقيمة أعمال نظافة، ولوحظ اختالف أسم الشركة املسدد هلا ا

حسبما تظهر املستندات املرفقة بالسجل التجاري )شركة شحات 

خللط األسفلت( ونظامها األساسي ورد بأسم )شركة شحات 

 لصيانة الطرق واملهابط واخلدمات العامة( 

كما لوحظ االختالف يف تواريخ التكليفات مما يشكك يف صحة 

 املعامالت. 

إىل/  ,/131رقم  -د.ل، بإذن الصرف  35,500صرف مبلغ  .و 

حممد بشري خليفة  صاحب كسارة زلط مقابل توريد زلٍط ملشروع 

وحدة سكنية يف سرت مبوجب حمضر اتفاق مع شركة  600

اخلليج الستثمار احملاجر سابقا واملنحلة حاليا ، ولوحظ عدم 

حتديد الكمية وإن البيانات الواردة باملستندات حررت بنفس اخلط 

الت التوريد ال تتضمن أرقام رغم اختالف مصدرها وأن إيصا

وبيانات السيارات الناقلة، مما يثري الكثري من الشبهات حول صحة 

 املعاملة .

        بلغغغ إمجغغالي مغغغا مت صغغرفه " بوصغغغفه أحكاًمغغا قضغغائيًة" خغغغالل السغغنة حتغغغى

 -د.ل( وقد لوحظ اآلتي : 3353235333م حنو ) 33/31/3133
 

إحالتها من إدارة  نفذت أغلب األحكام القضائية دون وجود مايفيد .1

 القضايا للتنفيذ.

كثرة احلجوزات على حسابات الصندوق، باملخالفة ألحكام املادة  .3

اللجنة الشعبية ( من القانون املدني وخمالفة كتاب " 6,)
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( بشأن اعتبار أموال الصندوق 4,4/3006" سابقا  رقم )العامة

 أمواال عامة ال جيوز احلجز عليها .

متابعة الدعاوى املرفوعة ضد الصندوق  ضعف إدارة القضايا عن .9

والشركات التابعة له ومنها تأخر تقديم االستئناف، وإمتام ذلك 

م،  3006( لسنة 660رقم ) -بعد فوات األوان، مثل : الدعوة 

 د.ل . 939,143بقيمة 
 

م مت احلجز على حساب اإليرادات مببلغ 30/1/3019بتاريخ  .6

اكسبورت  ( د.ل لصاحل شركة "يوني16,363,166)

السويسرية" وذلك عن القضية املرفوعة ضد الصندوق مقابل 

االلتزامات القائمة على الشركة الليبية للدواجن واالبقار املنحلة 

، باحلكم الصادر عن حمكمة جنوب طربلس يف القضية رقم 

م مت تسييل القيمة 14/6/3019( ، وبتاريخ 531/3013)

شكال والطعن من شوائب للمستفيد رغم ما صاحب إجراءات االست

( ,5,9,0,56وخمالفات. علما بأن أصل الدين كان مببلغ )

 ( د.ل.,545,65,,يورو ، ما يعادل )
 

 : حساب اإليرادات- 

 د.ل( . 51,469,,,6م، ) 91/10/3019بلغ رصيد احلساب يف      

( ، 5تتم جباية اإليرادات دون استعمال إيصاالت القبض )م ح  .1

( من الئحة امليزانية واحلسابات 63ادة )باملخالفة ألحكام امل

 واملخازن .

اخللط يف الصرف بني حساب املصروفات وحساب اإليرادات ؛ حيث  .3

إن هناك مبالَغ مت حتميلها على حساب املصروفات، وهي ختص 

 حساب اإليرادات،خبالف ما هو متبع عند إدارة الصندوق .



 م ــــــــــــــــــــــ 3102سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير السنوي لـــــــــ

 

333 
 

حاليا، وفيما سبق )النظام مل تتخذ رئاسة الوزراء، وال وزارة املالية،  .9

السابق( أي إجراء خبصوص تفصيل املبلغ، ومعرفة حصة الدولة 

فيه، أو إحالة املبلغ إىل حسابات اخلزانة العامة حتى ال خيضع 

 إلجراءات احلجز اليت نالحظ أنها يف تزايد .

الصرف من حساب اإليرادات استنادا ملا ورد يف قرار إنشاء الصندوق  .6

حكام القانون املالي للدولة ، وذلك عن طريق موافقة ، باملخالفة أل

 وزارة املالية يف بعض األحيان .

د.ل(، من حساب اإليرادات اخلاص  56,000اإلذن بصرف مبلغ ) .5

باللجنة الثامنة للتصرف يف أصول وموجودات الوحدات 

االقتصادية ومراكز األسر املنتجة ، لتغطية املصروفات التسيريية 

 د.ل( ، فقط . 65,600بلغ املعتمد بامليزانية هو )، علما أن امل
 

 مالحظات عامة على الصندوق وجلان التصفية والتصرف 

( وحدة، تفاصيلها على 133بلغ عدد الوحدات املنحلة التابعة للصندوق )

 -النحو التالي :
 

 العدد م 3102\9\21الوضع احلالي حتى 

 شركات وأجهزة منحلة أنهت أعماهلا ومت شطبها من السجل التجاري 

 ومت اعتماد ميزانيات التصفية هلا
17 

 شركات وأجهزة منحلة أنهت أعماهلا ومت شطبها من السجل التجاري 

 ومل تعتمد ميزانياتها
71 

 شركات وأجهزة منحلة قدمت تقاريرها املبدئية إلدارة الصندوق 

 السجل التجاريوجاٍر شطبًُها من 
71 

 11 شركات وأجهزة منحلٌة أعماُلها حتت التصفية

 77 شركات وأجهزة منحلة ال توجد عنها معلومات

 1 شركات وأجهزة أهلية مت استثناؤها

 855 اإلمجالي
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 -وقد لوحظ بشأنها ما يلي :

 ال توجد تقارير دورية من جلان التصفية والتصرف عن أعماهلا . .1

املتابعة عن إعداد التقارير الدورية عن سري عمل جلان قصور إدارة  .3

التصفية والتصرف حيث إن آخر تقرير مت إعداده كان خالل سنة 

 م .3011

عدم ذكِر أرصدِة بعِض اجلهات اليت يتم حلُّها وُتشكل هلا جلاُن  .9

تصفية، يف حماضر التسليم واالستالم بني جلنة التصفية 

 -جلهات ، قبل احلل، ومثاله :والتصرف، وجلان اإلدارة هلذه ا
 

 شركة ليبيا للطريان . -ب  سبها  -جهاز األعمال العامة  -أ 

 شركة فروه للسياحة .  -د  الشركة الوطنية للدواجن واألبقار 
 

لتزامات على اجلهات حمل قيام بعض جلان التصفية بإحالة ا .6

 تبني أنها ديون غري صحيحة، أو مبستندات يشوبها الكثريالتصفية 

 من الشك واللبس .

عدم التزام جلان التصفية بإحالة أرصدة حسابات اجلهات حتت  .5

التصفية إىل حساب اإليرادات بالصندوق وفق ما حدده قرار إنشاء 

  -م ، ومثاله : 3006( لسنة 106رقم ) -الصندوق 

 جلنة تصفية الشركة العربية لتصنيع وتعبئة املشروبات . .أ 

 للبناء والتجارة واالستثمار .جلنة تصفية جهاز التحدي  .ب 

 جلنة تصفية الشركة العامة لإلنشاء وصيانة املرافق البلدية . .ج 

 

قصور إدارة الصندوق عن متابعة أعمال جلان التصفية وفق ما نص  .4

( لسنة 4,4رقم ) -علية قرار "السلطة التنفيذية"، سابقا، 

م، من حيث اعتماد ميزانيات التصفية وعدم التصرف يف  3006

صول إال بعد اعتمادها من إدارة الصندوق، وكذلك نقل مجيع األ
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اإليرادات إىل الصندوق ، وعدم التصرف فيها، ويتوىل الصندوق 

 تسوية مجيع االلتزامات .

تأخر جلان التصفية والتصرف عن استكمال أعماهلا، وفق ما نصت  .6

 3010لسنة  39رقم  -( من القانون التجاري  66علية املادة )

نصت على أن تستكمل جلان التصفية أعماهلا خالل سنة م، حيث 

من مباشرة العمل، ومتدَد ملدٍة     ال تتجاوز سنة ؛ فقد وصلت ُمَدُد 

 بعض اللجان لسنوات .

تقوم جلنة إدارة الصندوق منذ إنشائها بإصدار قراراِت تشكيِل جلاِن  .,

تصفيٍة وتصرٍف لشركات وأجهزة منحلة، دون حتديد مدة النتهاء 

 للجان من أعماهلا.ا

استيالء بعض اجلهات اإلدارية وبعض الكتائب املسلحة على مقارَّ  .3

( مقرًّا، مما أخَّر 16تابعٍة لشركات حتت التصفية، وعددها )

استكمال أعمال التصفية ، من حيث عدم قدرة اللجان على استالم 

 تلك املقار، وتسليمها إىل الدولة .

احملاسبة الواجبِة مراجعُتها، بلغ عدد امليزانيات لدى ديوان  .10

( ميزانية وعدد امليزانيات اليت راجعها الديوان 950واعتماُدها )

( ميزانية، والسبب يف تأخر االعتماد هو 5,وحتتاج إىل تعديل )

 عدم التزام جلان التصفية بالرد على مالحظات الديوان .

تعذر حتديد االلتزامات القائمة على الصندوق، واجلهات  .11

لة التابعة له نظرا لعدم وجود حصر دقيق هلا يف إدارة املنح

 الصندوق .

 

 -األداء اإلداري :

 النقص يف العناصر املؤهلة الفنية، وخاصة العناصر املالية . .1
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قصور إدارة الشئون اإلدارية واملالية عن حتديث املالك الوظيفي،  .3

 وفقا الحتياجات الصندوق .

دارة بصفة فردية، صدور بعض القرارات عن رئيس جملس اإل .9

 وذلك بعدم عرضها يف اجتماعات جلنة اإلدارة بالصندوق .

أغلب اللجان جتاوزت الغغُمغغَدَد القانونية ألعمال التصفية  .6

 والتصرف؛ حيث وصل بعضها ألكثر من عشر سنوات .

يتم حتديد املكافأة املالية لرئيس وأعضاء اللجان من رئيس  .5

الرجوع إىل جلنة اإلدارة، وفق ما حددته املادة  جملس اإلدارة،دون

 ( من الالئحة املالية للصندوق .99)

عدم صدور قراٍر ينظم منح املكافأة املالية للمشاركني يف أعمال  .4

اللجان املشكلة ألغراٍض تتعلق بنشاط الصندوق، رغم وجود نصٍّ 

ة صريح يف الالئحة اإلدارية املعمول بها يف الصندوق طبقا للفقر

(، اليت تنص على  أن "يتم منح املكافأة 99( من نص املادة )3)

وحتديد قيمتها، مبوجب قراٍر يصدر عن جلنة اإلدارة، بناء على 

 عرٍض من رئيس اللجنة" .

توسع إدارة الصندوق يف إصدار قراراٍت بتشكيل جلان داخل  .6

الصندوق، وبعض مهام هذه اللجان من اختصاصات اإلدارات، مما 

ن املصروفات التسيريية، فضال على تكرار بعض األمساء يف يزيد م

 عديد اللجان .

قصور املكتب القانوني عن متابعة الدعاوى املرفوعة ضد الصندوق  .9

 . والشركات واألجهزة املنحلة، التابعة له، مع إدارة القضايا
 

 -التوصيات :

حث احلكومة على إجراء معاجلة نهائية لوضع الشركات  -

نحلة  ، وضبط االلتزامات واحلد من ظاهرة احلجز واألجهزة امل
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على حسابات الصندوق ، والتقيد بنصوص القانون التجاري فيما 

 خيص )اجراءات التصفية وسداد الديون ( .

اعادة النظر يف قرار إنشاء الصندوق فيما خيص الصرف من حساب  -

االيرادات بإحالتها للحسابات املختصة بوزارة املالية والتقيد 

 بالقانون املالي للدولة .

حث ادارة الصندوق بتحديد مدد نهائية الستكمال جلان التصفية  -

 والتصرف ألعماهلا وفقًا للقانون التجاري .

 

تصغغغغغغغاالت وتقنيغغغغغغة املعلومغغغغغغغات  الشغغغغغغركة الليبيغغغغغغغة لل يغغغغغغد واال  

 -:القابضة

فوع ، والبالغ لوحظ عدم توافق قيمة رأس املال املد- 

مة رأس مال الشركة حَسَب ما نص مع قيد.ل( 544,454,345)

د.ل(، األمر الذي يعد  460,000,000عليه النظام األساسي والبالغ )

( من النظام األساسي للشركة، ويتطلب عرض 4خمالفة لنص املادة )

 املوضوع على اجلمعية العمومية للتصويب .

عدم اعتماد الالئحة املالية للشركة من قبل اجلمعية العمومية، -

( من قرار 11(  من النظام األساسي، واملادة )16لفة لنص املادة )باملخا

 م . 3005( لسنة 49"السلطة التنفيذية" سابقا، رقم )

ومية ؛ حيث إن آخر ميزانية تأخر الشركة عن إعداد امليزانيات العم-

 م . 3010كانت سنةَ  معدة 

إلدارة، جتاوز املدير العام سقَف الصالحيات اليت منحها إياه جملُس ا-

مليوًنا دينار، بتاريخ  (50وقد تبني ذلك من خالل صرف )

 م، ميثل دعًما لشركة بريد ليبيا .3019/,/9

عدم قيام الشركة بإظهار االستثمارات الداخلية واخلارجية ضمن -

م،باإلضافة  3010أرصدة آخر ميزانية معدة للشركة عن السنة املالية 
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 أي عائد ما يستوجب تقييم إىل وجود العديد من االستثمارات بال

 االستثمارات، كافًة وحتديد مدى جدواها .

تأخر تنفيذ مشروع املبنى اإلداري للشركة "حي األندلس "نظرا لوجود -

أخطاء فنية يف التصميم نتج عنها ضرورة الرجوع باملشروع إىل املراحل 

 د.ل(متثل 46,163اأُلَوِل للتصحيح بالرُّغم من تكبد الشركة قيمة )

 مصاريف أنفقت يف السابق على املشروع .

عدم القيام بإجراء املصادقات الالزمة مع الشركات التابعة، للتحقق -

ظهور العديد من الفروق  من صحة  األرصدة األمر الذي نتج عنه

 .باألرصدة

عدم قيام جلنة املراقبة بإعداد أي تقارير عن سري نشاط الشركة خالل -

 م . 3019سنة 

القيام بإظهار قيمة األرباح للشركات التابعة ، ضمن نتيجة نشاط عدم -

( من النظام األساسي للشركات ,9الشركة القابضة باملخالفة للمادة )

 التابعة .

حيث متت املوافقة خالل عام  ،توسع الشركة يف دعم الشركات التابعة -

د مت صرف مبلغ ( مليون دينار ، وق3,0م على دعمها مببلغ ) 3019

دعًما لشركة اجليل اجلديد، ومحلت القيمة مديونيًة  ( مليون دينار 50)

 على الشركة يف حني كان األوىل استكمال رأس مال الشركة .

مساهمةًً  وجود العديد من الشركات اليت متتلك الشركة القابضة-

%( من أسهمها، إال أنه مل َتِرْد ميزانياُت  65إىل  % 60فيها نسبتها بني )

شركات لديوان احملاسبة ملراجعتها وهذا يعد خمالفة لنص املادة تلك ال

م، بشأن إعادة تنظيم ديوان  3019( لسنة 13رقم ) -( من القانون9)

 احملاسبة .

متديد عمل "املصفى" للشركة العامة لل يد واالتصاالت السلكية -

ا م، م 3005والالسلكية إىل عدة سنوات واليت صدر قرار تصفيتها يف عاَم 
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م بشأن النشاط  3010( لسنة 39رقم ) -يعد خمالفة للقانون 

 التجاري .
 

 -شركة ليبيا لالتصاالت والتقنية :

عدم قيام الشركة بإصدار اللوائح املالية واإلدارية والفنية اخلاصة  -

( من النظام األساسي للشركة  ، 5بها ، مما يعد خمالفة للمادة )

 عتمد.فضالًً عن عدم وجود هيكل تنظيمي م

عدم قيام إدارة الشركة بإعداد امليزانيات العمومية للسنوات  -

األخرية يف توارخيها احملددة  األمر الذي جيعل هذه امليزانيات 

جمرد سرٍد لبيانات تارخيية، ال يستفاد منها باملخالفة للمادة 

 ( من النظام األساسي للشركة.42)

مفاجئ خلزائن  عدم قيام إدارة املراجعة بالشركة، بإجراء جرٍد -

 وخمازن الشركة إلحكام الرقابة عليها .

م، مبلغ  1222121142بلغت خسائر  الشركة الرتاكمية يف  -

%( من قيمة رأس املال  412د.ل( بنسبة   ) 132,693,483)

،ووفقا للقانون التجاري، ُيوَصى بتصفية الشركة يف مثل هذه 

 ( من القانون .42احلاالت استنادا إىل املادة )

عدم الدقة واحلرص على متابعة اخلطوط املخصصة، واليت متنح  -

لبعض اجلهات وقد لوحظ ذلك يف استفادة شركٍة أجنبية من 

اخلدمة )ينيورك إنفستمنت/راديسون املهاري( ومغادرتها البالَد دون 

إقفال اخلط املخصص ودفِع املبالغ املستحقة ، والبالغة يف نهاية 

ذا وقد أحيل املوضوع إىل اإلدارة ( دوالر، ه216,922م ) 1221

 القانونية يف الشركة الختاذ اإلجراءات الالزمة.

قيام الشركة مبنح خدمة اخلط املخصص لبعض اجلهات بدون  -

مقابل مادي ويتم ذلك يف صورة تبادل منفعة مع اجلهة املمنوح 
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هلا اخلط ؛ حيث لوحظ أنه يتم منح اخلدمة للجهة دون إجراء 

ِة االستفادة املتوقعة للشركة، واخلدمات اليت دراسة جدوى، ومد

يقدمها الطرف اآلخر، فضاًل على أن هذه اخلدمة يتم االتفاق 

عليها من قبل اإلدارة التجارية دون إحالة املعامالت إىل اإلدارة 

املالية إلثباتها، ومتابعة تسوية األرصدة مع اجلهات املستفيدة من 

 اخلدمة .

لتجارية" ببيع جمموعة من األبراج املوجودة قيام الشركة "اإلدارة ا -

يف خمازن الشركة مصنفًة على أنها بضاعة راكدة، دون اختاذ 

اإلجراءات اإلدارية الصحيحة، واملتمثلة يف الرجوع لإلدارة الفنية 

ملعرفة مدى احتياج الشركة هلذه األبراج يف مشاريع مستقبلية، 

م مبلغ  1221وقد بلغت قيمة مبيعات األبراج يف سنة 

 د.ل( . 21,323)

عدم قيام فرع الشركة باملنطقة الشرقية بتوريد اإليرادات إىل  -

يمة اليت حساب اإليرادات التجميعي يف الشركة ؛ حيث بلغت الق

م مبلغ  42/22/1224مل يتم توريدها حتى 

 د.ل( . 32,232,468)

 22تعرض مقر الشركة يف مدينة مصراتة للسرقة أثناء ثورة  -

تيجًة إلهمال مدير الفرع، وعدم اتباعه ضوابط البيع عن ف اير ن

طريق الصكوك املصدقة عند جتاوز قيمة املعاملة ألَف دينار ؛ فقد 

( دينار ، مببلغ  22فئة ) -( باقة كروت دفع مسبق 15قام ببيع )

د.ل( ألحد الوكالء دون إيداع القيمة يف املصرف  145,222)

 مما عرض املال العام للسرقة .

هور العديد من أرصدة الُعَهد املالية مرحلًة من سنة ألخرى، ظ -

ختص بعض موظفي الشركة بدون اختاذ اإلجراءات الالزمة بشأن 
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تسويتها، مما يظهر تقصري الشركة عن املتابعة والتحصيل لتلك 

 العهد .

قيام الشركة مبنح عهدة مالية جديدة لبعض املوظفني "مصرح  -

ملالية املمنوحة له يف السابق، األمر مجركي" دون تسوية العهدة ا

الذي ترتب عليه تراكم رصيد العهدة من سنة إىل أخرى حيث بلغ 

( مليون 2.1م، أكثر من )42/22/1221رصيد عهدتني يف 

 دينار .

( سيارًة 12من خالل مراجعة بند السيارات لوحظ أن هناك ) -

املالية م(، وال تزال اإلدارة  1221- 1222مفقودًة خالل سنيت )

بالشركة تقوم باحتساب مصروف االستهالك هلذه السيارات، 

األمر الذي يتطلب عرض املوضوع على اجلمعية العمومية ألخذ 

 اإلجراء الالزم يف شأنها .

لوحظ عدم وجود حصٍر للمحطات اهلوائية بأمساء اجلهات  -

املتعاقِد معها وكذلك عدم وجود حصٍر بعدد األبراج، اليت تعود 

 ا للشركة، واليت يتم استغالهلا دون مقابل مادي .ملكيته

( ال يطانية إلعداد B.Tقيام الشركة بالتعاقد مع شركة ) -

 اهليكلية  

 م ، ومل يتم التنفيذ حتى تارخيه.  4/21/1121وذلك بتاريخ 
م، التعاقد مع شركة 12/21/1121وللغرض نفسه مت بتاريخ  -

شركة فيالدلفيا  الريادة لالستشارات اإلدارية املتمثلة يف

لالستشارات، ومل  يتم التصديق على العقد من مصلحة الضرائب، 

ويف الوقت نفِسه قامت الشركة الليبية لل يد واالتصاالت وتقنية 

املعلومات القابضة )الشركة األم( بالتعاقد هي األخرى مع شركة 

وشركة بوز اإليطالية( للغرض نفسه، األمر  -)ديتكون األملانية
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( ، وتقصرَيها يف التنسيق مع LTTيبني إهمال شركة )الذي 

 ر  .ر املال العام دون م اهدؤدي إىل إالشركة القابضة، مبا ي
قيام رئيس جملس إدارة الشركة بالتعيني يف وظائف مبسميات  -

ليست هلا أساس إداري داخل الشركة، مثال "مدير تطوير األعمال 

دارة ، مدير األعمال، باملنطقة الشرقية مدير مبيعات جملس اإل

 مدير العمليات، ومدير احللول املتكاملة" .

( لسنة 224رقم ) -قيام رئيس جملس اإلدارة بإصدار القرار  -

م بغشأن رفع احلد األدنى من املرتبات، ومنح عالوات،  1121

( من النظام األساسي 21ف - 11( )24باملخالفة لنص املادتني )

 للشركة .
م،  1121( لسنة 21رقم ) -القانون  خمالفة الشركة أحكاَم -

بشأن تنظيم عالقات العمل اليت تقضى بضرورة التقيد بنماذج 

 العقود الصادرة من قبل وزارة العمل، واعتمادها .
قلة الكفاءات اإلدارية واملالية بالشركة، أدى إىل تدنى مستوى  -

 األداء يف هذه اجلوانب .
مستخدميها، وذلك إهمال الشركة وتقصريها، يف إظهار حقوق  -

باستقطاع مبلغ الضمان من مرتبات العاملني دون سدادها 

لصندوق الضمان ؛ حيث بلغت قيمة الضمان وغرامات التأخري 

د.ل(، كما مل يتم إصدار بطاقات ضمانيه  431113214مبلَغ )

 للعاملني .
عدم إعداد ميزانيات تقديرية للشركة، واعتمادها لسنيت  -

 ها يف الصرف على طلب اإلدارات .م( واقتصار1122-1121)
عدم وجود منظومة خاصة بإصدار فواتري اخلطوط املخصصة  -

خلدمة االنرتنت وخطوٍط ع  األقمار الصناعية نتج عنه وجود 
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عقود لكبار املستخدمني، دون سداد قيمتها لصعوبة ضبطها 

 ومراقبتها .
عدم وجود منظومة يتم على أساسها مراقبة مصاريف الرعاية  -

صحية املخصصة للعاملني وضبطها، واليت حددت مببلغ ال

 د.ل( لكل موظف سنويًا . 013111)
انفراد رئيس جملس اإلدارة بالشركة باختاذ القرارات، وإصدار  -

 التعليمات 

 والقيام بكافة الصالحيات املمنوحة لإلدارات داخل الشركة .
يف  قيام إدارة الشركة بالتعاقد على تأجري سيارات الستخدامها -

 كة بالرغم من وجود سيارات للشركةاملشاريع داخل الشر

 وسائقني متعاق ٍد معهم باخلصوص .
قيام الشركة بالتعاقد مع شركة "دعاية وإعالن" بالرُّغم من  -

 وجود قسم خاص بالدعاية واإلعالن، وموظفني تابعني له .
تأخر الشركة عن إجناز املشاريع املزمع االنتهاء منها، وهي مشروع  -

-(ADSL، ومشروع (NGBN)"الواي ماكس" ومشروع 

WIFI ، األمر الذي أدى إىل استمرار رداءة خدمة االنرتنت ،)

 وتوقُف بيع هذه اخلدمة أدت إىل َنَشَر ظاهرة السمسرة فيها .

تدّني مستوى أداء الشركة ناجٌم عن الصراع القائم بني رئيس  -

 جملس اإلدارة، واملوظفني .
 

 -للتقنية :شركة اجليل اجلديد 

م، رغم  1224مل َتْعِقِد اجلمعية العمومية أي اجتماع خالل عام  -

( من 253دعوتها من قبل جملس اإلدارة باملخالفة للمادة )

 م، بشأن النشاط التجاري . 1222(لسنة 14رقم ) -القانون 
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( 2عدم استقرار جملس اإلدارة ؛ حيث توال ى على الشركة ) -

م"، مع استبدال  1224م حتى  1229جمالس خالل الفرتة "من 

 املدير العام من فرتة ألخرى.

عدم اعتماد اهليكل التنظيمي، واملالك، والوصف الوظيفي  -

 للشركة، وكذلك اللوائح املالية .

عدم توافق أغراض الشركة الواردة يف كلٍّ من النظام األساسي،  -

 وعقد التأسيس .

فة للقرار صرف مكافآت لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة باملخال -

 املنظم لصرفها .

قيام املدير العام بإصدار قرار تشكيل جلنة املشرتيات، باملخالفة  -

ألحكام الئحة املشرتيات حيث إن هذا القرار من اختصاص رئيس 

 جملس اإلدارة .

عدم قيام الشركة بإجراء قيود اإلقفال، عن السنوات  -

 م( .1222/1222/1221)

شرتاكات مقابل بيع أجهزة إعادة عدم القيام بتحصيل إيرادات اال -

 البث املرئي.

القيام بفتح حسابات شخصية ختص بطاقات ائتمانية لكل من  -

م، دون  3/9/1224ورئيس قسم املشرتيات، بتاريخ العام املدير

 حتديد الغرض منها .

د.ل( ، عن  1,423,523قيام أحد املوظفني، باالستيالء على ) -

قام املعين بتنفيذها بدون م، و 1222قيمة مبيعاٍت خالل عام 

وجود مستندات من اجلهات املستفيدة وقامت الشركة مبخاطبة 

 وزار ة االتصاالت ورئيس مكتب البحث اجلنائي بالواقعة .

استمرار تكبد الشركة خلسائر سنوية متتالية ؛ حيث بلغت  -

 53,265,932م،) 42/21/1221اخلسائر املرتاكمة يف 



 م ــــــــــــــــــــــ 3102سنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير السنوي لـــــــــ

 

331 
 

من رأس املال املدفوع يف التاريخ ذاته، %( 11د.ل(، وهو ميثل نسبة )

ما يشري إىل استمرار استنزاف قيمة رأس املال دون العمل على حل 

املشاكل والصعوبات اليت تواجه الشركة، لتحقيق الغرض الذي 

 أنشئت من أجله .

اعتماد الشركة على منظومات شركة املدار، وذلك مقابل إجيار  -

على منظوماتها يف تشغيل "ِسعات" من مقسماتها ومل تعتمد 

 اخلطوط اهلاتفية اخلاصة بها .

م  42/8/1224بلغت قيمة املشروعات حتت التنفيذ حتى  -

 -د.ل(وقد لوحظ بشأنها ما يلي :236,281,929)

أنه مل يتم االنتهاء من بعض املشاريع، رغم اكتمال مدتها، ومثااًل  .أ 

 بو سليم .لذلك "مشروع تطوير املبنى اإلداري" الكائن يف منطقة أ

ومل يتبني تأصيل تلك  أن بعض املشاريع قيد االستالم النهائي .ب 

ودخوهلا يف اخلدمة "مشروع شبكة طرابلس، ومشروع املشروعات 

 شبكات اجليل القادم" .

عدم قيام الشركة بإثبات قيمة مساهمتها يف شركة "الثريا"  -

( مليون دوالر مع مالحظة استمرار تكبد املساهمة 15والبالغة )

( مليون دوالر وقد شكلت نسبة  132خلسائر مرتاكمة، بلغت )

 %( من قيمة رأس املال . 32)

قصور نظام الرقابة الداخلية املطبق بالشركة، وافتقاره لبعض  -

املقومات األساسية اليت جتعل منه نظامًا ُمْحغغك غغًمًا يوفر احلماية 

والرقابة على أصول الشركة، وموجوداتها ومن أهم مظاهر 

 -القصور :

عدم إتباع الشركة نظاَم احلصول على املصادقات الالزمة للتأكد  .أ 

 من صحة أرصدة املدينني والدائنني .
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عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية باملهام املسندة إليه بالكامل  .ب 

حيث اقتصر عمله على مراجعة أذون الصرف دون أن ميتد عمله 

ابعة للشركة، كافًة، ليشمل مراجعة ومتابعة نشاط اإلدارات الت

ومن َثمَّ  إعداده للتقارير الدورية وإحالتها لإلدارة العليا للشركة 

 لالسرتشاد بها يف اختاذ القرارات  .

يتم صرف العهد املالية بناء على مذكرات من اإلدارات التابعة -أ

للشركة  دون أن يتم إصدار قرار من اإلدارة العليا للشركة، والذي ُتغَبغيِّغُن 

 فيه قيمة العهدة والغرَض منها  وطرائَق استعاضتها .

ُرغم ارتفاع حجم املخزون الظاهر يف ميزان املراجعة -ب

م إال أن الشركة مل تقم مبسك السجالت اخلاصة 42/28/1224يف

 مبراقبة املخزون، األمر الذي ُيضعف الرقابة عليه.

اخلزائن ، أجنبية( من  -التوسع يف صرف النقدية )عمالت حملية-ج

مما يعد خلاًل يف نظام الرقابة الداخلية على النقدية، األمر الذي يتطلب 

ضرورة استعمال الصكوك يف أداء املدفوعات النقدية بداًل من النقدية 

 السائلة وما يصاحبها من خماطر .

مل تقِم الشركة مبسك سجل ملتابعة حركة استالم دفاتر الصكوك -د

 ( من الالئحة املالية للشركات .86باملخالفة لنص املادة )

 

 -شركة ليبيانا للهاتف احملمول :

( مليون دينار، إال أنه 212قيمة رأس مال الشركة املدفوع تصل إىل )-

د.ل(  33,583,456مبراجعة مكونات رأس املال تبيَّن عدم سداد قيمِة )

مت حتميلها سابًقا بوصفها مديونيًة على الشركة الليبية لل يد 

تصاالت وتقنية املعلومات القابضة ، وُيوِجب هذا استكمال سداد رأس واال

 املال غري املدفوع .
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ضعف نظام الرقابة الداخلية املطبق بالشركة، وافتقاره ملقومات -

أساسية جتعل منه نظامًا حمكمًا يوفر احلماية ألصول الشركة، 

 -وممتلكاتها ، ومن مالمح ذلك ما يلي :
 

املراجعة الداخلية عن القيام بدوره ؛ حيث اقتصر عمله قصور مكتب -أ

على املهام التقليدية دون أن ميتد إىل جوانب نشاط الشركة، خاصًة 

 اإلدارة  التجارية والفنية .

( 13عدم وجود الئحة مالية معتمدة للشركة، باملخالفة لنص املادة )-ب

وظيفي من النظام األساسي للشركة، فضاًل على عدم وجود توصيف 

 معتمد .

 عدم قيام الشركة بإجراء مصادقات لألرصدة "املدينة والدائنة" -ج

للتأكد من صحة األرصدة، وعدم إجراء مصادقات للتأكد من صحة 

احلسابات اجلارية "املدينة والدائنة "بني الشركة، والشركة الليبية 

 لل يد واالتصاالت وتقنية املعلومات القابضة .

دورة مستندية معتمدة ملراكز مبيعات الشركة           بالرغم من وجود-د

إال أنه مل يتم العمل بها ما ُيلِزُم إدارة  الشركة بضرورة اإلسراع يف تطبيق 

 هذه الدورة إحكاما للرقابة على اإليرادات مبراكز املبيعات .

 

وجود العديد من املشروعات املتوقفة واملتعثرة ُمرحلًة من سنوات سابقة -

 -ا:ومنه

 مشروع منظومة البث اإلذاعي الرقمي احملمول . .أ 

 مشروع تطوير خدمات تقنية املعلومات . .ب 

 مشروع إعداد اهليكل التنظيمي للشركة )شركة بوز( . .ج 

 مشروع إعداد الوصف والتوظيف بالشركة )شركة ديتكون( . .د 

( التابع للشركة )مبنى الدراسات 5رقم ) -مشروع حتوير املبنى  .ه 

 . البحرية /سابقًا(
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ُرْغَم قيام الشركة بإقفال تكلفة قطعة األرض املقام عليها خمازن -

( ماليني 9مبنطقة "الف الَّح"يف بند )حسابات حتت التسوية( بقيمة تفوق )

وذلك نتيجٌة ألعمال اهلدم من قبل جهاز تطوير مدينة طرابلس  -دينار 

وع لدى م، إال أنه مل يتبني قيام الشركة مبتابعة املوض1222خالل سنة 

جهات االختصاص لفتح ملف للتعويض عن قيمة األرض وفقًا للتقديرات 

 احملددة من جلنة تقدير العقارات عن قيمة األرض واملباني املقامة عليها .

مراسالٌت متكررٌة صدرت عن السيد/ رئيس جملس إدارة شركة ليبيانا -

ى الذي ( خبصوص املبنLTTاملوجهة لشركة ليبيا لالتصاالت والتقنية )

تستغله بدون مقابل، وبضرورة وضع آلية لالنتفاع بالعقار املشار إليه، غرَي 

أنه مل يتبني تلقي الشركة أيَّ ردود باخلصوص ، فنرى ضرورة بذل املزيد 

من اجلهود حلث الشركة على توقيع عقد إجيار أو انتفاع ، واختاذ 

 إجراءات حتقق ذلك .

اط الضمانية ، واالشرتاكات لوحظ تقاعس الشركة عن سداد األقس-

يف حينها ما ترتب عليه دفع الشركة غرامات تأخري ، بقيمة 

 –ولسنوات عدة سابقة –مع العلم أن الشركة  د.ل( 2,222,942)
 تتمتع بامتياز اإلعفاء الضرييب عن الدخل .

نظرًا لعدم الفصل يف قضية توزيع األرباح املستحقة ملوظفي الشركة -

م، طبًقا ملا هو وارد بالنظام  1225املرحلة من سنة من قيمة األرباح 

األساسي للشركة ، شهدت الشركة العديد من حاالت اعتصام املوظفني، 

 م . 1224خالل العام 

لوحظ قيام الشركة خالل السنوات املالية السابقة بصرف أعداد من -

 شفرات )نظام الفوترة( للعديد من اجلهات العامة واخلاصة واألفراد من

غري املوظفني ، ُرغم عدم وجود ما يفيد اعتماد هذه اخلدمة منتًجا جتاريًّا 

للشركة لغري املوظفني ، هذا ، وقد جتاوزت قيمة الديون على نظام الفوترة 
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( ماليني دينار، يف حني أن املثَبَت بالدفاتر 5م، ) 42/21/1221حتى 

 ( مليون دينار .115)

كة فرَع املنطقة الشرقية بضرورة مع مطالبات اإلدارة العامة للشر-

إحالة قيمة اإليرادات )مراكز املبيعات( إىل احلساب التجميعي لإليرادات 

إال أن الذي ُحوِّل هو  -مصرف اجلمهورية وكالة أبي ستة  -بالشركة 

الذي مل ُيَحوَّل  ( مليون دينار، والرصيَد املتبقي22َّ)

ثل قيمة اإليرادات د.ل(..وإمجاِليُّ املبلغني مي 183,563,652)

 م . 42/8/1224م، حتى  2/2/1224احملققة عن الفرتة "من 

" boozم، عقدين مع شركة " 1224توقيُع الشركة خالل سنة -

األمريكية لتنفيذ مشروع إعادة اهليكلة، ومراجعة املهام واملسؤوليات داخل 

م.. العقد األول 42/8/1224اهلياكل التنظيمية للشركة بتاريخ 

يورو( ميثل املرحلة األوىل والعقد الثاني بقيمة  425,222) بقيمة

يورو( ميثل املرحلتني الثانية والثالثة ، وقد لوحظ بشأنهما 642,222)

 -اآلتي:
 

التعاقد مت عن طريق التكليف املباشر من قبل املدير العام، باملخالفة -أ

 للتشريعات النافذة باخلصوص .

%( 52من املشروع للشركة املنفذة بالكامل، و)ُسدَِّدْت قيمة املرحلة األوىل 

 من قيمة العقد اخلاص بتنفيذ املرحلتني الثانية والثالثة .

بالرغم من انتهاء املرحلة األوىل منذ أشهر، إال أنه لوحظ أن شركة -ب

(Booz تقوم بتغيري اهليكلة، وعدم االستقرار، على ما مت عرضه على )

 إدارات الشركة .

نصت العقود على أنه يف حالة وجود أي خالفات بني الطرفني فإنه يتم -ج

وهذا ُعدَّ انتقاًصا من السيادة  الرجوع إىل القانون اإليطالي وليس اللييب

الليبية، يف حق القانون اللييب بالفصل يف أي خالف قد حيدث بني 

 الطرفني عند التنفيذ .
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ستشارات والتقنية، قيام الشركة بتوقيع عقد مع شركة بابل لال-

دوالًرا( بشأن نظام إدارة  622,625م بقيمة ) 22/1/1222بتاريخ 

( مبدة تنفيذ "مثانية أشهر"، إال أنه ORACLEاملوارد باستخدام حلول )

لوحظ عدم البدء يف تنفيذ العقد ، وأن الشركة مل تقم بأي إجراء إزاَء 

 التأخري .
 

 -شركة هاتف ليبيا :

تها للسنوات داد ميزانياتأخر الشركة عن إع-

وبالتالي مل تقم بإعداد أي ميزانية منذ م( 1222/1222/1221)

 إنشائها .

م، مت توقيع اتفاق بني الشركة العامة  21/21/1222بتاريخ -

اليت صدر يف شأنها قرار  -لل يد واالتصاالت السلكية والالسلكية 

ة لشركة هاتف وشركِة هاتف ليبيا  بتقييم املوجودات املسلم -تصفية 

 -ليبيا واملتمثلة يف اآلتي :
 

 

 القيمة بالدينار البيان

 312,190,412 أصول ثابتة

 03,,2,201, خمزون مواد

 01,903,111 م 3101مرتبات 

 212,131 مصروفات وحمروقات

 

 

وقد احُتِسبت هذه التقديرات وفق املركز املالي املعد من الشركة العامة 

م ، ولوحظ  42/21/1228السلكية والالسلكية يف لل يد واالتصاالت 

 -باالتفاق امل م ما يلي :

عدم تقييم األصول الثابتة اليت آلت لشركة هاتف ليبيا تقييًما فعليا -أ

 وإمنا مت االكتفاء بإثبات تلك األرصدة وفقًا ملا ورد يف حمضر االتفاق .
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ملالية عن تلك ظهور ُفروٍق عند إجراء اجلرد الفعلي نهاية  السنة ا-ب

 األرصدة الواردة  يف حمضر االتفاق .

 عدم اعتماد تلك األرصدة من قبل اجلمعية العمومية للشركة -ج

 إلعالئها  وإثبات القيمة رأَس ماٍل للشركة .

 م 42/21/1224ة ألخرى ؛ فقد ظهر يف تنامي رصيد املدينني من سن-

بعة د.ل(، ولوحظ ضعف إجراءات املتا 145,242,122مبلغ )

 والتحصيل املطبقِة يف الشركة .

التوسُع يف صرف العهد املستدمية للعديد من األشخاص ألعمال -

ومصروفات طارئة تواجه الشركة، يف حني كان األوىل صرَف عهدة 

مستدمية للخزينة يتم من خالهلا الصرف وفقًا لضوابط حمددة، زيادة 

 ِرفت له .على عدم تسوية الُعَهد فور انتهاء الغرض الذي ُص

دى املصارف، مع استمرار وجوُد أرصدة معلقة يف حسابات الشركة ل-

 من سنة ألخرى دون تسوية .ترحيلها 

على الرُّغم من ظهور نتيجة نشاط الشركة لألرباح خالل السنوات -

م( ، وفقًا ملا أظهره املركز املالي  1222/1222/1221املالية )

إال أنه ُيتحفظ على  -ميزانيات" للشركة "مل تقم الشركة بإعداد 

صحة األرصدة نظًرا لعدم قيام الشركة باحتساب قيمة مصروف 

االستهالكات لألصول اليت آلت للشركة من الشركة العامة لل يد 

 واالتصاالت السلكية والالسلكية .
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 -الشركة العامة لإللكرتونات :

توقف مجيع املصانع واملركبات الصناعية عن العمل جَنَم عنه توقف -

 م . 3102اإلنتاج بها منذ سنوات إىل غاية النصف األول من عام 

 عدم متكن الشركة من فتح اعتمادات لتوريد مستلزمات ، ومواد تشغيل -

 بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى الشركة .

وجود فائض نسيب من العمالة، ما زاد يف حتمُِّل الشركة ملرتبات إضافية -

رغم توقف اإلنتاج باملصانع، واملركبات التابعة للشركة، األمر الذي يؤدي 

 إىل استنزاف رأس املال .

تباطؤ الشركة عن تسوية التزاماتها القائمة، وحتصيل ديونها لدى -

 غريها .

إحالة تقاريرها الشهرية إىل مكتب عدم التزام إدارات الشركة ب-

اإلحصاء واملعلومات نتج عنه عدم صدور تقرير مفصل عن سري العمل 

 بالشركة .

التأخر عن إقفال امليزانيات يف الوقت احملدد هلا ؛ حيث كانت آخر -

م وآخر ميزانية اعتمدها ديوان احملاسبة سنَة  3112ميزانية معدة، سنة 

 م . 3112

ئد املرتتبة على مساهمات الشركة يف شركة عدم حتصيل الفوا-

 الصناعات العربيــــــــــة املتكاملة بـ "مصر"، ويف شركة "البث املرئي" .

قيام إدارة الشركة بإجيار بعض األراضي واملباني اإلدارية التابعة هلا، -

 بأمثان زهيدة ال توافق أسعاَر السوق .

اهلدايا، واملكافآت، والسفر اإلفراط يف املصروفات العمومية، كبند ِْ -

ذي متر بالشركة أزمٌة مالية م يف الوقت ال 3103واملبيت، عن سنة 

 .حرجة

ة لساستعمال، وهي يف حال  جيدة وجود خمزون راكد من املواد الصاحل-

 دون االستفادة منها .
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 -الشركة الليبية األفريقية للطريان القابضة :

السازمة، لنقل ملكية ت القانونية عدم اختاذ وزارة املالية اإلجراءا-

 بعد أن قامت بشراء أسهم الشركة من املساهمني السابقني .الشركة هلا 

تابعة أداء الشركات التابعة عدم وجود جلان متخصصة من الشركة مل-

 .هلا

عدم صدور النظام األساسي املعدل مبوجب قرار اجلمعية العمومية -

 سها الشركة، باملخالفة .للشركة  ما شاب األعماَل اليت متار
 

 -شركة اخلطوط اجلوية الليبية :

تأخر الشركة عن إجراء التسويات املصرفية، وعمليات املطابقة -

للحسابات املصرفية ما ترتب عنه تراكُم أرصدة املعلقات، وتضخُمها، دون 

 اكتشافها وتصحيحِْها وقت حدوثها .

للخزائن الفرعية، واملخازن، القصور عن إجراء عمليات اجلرد املفاجئ -

 والعهد املالية املؤقتة والدائمة .

إهمال إجراء املصادقات السازمة للتأكد من صحة األرصدة املدينة -

والدائنة بسجسات الشركة األمر الذي قد ُيظهر أرصدتها يف القوائم املالية 

 على غري حقيقتها .

عة للشركة، واليت بلغت تعدد الفروع واملكاتب اخلارجية والداخلية التاب-

( مكتًبا مع ضعف املتابعة اآلنية الذي سبب تأخر تسويَة بعض 21)

 احلسابات وقفَلها، وعدم دقتها أحيانًا .

م 21/2/3102صرفية اخلارجية يف ارتفاع أرصدة بعض احلسابات امل-

ة املختنقات اليت تواجه الشركة حيث كان األجدى استغساَلَها يف معاجل

  -السيولة ، ومثال ذلك :من حيث قلة 
 

ديناًرا  233223223  البنك العربي الربيطاني  .أ 
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ديناًرا  334213322   بنك قناة السويس .ب 

  

ديناًرا  233333442  املصرف اللييب اخلارجي  .ج 

  
 

ارتفاع رصيد املدينني "مبيعات التذاكر" حيث بلغ رصيده يف -

تدوير مصادر د.ل( ، وهذا ُيحِْد من  332323202م )21/2/3102

واستخدامات أموال الشركة كما لوحظ عدم وجود ضمانات أو تأمينات 

 كافية َدَفَعَها العمساء لضمان أموال الشركة من الضياع .

َتـَبّين وجود العديد من األصناف التالفة وغري املستعملة ، تتمثل يف -

قطع غيار الطائرات واملعدات التموينية، األمر الذي يتطلب اختاذ 

 إلجراءات القانونية بشأن التصرف فيها .ا

تقصري الشركة عن احلصول على مستندات امللكية ألصوهلا يف اخلارج، -

سواء كانت أصوال ثابتة أو متداولة، ويقتضي هذا اختاذ اإلجراءات 

 املناسبة حلص ِرها ومتابعتها واستحضار مستندات ملكيتها .

شركة الربيقة" ؛ من ود تنامي رصيد التزامات الشركة "تزويد الوق-

د.ل(، ما 02333243222م، ) 21/2/3102حيث بلغ الرصيد يف 

ُيوجب على الشركة تسوية التزاماتها القائمة مع شركة الربيقة َحدًّا من 

 ظاهرة تضخم االلتزامات مستقبسًا .

م   21/2/3102بلغ رصيد قرض املصارف "شراء طائرات" يف -

الشركة مل تقم بسداد أي قسط د.ل(وقد تبني أن  23332413222)

 أو فوائد األقساط املرتاكمة منذ سنوات سابقة .

عدم وجود جلنة عطاءات خارجية تقوم بعمليات املفاضلة والرتسية -

لعمليات شراء قطع غيار الطائرات ومستلزمات الصيانة ومستلزمات 

د.ل(  2333223303التشغيل ؛ حيث تبيََّن قيام الشركة بدفع )
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خارجيًة، دون خضوع تلك املشرتيات إىل اإلجراءات القانونية مشرتياٍت 

 املعمول بها يف حاالت التعاقد لغرض التوريد.

استمرار حتقيق الشركة خسائَر متتالية من سنة ألخرى ؛ حيث بلغ -

ا مبد.ل(،  32330223332م، ) 20/03/3103إمجالي اخلسائر يف 

دينار، ولعل من أهم أسباب  ( مليون321يفوق رأس املال املدفوع والبالغ )

تكبد الشركة اخلسائَر هو "ارتفاع تكلفة تذاكر السفر الداخلية مقارنة 

 بسعر البيع" .

 

 -شركة اخلطوط اجلوية األفريقية :

 ( حسابا مصريف بالعملة احمللية واألجنبية، 001حتتفظ الشركة بـ )

اخلارجية، يف ختص اإلدارة العامة للشركة وفروعها، وبعض احملطات 

 -العديد من الدول .. ولوحظ بشأنها اآلتي :

التوسع يف فتح احلسابات املصرفية؛ حيث العديد منها ال حركَة  -

 م .3102له خسال سنة 

إهمال اإلدارة املالية متابعَة أغلب احلسابات املصرفية للشركة ،  -

( حساًبا مصرفيا، 23حيث تبني عدم وجود كشوفات مصرفية لـ )

 على اإلهمال وعدم املتابعة .ما يدل 

عدم إعداد مذكرات التسوية جلميع احلسابات املصرفية خسال  -

م مما يستوجب العمل على متابعة ومعاجلة الفروقات 3102سنة 

 وتسويتها يف حينها.

  عدم قيام الشركة بتسوية وإقفال العهد املالية أواًل بأول ؛ حيث بلغ

د.ل(، األمر الذي  2333121م، ) 20/03/3102رصيد الُعهد يف 

 يعد خمالفة للوائح والقوانني املعمول بها . 

  د.ل(  0232303021م، ) 20/03/3103بلغ رصيد املخزون يف

 -اآلتي : حَسَب )منظومة احلاسب اآللي( وقد لوحظ بشأنه
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  تأخر صدوِر قراِر تشكيِل جلاِن جردِْ أصوِل الشركة، عن السنة املالية

 م . 3/2/3102م حيث صدر يف 3103

  م،  20/03/3103من خسال اإلطساع على تقرير اجلرد السنوي يف

لوحظ عدم قيام الشركة بإجراء املطابقات والتسويات اجلردية 

وق بني رصيد اجلرد الفعلي، السازمة ؛ فقد تبني وجود العديد من الفر

وما هو مثبت يف منظومة إدارة احلسابات، فضسًا على عدم تقييم 

 -العديد من األصناف مبخازن قطع الغيار . وللتوضيح :
 

 رصيد اجلرد الفعلي رصيد إدارة احلسابات اسم املخزن

0,2,9,2 قطع غيار طائرات  1 دينار 21,
 دينار 1,,020,02 دينار ,029,1299 مواد ومهمات

,,01,2 دينار 1,,2,, التموين  دينار ,
210,,, 1 الزي الرمسي  دينار 2

 

  ظهور رصيد حساب مسمى "دفعات بأوامر شراء خارجية وحملية" ميثل

 -م وفقًا لآلتي : 20/03/3102سداد قطع غيار صيانة يف 

 د.ل  3233023222 دفعات بأوامر شراء خارجية  -

 د.ل  0223234 دفعات بأوامر شراء حملية  -

 ال يوجد ما يثبت توريد هذه املواد "قطع غيار" أو دخوهلا وننوه إىل أنه

 للمخازن أو صرفها وتركيبها، مما يثري الشك يف صحة هذه األرقام.

  م  20/03/3102بلغت قيمة القروض املمنوحة للشركة يف

  -د.ل( وفق البيان التالي: 0332133023223)

بقيمة قرض شراء الطائرات من قبل مصرف اجلمهورية  -

 د.ل( . 33233223023)

 د.ل( . 32330423231)قرض وزارة املالية  -

 بقيمـــــــــــةقـــــــــــرض الشـــــــــــركة الليبيـــــــــــة األفريقيـــــــــــة القابضـــــــــــة   -

 د.ل( .03430323203)
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ــات     - ــا للمرتبــــ ــة دعًمــــ ــة األفريقيــــ ــركة الليبيــــ ــرض الشــــ ــة قــــ    بقيمــــ

 د.ل( . 3233223443)

الشركة عن الوفاء بالتزاماتها جتاه غريها، حيث وقد لوحظ عجز  -

مل تتمكن الشركة من سداد أي مبلغ من هذه القروض مما 

 يضيف أعباء مالية أخرى تتمثل يف الفوائد املدينة .

  تنامي االلتزامات القائمة على الشركة "الدائنون" من سنة ألخرى؛

د.ل( ما  2232223133م ) 20/03/3102فبلغ الرصيد يف 

 ر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها جتاه غريها .يظه

  3132223013م ) 20/03/3103ظهور رصيد "املدينون" يف 

د.ل( ، )حَسَب منظومة احلسابات( ، وقد لوحظ عدم إجراء مصادقات 

للعديد من اجلهات اليت تتعامل مع الشركة للتأكد من صحة 

امت بها الشركة يوجد األرصدة فضسا على أن بعض املصادقات اليت ق

 بها فروق كبرية يف القيمة .

 ًة ؛ حيث بلغت عن السنة استمرار تكبد الشركة خسائَر سنويًة متوالي

 د.ل( 0313332,334م ) 20/03/3103يف املنتهية 

م ويساحظ  21/00/3102د.ل( حتى  02232223222و)

ضخامة قيمة اخلسائر باإلضافة إىل قيمة االلتزامات القائمة على 

( مليون دينار ، األمر الذي 321الشركة مقارنة برأس املال البالغ )

يوضح سوء الوضع املالي للشركة ووفقا للقانون التجاري فُيوَصى 

 ( من القانون 20ملِْــث ِل هذه احلالة تصفية الشركة استنادا إىل املادة )

م، بشأن النشاط التجاري ، إذا مل يتم  3101( لسنة 32رقم )

 سائر ودعم الشركة.معاجلة اخل
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 -الشركة الوطنية العامة للنقل البحري :

توسيع  قيام إدارة الشركة خسال السنوات السابقة بإتباع إسرتاتيجية

أسطوهلا البحري وجتديده ، وذلك باقتناء ناقسات جديدة ، وقد اعتمدت 

الشركة لتمويل وتنفيذ تلك االسرتاتيجية ، على االقرتاض من جهات 

 -داخلية وخارجية .. واجلدول التالي يوضح ذلك :
 

 عدد الناقسات قيمة القرض اجلهة املمولة
 

 نسبة التمويل

 % ,2 , دوالر 09129112111 مصرف كاليون

, حمفظة ليبيا أفريقيا  % 011 1 دوالر 1121112111

 % 1, ,0 دوالر 11121112111 املصرف اللييب اخلارجي

 % ,0 , دينار 1021112111 مصرف التنمية
 

 -ومن خسال الدراسة لوحظ اآلتي :

متكاملة أو خطة واضحة لدى الشركة  ال توجد دراسة إسرتاتيجية-

 لتشغيل تلك الناقسات يف السوق العاملية بكفاءة .

أن االجتاه لساقرتاض من مصارف خارجية )مصرف كاليون( قد يعرض -

الشركة للحجز على السفن والناقسات واحلسابات املصرفية للشركة يف 

ع األقساط اخلارج ، يف حال تعثر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها يف دف

 والفوائد املستحقة يف مواعيدها .

يرتتب عن االقرتاض من مصارف خارجية دفُع فوائد مصرفية على -

األقساط وغالبا ما تكون نسبة الفائدة عليها مرتفعة، ما يزيد األعباَء 

املالية على الشركة ويف هذا الشأن حتديدًا نذكر أن قرض مصرف 

ر وتاريخ احلصول على ( دوال 04334113111كاليون بقيمة )

م  03/4/3102( سنة ، تنتهي يف 02م وملدة ) 3114القرض يف سنة 

ويف حالة سداد القرض وفقا لألقساط والفوائد املستحقة عليه فإن 
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( دوالًرا ، متثل فوائد على  3232233221الشركة ستتكبد ما قيمته )

 القرض .

بل يف تعرضت الشركة لسرقة أموال واختساسات كانت شركة با-

تونس طرفا فيها حيث تعترب الشركة املذكورة هي الوسيَط يف عملية 

استسام األموال من الوسطاء اخلارجيني وُمساك السفن، وتقوم بدورها 

بإحالة تلك األموال إىل احلسابات الشخصية للمدعو "هانيبال معمر 

م، هذا وتعترب هذه القضية  3100القذايف"، وقد اكُتشفت الواقعة سنة 

ن أبرز القضايا املرفوعة من الشركة حاليا، وقد قيدت   الواقعة )جناية( م

وأمرت غرفة االتهام مبحكمة مشال طرابلس االبتدائية بإحالة املتهمني 

حملكمة اجلنايات هذا ومن خسال املستندات والتحقيقات اليت أجرتها 

لية اليت لألموال املختلسة واخلسارة املا -النيابة فإن القيمة التقديرية 

مليات املتاجرة بالعملة تعرضت هلا الشركة من جراء الدخول يف ع

هي حَسَب اجلدول  -لقذايف"املدعو "هانيبال معمر اومصروفات 

 -:التالي
 

 

 البيان
 املبالغ بالعملة األجنبية

 

 املبالغ بالدينار اللييب

, شراء الناقسات , 2, , دوالر 112111 921, , 2111 

,002 العملةخسائر بيع وشراء  122, ,02210 يورو ,2 210, 

مبالغ مسحوبة من مصرف 

 فاليتا وال ختص الشركة
12, 9121, , يورو , 21, , 211, 

مبالغ مسحوبة من مصرف 

 اليوباي وال ختص الشركة
2, , ,021 يورو ,219 12, 1, 

 

(، حبوض x32رقم ) –قيام الشركة بإبرام عقد لبناء سفينة ركاب -

(stx يف يونيو )( مليون 232م بقيمة إمجالية للعقد، بلغت ) 3101

%( 01يورو، ُيسدد على مخس دفعات، وقد مت سداد الدفعة األوىل، بنسبة )
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( يورو، عند توقيع العقد عن 2332113111من قيمة العقد، والبالغة )

م ، ومل تتمكن  31/4/3101طريق املصرف العربي اإليطالي، بتاريخ 

م نظرا  20/2/3100اد الدفعة الثانية، اليت ُتستحق يف الشركة من سد

للحظر املفروض على حسابات الشركة، أثناء فرتة التحرير، األمر الذي 

( وقيام احلوض ببيع السفينة، stxترتب عليه إيقاف العقد من قبل )

وهذا اإلجراء خمالٌف لبنود العقد، وحرصا من الشركة وحفاظا على 

ى حتكيمية بالتنسيق مع إدارة القضايا مرفوعة حقوقها، قررت رفع دعو

م الدولية )أي، إس، إس( يف ( أمام حمكمة التحكيstxعلى حوض )

 .فرنسا

يورو(، من  213111م، مت حتويل مبلغ ) 01/2/3102وبتاريخ      

( ملصلحة مكتب 22223رقم ) –حساب الشركة باملصرف اخلارجي 

ة والزالت الشركة تتابع موضوع احملامي ميثل التكاليف واألتعاب األولي

يورور( وأي  2332113111ترجيع قيمة الدفعة األوىل البالغة )

مصاريف أخرى تتكبدها الشركة نظرا إلخسال احلوض بالعقد املربم 

 "وهذا حَسب إفادة السيد مدير إدارة الشؤون املالية" بالشركة .

ية يف أظهرت حسابات الشركة أرصدة للعديد من احلسابات املصرف-

م احمللية واخلارجية وبعمسات خمتلفة، إال أنه لوحظ عدم  20/2/3102

قيام الشركة بإعداد مذكرات التسوية الشهرية لتلك احلسابات للوقوف 

 على املعلقات أو االختسافات ، والعمل على تسويتها يف حينه.

قيام إدارة الشركة خسال السنوات املالية السابقة بإنشاء جمموعة من -

شركات التابعة خارج ليبيا ، وحتديدًا )مبالطا( كان الغرض من ال

إنشائها توزيع إدارة تشغيل السفن والناقسات على تلك الشركات، حيث 

تتجنب الشركة عمليات احلجز يف املوانئ اخلارجية على السفن 

 والناقسات، وبالتالي ميكن تفادي ما كان حيدث سابقًا ؛ حيث إن السفن 
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لعمليات احلجز يف املوانئ العاملية  ومن تلك الشركات  كانت ُعر َضًة

 -مايلي:

 
 

 اسم الشركة ر.م

 رأس املال

)القيمة باأللف 

 دينار(

 دينار 32633 الشركة الليبية للنقل عرب احمليطات احملدودة )الناقلةالقرضابية( 3

 دينار 32533 شركة فيسادلفيا للمساحة احملدودة )مسراء اخلليج( 3

 دينار 32533 أعالي البحار للمساحة احملدودة )اهلاني( شركة 7

 دينار 32575 شركة خليج سرت احملدودة )ليبيا( 3

 دينار 32533 شركة الزويتينة للمساحة احملدودة )أنوار اخلليج( 5

 دينار 32533 شركة العقيلة أويللميتد )العقيلة( 6

 دينار 32637 الشركة الليبية لنقل النفط )ابن بطوطة( 3

 دينار 32333 شركة ناقسات الزويتينة احملدودة )الناقلة القادسية( 3

 

 -األمر الذي يتطلب اآلتي :

        ــة ــداد دراسـ ــذكورة، وإعـ ــركات املـ ــراءات الشـ ــة إلجـ ــة قانونيـ مراجعـ

شــاملة إلمكــان اســتمرار الشــركات يف أداء عملــها مــن عدمــه، وفقــًا     

 لشروط وضوابط معينة تتخذها الشركة .

 - ومراجعة حسابات ومستندات تلك الشركات، للوقوف فحص

 على أية خمالفات قد تظهر واختاذ ما يلزم بشأنها يف حينه .

لوحظ تكبد الشركة خسائَر بنهاية السنتني املاليتني املنتهيتني يف -

د.ل(   232343224م ، مببلغ ) 20/03/3103م  20/03/3100

%( 2%( ، ) 1232)د.ل( على التوالي أي ما نسبته  2233333322)

 من قيمة رأس املال .

عدم التزام الشركة مبسك السجسات واجملموعة الدفرتية السازمة -

إلثبات قيود املعامسات املالية حيث اعتمدت الشركة على منظومة احلاسب 
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( من 32( من أحكام املادة )4اآللي األمر الذي يعد خمالفة للفقرة )

 السائحة املالية للشركة .

إدارة الشركة باستكمال املساك الوظيفي، وحتديد اختصاصات  مل تقم-

الوظائف واحتياجات اإلدارات املختلفة بالشركة لكل وظيفة بالشكل الذي 

 يكفل االختصاصات وحيكم أنظمة الضبط الداخلي للعمليات .

االعتماد على صور  من الفواتري دون إرفاق املستندات األصلية يف إثبات -

. األمر الذي يقتضي اجتناب هذا اإلجراء منًعًا الحتمال عمليات الصرف .

تكرار صرفها، وخاصة املعامسات املتعلقة بتسوية الدفعات املقدمة للوكساء 

 واملوردين .

تبني استمرار وجود أفراد على ظهر السفن ألكثر من سنة ، يف الوقت -

قاضون أي الذي يوجد فيه العديد من األفراد يف إجازة على اليابسة، ال يت

( من 9مرتب  ولديهم الرغبة يف الصعود وهذا خيالف ما نصت عليه املادة )

عقد استخدام )املساح(، واليت تنص على أن  " تكون مدة الصعود الفعلية 

 اليت يلتزم الطرف الثاني العمل خساهلا على ظهر السفينة ، أو الناقلة 

لتمديد، إىل حني توفري يف كل مرة مبا ال يتجاوز مدة أربعة أشهر، قابلة ل

البديل بشرط أال تتجاوز املدة أسبوًعا"، ما أدى ذلك إىل وجود فوضى يف 

 اإلدارة، وكثرة الشكاوى من أفراد األطقم.  
 

غياب التنسيق والتواصل بني اإلدارة التجارية واإلدارة املالية بالشركة         -

  -ما أدى إىل :

ناقلة على حَِْدة، وهذا اختصاص كل عدم معرفة املصاريف املتعلقة ب .أ 

 أصيل لإلدارة املالية .

تقصري اإلدارة املالية عن دفع قيمة مصاريف، وأتعاب الوكساء يف  .ب 

وقتها، ما وضع اإلدارة التجارية يف مشاكل مع املستأجرين، مع 

 عزوف بعضهم عن التعامل مع الشركة .
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أمساء وظائف غري لوحظ قيام بعض العاملني باإلدارة املالية بالتوقيع ب-

 مكلفني بها رمسيًا .

 ضعف أداء الشركة يف معاجلة املشاكل اخلاصة بتسوية املرتبات . -

 عدم مساءمة اهليكل التنظيمي لعمل الشركة .-

 غياب تقارير اإلدارة املالية، الشهرية .-

صدور قرارات عن رئيس جملس اإلدارة باإليفاد لدورات تدريبية ملدٍة -

 حياتِْه .يتجاوز بها صسا

لوحظ أن جلنة املراقبة، بالشركة املشكلة مبوجب قرار اجلمعية -

مل تعقد اجتماعا منذ  -م 3103( لسنة 3رقم ) -العمومية للشركة 

تشكيلها، ومل تقدم أي تقرير عن الشركة بالرغم من تقاضي أعضائها 

 مكافآت مالية .

لضمان حق  عدم وجود اتفاقات موقعة مع الشركات املشغلة للناقسات،-

الشركة واالكتفاء بدفع املبالغ الشهرية مقدما، دون إجراء تسوية 

 للمبالغ املدفوعة للسنوات السابقة .

 

  -شركة جرمة للتوكيسات املساحية والشحن والتفريغ :

للشركة بتمديد اخلدمة ملدير فرع  قيام رئيس اللجنة التسيريية-

الشركة يف "اليونان" لساستمرار يف عمله، وختويله بالتوقيع على 

م، ثم قام  0/4/3100احلسابات املصرفية ُرغم إحالته على التقاعد من 

بتعيني شخص  آخر "غري مؤهل" بتولي مهام مدير الفرع بداًل من األول ، يف 

 م . 0/0/3102

بلغ إمجالي، قدُره ( سيارات مب4بشراء ) قيام إدارة الشركة-

مائة وستة وثساثون ألف دينار لييب، وتسليمِْها د.ل( 0233111)

ألشخاص ال يتبعون الشركة.قيام إدارة الشركة بشراء هواتف ثريا دون 

 تسجيلها ضمن أصول الشركة .
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اهلا املساحية ُرغم انتهاء عمرها مقيام إدارة الشركة مبمارسة أع-

 م دون متديد . 3112يف سنة  القانوني ،

ال يوجد جملس إدارة وال مجعية عمومية للشركة، واالعتماد على -

قرارات اللجنة التسيريية اليت شكلها املكتُب التنفيذي باجمللس الوطين 

 االنتقالي ُرغم تبعية الشركة لوزارة املواصسات .

األجنبية، على  عدم قيام اإلدارة املالية بعرض املعامسات املالية بالعملة-

( من السائحة املالية 32مكتب املراجعة الداخلية باملخالفة للمادة  )

 للشركات .

عدم قيام اإلدارة املالية، ومكتب املراجعة الداخلية، بإعداد تقارير دورية -

 ( من السائحة املالية للشركات .02باملخالفة للمادة )

الية من حسابات املصارف قيام املدير املالي ونائبه بإجراء حتويسات م-

 ( من السائحة املالية للشركات .23بصفتهم خموَّلني باملخالفة للمــــادة )

عدم إجراء مطابقة لديون الشركة  للتأكد والتحقق من صحتها -

 ( من السائحة املالية للشركات .31(، واملادة )24باملخالفة للمادة  )

ل العلمي، والكفاءة، واالعتماُد اختيار مديرين لإلدارات دون مراعاة املؤه-

 حاليا على محلة الشهادة اإلعدادية والثانوية .

رقم  -قيام رئيس اللجنة التسيريية بتشكيل جلنة مشرتيات، بقرار -

م برئاسة مدير مكتب املراجعة الداخلية، بالرُّغم من  3100( لسنة 20)

( من 22( )23وجود قسم للمشرتيات واملخازن باملخالفة للمادتني )

 السائحة املالية للشركات .

( ، واملادة 23عدم وجود حماضر للجنة املشرتيات، باملخالفة للمادة )-

 ( من السائحة املالية للشركات .  023)

إستمرار إدارة الشركة مبزاولة تنفيذ مشروع استثماري بنسبة مساهمة -

ة %( مع شركة "ايرسل الشرق األوسط" إيرانية اجلنسية املساهم20)

%( بناء على قرار "السلطة التنفيذية املختصة "، سابقا لسنة  32بنسبة )
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( 024رقم ) -م باملخالفة لقرار "السلطة التنفيذية" سابقا،  3112

م الذي ينص على عدم تأسيس الشركات املشرتكة يف  3101لسنة 

 جماالت أعمال التوكيسات املساحية وأن تقتصر على الليبيني فقط .

ة شركة "نور الشرق لألعمال البحرية" املساهمة التابعة قيام إدار-

لشركة جرمة مبزاولة األعمال البحرية بدون إذن مزاولة من وزارة 

 املواصسات .

تعدد أرقام احلسابات املصرفية، واختساُفها من سنة ألخرى، باملخالفة -

 ( من السائحة املالية للشركات . 2للمادة )

 عقوَد استخدام العاملني .عدُم اعتماد وزارة العمل -

 ال وجود هليكل تنظيمي، وال مساٍك وظيفي، معتَمَديِن للشركة .-

التأخُر عن سداد الديون املستحقة ملصلحة الضرائب، واليت وصلت -

 د.ل( . 0231113111قيمتها)
 

 -شركة الشاحنات واحلافسات :

 ( مليون دينار، ورأُس املال املدفوع23بلغ رأُس مال الشركة )-

د.ل( وقد لوحظ توالي خسائر الشركة يف السنتني  2230213111)

د.ل(  0232333203م( حيث بلغت ) 3103 -3100املاليتني )

 د.ل( . 232323331)

ارتفاع قيمة االلتزامات القائمة على الشركة؛ حيث بلغت يف -

 د.ل( . 3432213233م ) 20/03/3103

/ حتى 0/0لفرتة "من( حالة، عن ا30بلغت حاالت إلغاء احلجوزات )-

 د.ل(. 3223402م" بقيمة إمجالية ) 20/4/3102

وهي حباجة إىل عمليات إحسال، وتطوير؛ لرفع  ، تقادم خطوط اإلنتاج-

 مستوى اإلنتاج .
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د.ل(  2223222م، ) 20/03/3103بلغت مساهمات الشركة يف -

وهي متثل قيمة املساهمة يف شركة الصناعات العربية املتكاملة يف 

وال توجد  مجهورية مصر العربية، وهي مساهمة قدمية مل حتقق أي عائد

 عنها بيانات حديثة .

 

 -الشركة العامة للورق والطباعة :

عدم قيام اإلدارات واملكاتب بالشركة بإعداد تقارير سنوية عن نتائج -

 أعماهلا .

يتم التعاقد مع العاملني الوطنيني وغري الوطنيني، دون عرض األمر -

 على جلنة شؤون العاملني  وذلك باملخالفة ألحكام قانون عساقات العمل .

االستمرار يف صرف مرتبات بعض العاملني بالشركة رغم عدم -

مباشرتهم ألعماهلم بعد صدور قرارات هيئة النزاهة والشفافية حبقهم، 

 باعتبارهم مديرين سابقني للشركة .

 عدم تسوية الُعهد املالية املصروفة .-

وجود عمالة أجنبية يف الشركة لِْمِْهن حمظورة على األجانب، ُرغم -

صدور كتاب عن وزارة العمل بعدم استمرار األجانب يف العمل بالوظائف 

 اإلدارية .
 

 -الشركة العامة للمياه والصرف الصحي :

مل تقم الشركة بإعداد امليزانية العمومية، واحلسابات اخلتامية منذ -

 م( . 3112إنشائها سنة )

ــنوات     - ــدة لســــــــــــــ ــة معتمــــــــــــــ ــة تقديريــــــــــــــ ــود ميزانيــــــــــــــ ــدم وجــــــــــــــ عــــــــــــــ

م( واالعتمـــاد علـــى امليزانيــــة التقديريـــة لســــنة     3101/3100/3103)

م، بعــد إجــراء تعــديسات ومنــاقسات عليهــا باملخالفــة لسائحــة املاليــة       3112

 للشركة .



 م ــــــــــــــــــــــ 3102قرير السنوي لسنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الت

 

733 
 

تقوم الشركة بأعمال اجلرد مبعرفتها، وحتت مسؤوليتها، إال أنها مل -

طابقة بني األرصدة الدفرتية واألرصدة الفعلية للوقوف على تقم بأعمال امل

 الفروقات إن وجدت .

عدم القيام باجلرد الفعلي لبعض املخازن، واالعتماُد على كشوف -

حمالة من أمناء املخازن يف املناطق "خمزن درنة، خمازن ترهونة، وخمزن 

 يفرن" .

دارة العامة" وجود كميات كبرية من املواد الراكدة يف خمازن "اإل-

 منتهية الصساحية وإغفال التصرفِْ فيها بالشكل القانوني .

ميكنها من إدارة أمواهلا  افتقار الشركة لنظام حماسيب متكامل-

 .بكفاءة

ارتفاع قيمة مصروفات الشركة من سنة ألخرى بشكل ملحوظ، وبنسبة -

 م( . 3102م( ، ) 3103%( تقريبًا ما بني )32)

املعلقات باحلسابات املصرفية دون تسوية فضسًا على ظهور العديد من -

التقاعس عن تسوية العهد املالية املمنوحة حيث لوحظ االعتماد بشكل 

كبري على أسلوب الُعَهد املستدامة واملؤقتة للصرف، باملخالفة لسائحة 

 املالية للشركة، ونظامها األساسي .

ــيارات، وا  - ــراء السـ ــغ  توســـع الشـــركة يف اإلنفـــاق علـــى شـ آلليـــات الـــذي بلـ

د.ل( بالزيـــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــى املخصـــــــــــــــــص مببلـــــــــــــــــغ  2232343331)

 د.ل(. 3232343331)

م  21/12/3102 بلغـــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــروفات الشـــــــــــــــــركة حتـــــــــــــــــى    -

باإلضافة إىل ما مت سداده عن التزامات سـنوات  د.ل( 32234233322)

ــغ )  ــابقة مببلـ ــرفه    03433333242سـ ــا مت صـ ــالي مـ ــبح إمجـ د.ل( ليصـ

 د.ل( . 32333123333م، ) 21/12/3102خسال الفرتة حتى 
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ل التنظيمي مبوجِْب قرارات إجراء بعض التغيريات اجلوهرية يف اهليك-

عن أمني جلنة إدارة الشركة، باملخالفة لقرار إنشاء الشركة صادرة 

 ونظامها األساسي .

 عدم وجود َمساك وظيفي معتمد، وتوصيٍف للوظائف .-

( دعوى 331بلغت ) ارتفاع عدد الدعاوى املرفوعة على الشركة؛ إذ-

 م( . 3101/3100/3103خسال أعوام )

 عدم امتساك الشركة خرائَط شبكات املياه، وشبكاتِْ الصرف الصحي .-

 ال متتلك الشركة ما يثبت ملكيتها لألراضي واملباني، اليت آلت إليها .-

عدم قيام الشركة بإثبات عملية استسام األصول الثابتة واملنقولة -

هذا َحاَل دون حصرها دم وجود سجسات هلذه األصول، ومبحاضر رمسية وع

 واحتساب القيم االستهساكية هلا .ومتابعتها 

عدم وجود دورة مستندية للمخازن، وعدم وجود منظومة الكرتونية -

 لذلك .

لوحظ الصرف بقيم عالية على الصيانة، وال زالت أغلب مباني الشركة -

 يف وضع متهالك .

معدات الشركة، يف العراء، ما يعرضها للتلف وضع بعض  من آليات، و-

 والضياع .

عدم أتباع سياسة واضحة لصيانة حمطات املعاجلة، وعدم العمل على -

 وضع آلية لتطوير واستدامة تلك احملطات، باملخالفة ألهداف الشركة .

تدني خدمات الشركة؛ حيث إن جل احملطات العاملة يشتغل بشكل -

 جزئي وضعيف جدا.

الصحي ،ومياه األمطار إىل الشركة أسلوَب ضخ مياه الصرف  اعتماد-

 واألحواض الرتابية، باملخالفة للتشريعات اخلاصة حبماية البيئةالبحر 

دون إجياد بدائل لتصريفها كاستخدامها يف اجملاالت الزراعية، وري 

 املسطحات اخُلض ر داخل املدن بعد معاجلتها.
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 ت من معدات واليات ومعدات املناولة تقصري الشركة يف توفري اإلمكانيا-

 ومعدات األمن والسسامة واالحتياجات السازمة لتسيري العمل .

تقصري الشركة عن توفري خمتربات لتحليل املاء ملعرفة مدى صساحها -

 للشرب من عدمه ولتحليل خمرجات حمطات معاجلة الصرف الصحي .

املاء وشبكات  ال توجد دراسات، وال خطط  علمية، لتصميم شبكات- 

الصرف الصحي مبا يتماشى مع حركة النمو السكاني املتواصل .. يف 

املقابل فإن شبكات الصرف الصحي املتوفرة حاليًا ال تغطي األحياء 

 السكنية كاملًة يف املدن .

تهالك شبكات املياه احلالية، وتقادمها، دون وضع خطط لتطويرها، - 

 فقدان كميات كبرية من املاء .وإحسال بدائل عنها وهذا سَبٌب يف 

تعرض بعض ممتلكات الشركة، من مرافق ومنشآت مبختلف املناطق -

العتداء بعض املواطنني ووجود العديد من حاالت السرقة والنهب 

والتخريب ملقار الشركة، وأصوهلا دون أن تتخذ اإلدارة اإلجراءات القانونية 

 حلماية ممتلكاتها .

لصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه األمطار     عدم الفصل بني شبكات ا-

 مما أعدم اإلفادة من ماء األمطار .

عدم وجود أجهزة قياِس كمياتِْ ماء الشرب املضخة عرب الشبكات -

 العامة ما أدى إىل عدم إمكان حصر كميات املياه املستفاد منها، واملفقودة .

من استهساك  عدم سعى الشركة، اجلاد، يف حتصيل إيرادات االنتفاع،-

 املياه والصرف الصحي .

ال يوجد تنسيٌق بني مؤسسات الدولة والشركة العامة للمياه والصرف -

الصحي لتنفيذ شبكات املياه والصرف الصحي أثناء تنفيذ املشاريع 

 رق .اإلسكانية وتعبيد الط
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 الشركات العامة خلدمات النظافة 

النظافة العامة من قبل بلغ ما مت ختصيصه من مبالغ مالية لشركات 

م ، حنو  20/03/3102وزارة احلكم احمللي عن السنة املالية املنتهية يف 

 -د.ل(موزعة وفق التالي : 33032043334)
 

 

 إمجالي املبلغ الشركة ر.م إمجالي املبلغ الشركة ر.م

,01 طرابلس 1 209, , طربق 11 2001 291, 21, , 

, اجلفارة 1 92, , ,22 سرت 11 ,1221 , 929, 2 

, الزاوية 1 , 20, 12, , , اجلفرة 11 , 202, 20, 2 

,0221 غريان 1 ,2290 اجدابيا 11 92010 2111 

, نالوت 1 2, , , 2, , , الواحات 11 1 29, 02, 11 

, مصراتة 1 , 2,  121912001 الكفرة 11 112990

, املرقب 1 , 2, 2, 2, , ,22 سبها 11 , 0, 29, 0 

, بنغازي 1 , 2, , , 2, ,129202 مرزق 11 ,1 , , 

, املرج 1 22102, , , الشاطي 12 , 219, 21, , 

,0 اجلبل األخضر 12 2, , ,12 اوباري 11 12911 91211, 

,0021 درنة 11 121, ,021 غات 11 , 12, , 1 

,11022092 اإلمجـــــــــــــــــــالــــــــــــي , 9 

 

الستثنائي لبعض الشركات نستعرض يف ما يلي نتائج الفحص ا

 -:باملناطق

 -: النظافة درنةالشركة العامة خلدمات 

 عدم قيد الشركة بالسجل التجاري . -

إغفال اجلمعية العمومية تعينَي جملس إدارة للشركة، باملخالفة  -

 (من قانون النشاط التجاري .042/043للمادة )
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عزم إدارة الشركة على إلغاء تكليف املراقب املالي دون قيام اجلمعية  -

لقي الشركة دعًما من العمومية بتشكيل هيئة املراقبة، بالرغم من ت

 الدولة عن طريق وزارة احلكم احمللي .

 عدم وجود هيكل تنظيمي، ومساك وظيفي معتمد . -

عدم التزام الشركة بنظام حماسيب، يتوافق مع قانون النشاط  -

انتهاج مبدأ "أساس التجاري  والسائحة املالية للشركات العامة ب

 ال األساِس النقدي . االستحقاق " 

املدير املالي عن اقرتاح اجملموعة الدفرتية احملاسبية قصور أداء  -

واإلحصائية السازمة املتمثلة يف )دفرت اليومية/سجل األصول الثابتة 

 /سجل العمليات حتت التنفيذ/ سجل العهد( .

إغفال اجلمعية العمومية ممارسَة اختصاصاتها، ومسؤولياتها ؛ حبيث  -

 يه قانون النشاط التجاري .تعقد اجتماعاتها الدورية وفقا ملا نص عل

إغفال الشركة عن التأمنَي على أصوهلا وممتلكاتها ضد احلريق،  -

 والسرقة وخيانة األمانة .

لوحظ على حماضر االتفاق املتعلقة بأعمال نقل القمامة، أنها ال  -

 حتوي كميًة وحجَم العمِل املطلوب إجناُزه .

 م  21/2/3102إىل  0/0بلغت مصروفات الشركة، عن الفرتة من  -

د.ل( 0032233222د.ل( ، منها )0330323030حنو )

 %( تقريبا، من إمجالي املصروفات . 40مصروفات مرتبات بنسبة )

تراخي الشركة عن سداد مستحقات الضرائب، والتضامن االجتماعي  -

 ، وقد يرتتب على ذلك غرامات تأخري .

ال الشراء تتم بشكل عشوائي، دون وجود خطة سنوية معظم أعم -

 للمشرتيات تليب احتياجات الشركة، دون اإلضرار مبخزون األمان .

ظم حاالت توريد املواد قيام الشركة بالتكليف املباشر يف مع -

 .التشغيلية
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 توريد املواد التشغيلية من جهاٍت دون حصوهلا على إذن مزاولة . -

 وتسليمها جلهات ال تتبع الشركة .توريد بعض املواد،  -

 تسليم الصكوك للمستفيدين دون إثبات عملية التسليم بإذن الصرف . -

د.ل( مقابل إجياراٍت آلالت  2123433قيام الشركة بصرف مبلغ ) -

 ( منها .02ثقيلة "كاشيك" بالرغم من امتساك الشركة عدد )

يلًة التوسع يف الصرف عن طريق العهد املالية، واستخدامها وس -

 للصرف 

 د.ل( خسال الفرتة . 233111حيث بلغت )

ــع      - ــات/ قطـــــــــــ ــى )اإلعانـــــــــــ ــرف علـــــــــــ ــد يف الصـــــــــــ ــتخدام العهـــــــــــ اســـــــــــ

ــَغ      ــلت مبلـــ ــدات، وصـــ ــفر(وأعمال توريـــ ــات الســـ الغيار/التجهيزات/ونفقـــ

 د.ل( يف املرة الواحدة . 23111)

قيام الشركة بتوفري إقامة، وإعاشة ، ألشخاص غري موظفني يف  -

 الشركة .

صرفِْ مقابل إجيار "مَكاّب" مع أشخاص  مل يتبني قيام الشركة ب -

 ملكيتهم هلا.

عدم قيام الشركة باحتساب خمصصات استهساك ألصوهلا الثابتة،  -

 مما يؤثر يف عدالة القوائم املالية املعدة .

 

 -طربق : –الشركة العامة خلدمات النظافة 

ق يف الشركة، وأهم مظاهره ضعف نظام الرقابة الداخلية املطب-

 -:يليما

مل تقم إدارة الشركة بإعداد ميزانية تقديرية الستخدامها أداًة للرقابة  .أ 

 وتقييم األداء .

قصور مكتب املراجعة الداخلية عن جرد اخلزينة واملخازن من حني  .ب 

 آلخر 
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وإعدادِْ التقارير الدورية باملخالفات والظواهر السلبية، وإحالتها إىل 

 القرار املناسب .اإلدارة العليا ملساعدتها يف اختاذ 

القصور عن إمساك السجسات التحليلية املساعدة، فضسًا على كثرة  .ج 

 الشطب، والكشط يف بعضها اآلخر .

الرتاخي عن متابعة احلسابات املصرفية، وإعدادِْ مذكرات التسوية  .د 

 الشهرية بانتظام .

ضعف التعزيز املستندي ألغلب املعامسات املالية، مبا خيالف املادة  .ه 

 السائحة املالية للشركات .( من 33)

القصور يف اعتماد املعامسات املالية من املسئول املالي واملراجع الداخلي  .و 

 وكذلك املراقب املالي .

التوسع يف الصرف عن طريق الُعَهد، فضسًا على عدم حتديد الغرض  .ز 

 من َأو ُجــِهـهِْ .

 -بنغازي : –الشركة العامة خلدمات النظافة

م ، حنو  21/3/3102التشغيلية، حتى  بلغت مصروفات الشركة -

د.ل( فيما بلغت مصروفات أعمال النظافة خسال   2232233331)

د.ل( متمثلة فيما مت دفعه  3131233223الفرتة ذاتها ، حنو )

 للشركات والتشاركيات اخلاصة املكلفة بهذه األعمال .

 2132333310بلغت احلواالت املالية الواردة خسال الفرتة حنو ) -

 -( مفصلة يف التالي :د.ل

 
 القيمة مصدر احلوالة

,11211 وزارة احلكم احمللي 2022 

, بنغازي –اجمللس احمللي  121, , 2, 1, 

, وزارة اإلسكان واملرافق 2, , , 2, 9, 

,02 إيرادات اجلباية 2, , 0 

,21222 اإلمجالي 2110 
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، فقد تبني تدني إيرادات اجلباية ما يعكس تراخَي الشركة يف  وباخلصوص

 -سوق الوحدة العربية -السيطرة على وحدات اجلباية ) الفندق البلدي

 سوق احلديقة، وغريها ( .
 

ضعف مكتب املراجعة الداخلية يف الشركة، وذلك لقلة املؤهسات  -

ية، و العلمية ملوظفيه مما أدى إىل إضعاف نظام الرقابة الداخل

كذلك البطءِْ يف إعداد السجسات والدفاتر احملاسبية  فضسًا على عدم 

 وجود لوائح تنظيمية داخلية، ومساك وظيفي، وهيكل تنظيمي .

مل تقم إدارة الشركة بإجراء اجلرد السنوي للسنة املالية املنتهية يف  -

 م . 20/03/3103

اخلتامية منذ مل تقم الشركة بإعداد ميزانياتها العمومية وحساباتها  -

تأسيسها  بالرغم من تكليف مكتب حماسبة للقيام بهذه املهمة، ومنحه 

د.ل( بالرغم من وجود عدد كبري من  213243مبالغ مالية قدرها )

 احملاسبني يف اإلدارة املالية .

بالرغم من كَِْبِر حجم القوى العمومية للشركة بأكثر من  -

ين الكوادر الفنية ( موظف إال أنها فشلت يف تدريب وتكو2311)

لتسيري األعمال املناطة بها، واحلد من االعتماد على استئجار اخلدمة 

إعداد احلسابات  -أعمال النظافة األخرى  -) نقل القمامة 

 االستشارات القانونية ( . -اخلتامية

تكليف شركاٍت لتنفيذ أعمال  مببالغ تتجاوز بعدة مرات قيمَة رأس  -

 عن تنفيذ بعض األعمال .ماهلا، ما أدى إىل قصور 
 

 -اجلفرة : –الشركة العامة خلدمات النظافة 

 عدم االنتظام بالتسجيل يف سجل األصول الثابتة . -

 مل تقم الشركة بإعداد ميزانية تقديرية . -
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صرف عساوات مبيت ملوظفني عن مهام عمل يف حني أن حضورهم ُمث ـَبٌت  -

 يف السجسات  املخصصة لذلك .

د.ل( لتشاركية اجلزيرة للمقاوالت العامة  433121صرف مبلغ ) -

 دون وجود مرفقات مع إذن الصرف .

د.ل( مقابل صيانة مكتب خدمات سوكنه،  343423صرف مبلغ ) -

دون إبرام عقد مع املقاول، وتسليم املوقع واستسامه، باملخالفة لسائحة 

 العقود اإلدارية .

وجود ما د.ل( مقابل توريد مواد بناء دون  303242صرف مبلغ ) -

 يفيد استسام املواد باملخازن .

د.ل( من قبل مندوب  323212د.ل( ، ) 323411صرف مبلغ ) -

الصرف النقدي ملصلحة العمالة العارضة دون وجود ما يفيد استسام 

املعنيني لتلك املبالغ فضسًا على عدم وضوح السائحة اليت مت بها 

 الصرف، والفرتة الزمنية اليت ختصها .

د.ل( لتشاركية اجلزيرة للمقاوالت، وذلك   213021صرف مبلغ ) -

لغرض فتح مسارات لِْْلَمَكـاّب ، وقد تبني من خسال متابعة إدارة 

 املشروعات أنها وهمية.

 القصور يف جباية اإليرادات. -

 التوسع  يف صرف العهد املالية ودون حتديد الغرض من بعضها . -

ملباشر ألغلب غياب دور جلنة العطاءات، واالكتفاء بالتكليف ا -

 مشروعات الشركة .

الرتاخي يف متابعة اآلليات التابعة للشركة، اليت خبارج الشركة  -

 واسرتجاعِْـها .

صرف مرتبات لعاملني دون إثبات حضورهم يف السجسات املخصصة،  -

 مع عدم وجود ملفات شخصية لبعضهم .
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 سبها  -الشركة العامة خلدمات النظافة 

د.ل( متمثلًة يف  233433222) بلغت إيرادات الشركة حنو -

احلواالت الواردة  من وزارة احلكم احمللي، يف املقابل بلغت املصروفات 

 د.ل( . 232333142حنو )

%( تقريًبًا من 42ارتفاع قيمة مصروفات املرتبات ؛ حيث شكلت نسبة ) -

اإلمجالي، واالعتماد بشكل كبري على العمالة األجنبية يف أعمال 

 %( من العاملني .23نسبة )النظافة العامة ب

ارتفاع قيمة املصروفات اخلدمية، وصيانة اآلالت واملعدات نظرًا  -

 لتقادمها وضعف إنتاجها .

مل يتم اعتماد رأمسال الشركة وفقًا ملا أسفرت عنه نتائج أعمال جلان  -

احلصر والتقييم ألصول شركة األشغال العامة واخلدمات املنحلة 

 وموجوداتها .

صرف العهد املالية، واعتمادها كأسلوب لتوفري جزء كبري التوسع يف  -

 من االحتياجات .

عدم وضع األسس واملعايري اليت على أساسها حتدد قيمة الدعم املقرر  -

 للشركة مقابل أعمال النظافة اليت تقوم بها .

تأخر الشركة يف سداد االستحقاقات القانونية جتاه مصلحة  -

عي، ما قد حيملها أعباء إضافية الضرائب وصندوق الضمان االجتما

 متمثلة يف غرامات التأخري .
 

 -مرزق : –الشركة العامة خلدمات النظافة 

عدم قيام مكتب املراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية عن سري العمل  -

 بالشركة .

 -3101التأخر يف إعداد امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية ) -

 م( . 3103 -3100
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 -:د.ل(، وقد لوحظ 3233111ت مببلغ )ض اآلالت والسياراشراء بع -

د.ل( خبساف أمر التكليف  3233111الفاتورة النهائية مببلغ ) .أ 

 الصادر 

 د.ل( . 3233111مببلغ )

 نقص املستندات املؤيدة للصرف بعدم وجود إذن استسام لسيارَتني . .ب 

 . اختساف البيانات املدرجة بأمر التكليف، عن الواردة بالفاتورة .ج 
 

د.ل( دون وجود تكليف  213111صرف عساوات سفر ومبيت مببلغ ) -

 رمسي من املسئول مع عدم استكمال بيانات النماذج .

تراخي الشركة يف إعداد مذكرات التسوية الشهرية حلساباتها  -

 املصرفية .
 

 -الزاوية : –الشركة العامة خلدمات النظافة 

 وحساباتها اخلتامية . تأخر الشركة يف إعداد ميزانياتها العمومية -

م(   3102مل تقم الشركة بإعداد ميزانية تقديرية للسنة املالية ) -

 الستخدامها أداًة من أدوات الرقابة وتقييم األداء .

 ن القيام باجلرد املفاجئ للخزينةقصور مكتب املراجعة الداخلية ع -

 واملخازن، والتصديِق على القيود احملاسبية، وإعداد التقارير بشأن

 الظواهر السلبية والتبليِغ عنها .

تقصري بعض اإلدارات واملكاتب واألقسام عن أداء دورها املسندِْ إليها،  -

 أّثر سلبا يف جودة العمل . -بالوجه املطلوب 

 ضعف الضبط اإلداري عن متابعة حضور العاملني، وانصرافهم . -

إسهاب الشركة يف التعاقد مع أشخاص بصفة متعاونني، ومتكينهم  -

 ن مهام إشرافية وقيادية .م
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حتميل املصروفات العمومية والتشغيلية مببالغ مالية ختص اإلنفاق  -

 على أصول ثابتة .

 ظهور ُعَهد ُمَرحَّلة من السنة السابقة دون تسوية . -

( حسابات دون جدوى، 01التوسع يف فتح احلسابات املصرفية بواقع ) -

 لشهرية ألغلبها .فضسًا على التقصري عن إعداد مذكرات التسوية ا

 احتواء اخلزينة على صكوك مرحلة من سنوات سابقة . -
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 صندوق الضمان االجتماعي 

م 3102من خالل فحص وتقييم صندوق الضمان االجتماعي خالل العام 

 وكانت نتائج الفحص على النحو التالي:

 -خيتص صندوق الضمان االجتماعي بالعمليات األساسية التالية :-0

جباية االشرتاكات الضمانية، وقد بلغت إيرادات االشرتاكات السنوية  .أ 

 ( مليار دينار .33323مبا يزيد على )م 3103للعام 

صرف املعاشات ، وما يف حكمها ، إىل مستحقيها،وبلغت قيمتها  .ب 

 ( معاًشا .223330( مليار دينار بعدد )035.1)

 ( مليار دينار .235استثمار فائض اإليراد احملقق ؛ حيث قدر مببلغ ) .ج 

يت ميكن مر الصندوق مبرحلة استثنائية نتيجًة لألحداث الراهنة ، وال-3

 -تلخيص أهمها يف التالي :

حداثة انتقاله إىل مدينة بنغازي، ولكن البيانات واملستندات الزالت يف  .أ 

طرابلس، مع استمرار العمل بإدارتني عامتني يف كل منهما، وتوزيع 

 األعمال، والتقارير، والبيانات بينهما .

ا فرباير تدمرُي واحرتاُق مقار توجد به 01نتج عن أحداث ثورة  .ب 

 مستنداٌت وسجالٌت، مهمة .

صدور قرار من احلكومة املؤقتة بإقالة جملس إدارة الصندوق، وتكليف  .ج 

 جملس آخر قد خلق نزاعا قانونيا، وإداريا بني اجمللسني .

م، غري مكتملة، وكذلك 3103معظم احلسابات اخلاصة بعام  .د 

 السجالت والدفاتر غرُي ُمَرحَّلٍة إليها بالكامل، ومل يتم ترصيد

حساباتها، وال إقفاهلا وال إعداد األرصدة اخلتامية، وال موازين املراجعة 

. 

أغلب املديرين والقيادات يف الصندوق ال يداومون يوميًا يف اإلدارة  .ه 

 بنغازي مع احلاجة إليهم. -العامة  
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م، نتيجَة ممارسة نشاطه الرئيسي 3103حقق الصندوُق خالل عام -2

،فائًضا نقديا مببلغ  ت وصرف املعاشاتاملتمثل يف جباية االشرتاكا

د.ل ، باإلضافة إىل وجود ديون على الدولة متمثلًة يف 5,526,565..

( مليون دينار 51.صرف فرق املعاش األساسي الذي يقدر مببلغ )

( مليون دينار 351وكذلك استحقاقات تقاعد العسكريني اليت تبلغ )

 ر دينار .مليا 035وبذلك يكون الفائض بقيمة تقدر بــ 

رقم  -خمالفة إدارة الصندوق قراَر"السلطة التنفيذية"، سابقا،-5

م اخلاص بالالئحة املالية للصندوق، اليت تنظم 0622( لسنة .01)

عمليات تسجيل إيرادات االشرتاكات واالستثمارات، ونفقات املعاشات، 

 -واملمتلكات، من حيث :

 يقسم الصندوق مصروفاته إىل عشرة ابواب .

 دمج امليزانية االستثمارية يف ميزانية املعاشات .  مت  .أ 

مت إدراج  باب خاص باملصروفات اإلدارية، والعمومية، إلدارة  .ب 

 الصندوق .

م، يف حتميل مصروفاته 0621( لسنة 02رقم ) -خمالفة القانون  -5

 اإلدارية والعمومية على االشرتاكات واالستثمارات .

شات املصروفة، على بيانات الفروع املقدمة مت االعتماد يف حتديد قيمة املعا

     م  3102مبوجب كشوف غرِي معتمدة ؛ حيث إنه  وحتى نهاية يونيو 

م، من واقع الدفاتر 3103ال توجد أرصدة فعلية ملصروفات املعاشات لعام 

احملاسبية لإلدارة العامة، بسبب عدم ترصيد احلسابات اجلارية للفروع 

نت هذه الكشوفات أن مصروفات الصندوق بلغت حتى هذا العام فقد بيَّ

% عن 5موجب، َقْدُرُه  (دينار، باحنراٍف111,311,...,0)

 .التقديري

م حَسَب بيانات الكشف 20/03/3103بلغت املصروفات الفعلية يف -.

(  دينار، وهو ميثل جزء  3,021..,61الذي أحالته إدارة طرابلس )
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بنغازي  والفروع، من –ارة العامة من مصروفات الصندوق لعدم انتهاء اإلد

ترصيد وإعداد القوائم املالية اخلاصة بها، واليت ُيفرتض أن َتْظَهر جممعة 

 يف حساب الصندوق .

حتميل املصروفات العمومية على إيرادات الصندوق، باملخالفة للمادة -1

 م .0621لسنة  02" من قانون الضمان االجتماعي رقم 2الفقرة  23

 -الحظات على املصروفات ما يلي :ومن ضمن امل

وجود فرق بني تفويضات اخلزانة وفقا للميزانية العامة للدولة،  .أ 

وبني كشوف اإليرادات عن اشرتاكات األجهزة اإلدارية، واملؤسسات 

 العامة .

استمرار التحميل على الباب الرابع، اخلاص بدعم املعاش األساسي  .ب 

( مليون دينار دون 053)الذي ُفِصَل عن الصندوق، وظهرت قيمة 

 أن ُتدرج يف امليزانية التقديرية .

إدراج باٍب تاسٍع خاصٍّ بااللتزامات االستثمارية، باملخالفة لالئحة  .ج 

 املالية 

حيث كان من املفرتض تسجيُله يف القسم الثاني من امليزانية ، 

م، بقيمة  3103باإلضافة إىل تسجيل النفقات االستثمارية لعام 

بنغازي إنفاق  -ني ُتْظِهُر حسابات اإلدارة العامة "صفر" يف ح

 د.ل( . 021,..مبالغ ضمن االستثمارات، بـــ )

دمُج الباب الثامن حَسَب الالئحة لنفقات املنافع قصرية األمد  .د 

الواردة يف القانون ملصلحة العاملني حلساب أنفسهم" مع الباب 

ن من الثاني، واستبداله مبصاريف أمالك الصندوق اليت كا

 املفرتض أن تكون يف القسم الثاني من امليزانية .

مصاريف أمالك الصندوق ال تشمل العديد من النفقات املسجلة  .ه 

 خالل العام .



 ــــــــــــــــــم ــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

483 
 

استثمر الصندوق أمواله سابقا يف اجملاالت السياحية، والعقارية، -2

والتجارية، واملالية ويصل عدد العقارات اململوكة للصندوق بشكل عام إىل 

م، ويبلغ عدد 20/03/3101( عقارا ، حَسَب بيانات .632)

( استثماًرا ويوضح 03االستثمارات املالية من مساهمات وودائع إىل )

رير قبل الثورة يف اجلدول التالي استثمارات الصندوق "حَسَب التقا

والكشوفات اليت أحالتها إدارة االستثمار، عن م  20/03/3101

 -م" : 3103الل عام االستثمارات املالية اجلديدة خ
 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة االستثمارات م

 010,111,111 استثمارات شركات خدمية 0

 279,977,703 استثمارات فندقية 3

 70,000,370 مساهمات 2

 3,311,111,111 ودائع استثمارية 3

 201,111,111 استثمارات عقارية 0

 2,007,730,003 اجملموع

 

 2,112,122م ، ما قيمُته )3103الودائع خالل عام بلغت عوائد  -

%( "عن نصف السنة" ، وقد ورد ضمن  .13د.ل(  أي : بنسبة )

 1,303,222كشوفات طرابلس أن إيرادات الودائع قد بلغت )

د.ل( ، غرَي مسجلة يف حسابات 161,111د.ل( ، أي : بفرٍق قْدُره )

 طرابلس .

 

ئد ، إال أنه ُتعترب عوائدها من أفضل على الرُّغم من تدّني ِنَسِب الفوا -

البدائل االستثمارية اليت توصل إليها الصندوق مقارنًة بباقي 

 االستثمارات .

 

" تسييل وديعة مصرف م0/5/3102م، " 3102مت خالل عام  -

( مليون دينار، بعد أن تبني 311وكالة النهر بقيمة ) -الوحدة 
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إدارة الودائع "حسب افادة  إلدارة االستثمار بالصندوق ضعُف املصرف يف

 ادارة االستثمار" .

 

( مليون دينار 11.مت استعمال وديعة املصرف التجاري البالغة ) -

ضماًنا لعملية تسهيِل فتِح اعتماداٍت مستندية ، بدون تغطية مالية 

م  3100يقدمها املصرف إىل شركة اخلدمات الضمانية خالل عام 

 .كة عن السداد ها لتعثر الشروهي مهدد ة باستقطاع قيمة القرض من

 

على أي بيان خبصوص مساهمات الصندوق يف  يتم احلصولمل  -

شركاٍت ومصارف حملية، باستثناء البيانات الظاهرة باجلدول التالي 

؛حيث تعذر تقديُم تكلفتها، وعوائِدها وتاريِخ اقتنائها ، وقيمِتـها 

  -م : 20/03/3103السوقية، بتاريخ 
 
 

 القيمة بالدينار األسهمعدد  اجلهة

  5217711533 5365253 مصرف الوحدة

 621333 6122 شركة ليبيا للتأمني

 7371333 0333 مصرف املتوسط

 612251323 733353 مصرف اجلمهورية

  5217131333 5133333 املصرف التجاري الوطين

 7211233 1052 مصرف التجارة والتنمية

 1116361620 1021113 اجملموع

 

 

 آلت ممتلكات وحمافظ الصندوق إىل شركة الضمان لالستثمارات  -

( 23رقم ) -اليت أنشئت مبوجب قرار "السلطة التنفيذية "، سابقا،

م بشأن اإلذن بإنشاء الشركة ، وبناء عليه مت إبرام  3111لسنة 



 ــــــــــــــــــم ــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

483 
 

وتشغيل م معها باستثمار وإدارة  3112( لسنة 2رقم ) -العقد 

 أموال صندوق الضمان االجتماعي .

نصَّ القراُر على أن جملس إدارة الشركة يتم تعيينه بقرار من  -

"السلطة التنفيذية"، سابقا وليس اجلمعية العمومية للشركة، اليت 

هي جملس إدارة الصندوق وبالتالي ؛ فال ميكن للجمعية العمومية 

تقيله، حتى لو ثبت  للشركة أن تسائل جملس إدارة الشركة وال ان

قصوره أو عدم حتقيقه ألهداف الشركة ؛ ألن تعيينها يتم من قبل 

 "السلطة التنفيذية" سابقا، "جملس الوزراء حاليا" .

يتكون جملس إدارة صندوق الضمان االجتماعي من تسعة أعضاء،  -

ميثل الصندوَق فيه كلٌّ من الرئيس واملدير العام، فقط، أما باقي 

 –وزارة الصحة  –َدبون من القطاعات التالية )وزارة املالية األعضاء فُيَن
احتاد  –رابطة املتقاعدين  –غرفة التجارة  –وزارة الدفاع  –وزارة العمل 

 العمال( .

تشري الفقرات السابقة إىل أن شركة الضمان لالستثمارات متحررة  -

ار من رقابة الصندوق من ناحيتني ؛ األوىل تعينُي جملس اإلدارة بقر

من "السلطة التنفيذية"، سابقا والثانية متثيل اجلمعية العمومية 

للشركة من عضوين فقط، عن الصندوق هما الرئيس واملدير العام، 

( أعضاء َفِمْن جهات أخرى 1أما باقي أعضاء اجلمعية وعددهم )

 مستقلة عن الصندوق .

( 251( مليون دينار، ُدفع منها )511ُحدد رأَس مال الشركة مببلغ ) -

مليون دينار باإلضافة إىل إدارة ممتلكات وحمافظ الصندوق اليت آلت 

( 111إىل الشركة مبوجب هذا القرار واليت تقدر تكلفتها  مببلغ )

مليون دينار تتمثل يف  فنادق ووحدات سياحية  عقارات وأمالك، 

حمافظ مالية، مع عدم تقييم هذه األصول، أو إثباتها بشكل دقيق يف 

 .الدفاتر 
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مل يتحصل صندوق الضمان على أي عوائد من شركة الضمان  -

 م . 3103لالستثمارات خالل عام 

 ال يقوم الصندوُق بتقييٍم دوريٍّ ألداء إدارة الشركة يف استثمار أمواله  -

وال يقوم كذلك بالتحقق من سالمة استعمال ممتلكاته، وطريقة 

 التصرف فيها، ويف إدارتها .

يتعامل الصندوق مع بعض االستثمارات التابعة لشركة الضمان  -

مباشرًة، من حيث إقراضها سلًفا، أو تقديم تسهيالٍت إليها دون توسيط 

 الشركة،كما هو احلال مع القرية السياحية .

نص عقد الشركة على أن تلتزم الشركة سنويا بتقديم قوائم مالية  -

التخطيطية السنوية، وال جممعة جلميع األنشطة وكذلك املوازنات 

م، بإدارة االستثمار بالصندوق لعدم  3103توجد قوائم عن عام 

 تقدميها من الشركة .

من خالل مراجعة ما مت احلصول عليه من بياناٍت تتعلق -6

باالستثمارات يالحظ جليا أن الصندوق يعاني مشكلة ملموسة يف استثمار 

ص أهم املالحظات على فوائض االشرتاكات الضمانية حيث ميكن تلخي

 -استثمارات الصندوق ما يلي :

أن إدارة الصندوق غري ملتزمة بتنفيذ متطلبات االستثمار وفق الالئحة  .أ 

 املالية .

 عدم وجود خطط مدروسة لعمليات االستثمار . .ب 

أغلب االستثمارات احلالية تعترب جمرد أرقام يف القوائم، دون أن يتم  .ج 

أن حتقق العوائد املرجوة منها، واليت التحقق من قيمها الفعلية، أو 

 تتناسب مع حجم األموال املستثمرة .

ضياع العديد من األصول واألموال اليت خصصت لالستثمار،وأنشأت  .د 

بها شركات انتهت او آلت إىل اإلفالس، أو فقدت إدارة الصندوق 

 السيطرة عليها .
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 عدم القدرة على متابعة الشركات التابعة . .ه 

لكشوفات الفعلية جلميع استثمارات الصندوق، مبا مل يتم تقديم ا .و 

فيها كشف االستثمارات احملالة إىل شركة الضمان لالستثمارات، 

طرابلس وبالتالي فال نستبعد  –حبجة احرتاقها يف اإلدارة العامة 

 وجود استثمارات، من عقارات، أو مساهمات، أو غريها، غرَي مسجلة 

 يف دفاتر الصندوق .

فري كل البيانات املطلوبة خبصوص العقود واملشروعات مل يتم تو-01

م وقد كانت مشروعات الصندوق املخططة،  3103القائمة، خالل عام 

( د.ل، يف 225,.222,51ضمَن ميزانية املشروعات التقديرية بقيمة )

حني بلغ إمجالي احلركة على حساب املشروعات حتت التنفيذ، 

 ( د.ل.51.,..0)

وعات االستثمارية واإلدارية املهمة اليت تشرف بلغت قيمة املشر-00

د.ل، واليت يالحظ  5.0,513,151بنغازي، –عليها اإلدارة العامة 

 -عليها التالي :

مل يتم تقديم أو صرف أي مستخلٍص يتعلق بهذه املشروعات، طيلة  .أ 

 م .3103عام 

تعترب هذه املشروعات دليال على ضعف إدارة الصندوق يف إنشاء  .ب 

ت حيث ارتفعت التكلفة بشكل غري عادي، وتراوحت تكلفة االستثمارا

د.ل( هذا باإلضافة إىل بطِء  2111و  5111املرت املربع بني )

التنفيذ، وتدّني معدل العائد إذ ستحتاج عشراِت السنني قبل أن تسرتد 

 تكلفتها .

جداول الكميات جلميع العقود مبوبٌة "بنوًدا باملقطوعية" أي : بدون  .ج 

يؤدي إىل عدم القدرة على التقييم واحملاسبة واملقارنة  كميات مما 

وجتعل من عملية صرف املستخلصات ِنَسـًبا تقديرية حتى لألعمال 

 املقاسة .
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ارتفاع أسعار البنود، واختالف البند نفِسه، بني املشروعات بفروق  .د 

 كبرية جدا على الرغم  من أنها خالل الفرتة نفسها .

 األسعار،باإلضافة إىل جتزئة العقود ، وعدُم وجود شبهِة مبالغة يف -03

 استيفاء كل املستندات الالزمة للصرف ، للمشروعات الصغرية األخرى .

أهم ما متت مالحظته خبصوص نتائج الفحص املستندي، وفحص -02

 -العمليات احملاسبية :

مجيع السجالت والعمليات احملاسبية يدوية، وال توجد منظومة  .أ 

 ضخامة احلسابات والعمليات . حسابات آلية رغم

مل يتم جتميع وترصيُد احلسابات يف سجل اليومية العامة، وال يف  .ب 

سجالت احلسابات اجلارية، ومل يتم استكمال تسويات املصارف، وغريها 

من احلسابات والدفاتر فضال على وجود العديد من األخطاء 

 احملاسبية من توجيه القيود، والتسجيل يف الدفاتر .

يفتقد الصندوق آليًة منظمًة للتعامل مع السلف، واليت تصرفها  -05

اإلدارة العامة وقد َنَجَم من ذلك مشاكل؛تتمثل يف صرف سلف على 

أرصدِة ُسَلٍف سابقة دون تسوية، ،وصرِف سلف بال كفيل، وضعِف متابعة 

 حتصيل االستقطاعات وجتاوِز بعض السلف حدَّها املقرر .

كلفة الفعلية لألصول الثابتة املوجودة على ال توجد أرصدة للت-05

الواقع حيث يعتمد الصندوق على الرتحيالت احملاسبية من سنة إىل 

أخرى، دون َحْصر وتقييم فعليَّْيِن للموجودات استناًدا إىل كشوفات جرد 

م عبارٌة 3103مقيمة باإلضافة إىل أن عمليات اجلرد اليت متت نهاية عام 

مل يتم حصر الفروق، وحتليُل أسبابها  وال عن حصر فقط، كما أنه 

 حتديُد مسؤوليات العجز .

تراكم الديون احملتسبة على الدولة ملصلحة الصندوق، وعدم -.0

تسويتها واختاِذ قرار بشأنها؛ إذ إن معدل تضخم الديون االتفاق على 
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تسديدات الدولة ضمن امليزانية العامة، وتتحدد  السنوي أكرب من

 -م، يف البنود التالية : 3103لى اخلزانة خالل العام االلتزامات ع

 حصُة اخلزانة يف الضمان االجتماعي . .أ 

 التزاماٌت على املؤسسات العامة املتعثرة . .ب 

التزاماٌت مستحقة ملصلحة الفنادق، واملؤسسات التابعة لصندوق  .ج 

 الضمان.

مقابـــــــــــــــل صـــــــــــــــرف، وإدارة املعاشـــــــــــــــات واملكافـــــــــــــــ ت العســـــــــــــــكرية    .د 

 د.ل(.11,165.,351)

د.ل(، بلغت  551فرُق رفِع احلد األدنى للمعاشات التقاعدية إىل ) .ه 

 د.ل( . 672,377,279)
 

 -الصندوق اللييب لالستثمار الداخلي والتنمية :

ضعف نظام الرقابة الداخلية املطبق بالصندوق، وخاصة ما يتعلق  -

بأداء مكتب املراجعة الداخلية للقيام باملهام واالختصاصات املسندة 

لى الوجه األمثل حيث تبني أن عمله ينحصر على املراجعة إليه ع

احلسابية ألذونات الصرف، وتسوية الُعهد بشكل منطي، مما يتعني 

تفعيل دور املكتب ليمتد إىل وضع برامج عمل وخطط للمراجعة 

 الداخلية  ، تشمل كافة أوجه نشاط الصندوق.

ار اللوائح مل تستكمل إدارة الصندوق بنية اهليكل التنظيمي،وإصد -

اإلدارية واملالية وإعداد املالك الوظيفي، واعتماده، مبا يتفق مع طبيعة 

 نشاط الصندوق واألغراض واألهداف اليت أنشئ من أجلها .

مل تقم إدارة الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لنشاطات  -

قي املساهمات األخرى، ووضع برامج الشركات التابعة للصندوق وبا

ابعة يتم على أساسها إعداد التقارير الدورية حول نشاط وآلية مت



 ــــــــــــــــــم ــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

433 
 

الشركات، ودراسة مراكزها املالية وحتليلها  ، لالسرتشاد بها عند 

 اختاذ القرارات خبصوصها.

افتقار إدارة االستثمار بالصندوق للعناصر الكافية، واملؤهلة لتسيري  -

تشارية عمل اإلدارة فضاًل على عدم قيام الصندوق بتشكيل جلان اس

فنية، تعمل على إعداد الدراسات حول فرص االستثمار مشفوعًة 

باملقرتحات واآلراء والتوصيات لالسرتشاد بها عند اختاذ القرار 

االستثماري، حيث لوحظ أن جل قرارات االستثمار اختص بها جملس 

 اإلدارة .

حتميل الصندوق مبشاريع آلت من حمفظة ليبيا أفريقيا دون إجراء  -

ات الالزمة وتسوية حساباتها، ومعاجلة اإلشكاالت املصاحبة هلا، الدراس

مل يستكمل الصندوق، بشكل نهائي إجراءات "التسليم واالستالم"  حيث

ملعظم املشاريع احملالة إليه من قبل احملفظة ، بالرغم من ظهور العديد 

من التحفظات حوهلا الحقا، خاصًة بعد إسنادها وإحالتها مباشرة إىل 

 كات التابعة كلٌّ حَسَب نشاطه .الشر

,7282828وجود مبلغ بقيمة )  - د.ل( يف امليزانية، يف بند  72

"املدينون" للمؤسسة الليبية لالستثمار، ميثل الفرق يف مساهمة 

املؤسسة لدى الصندوق، ناتج بسبب تغيري سعر صرف الدوالر عند 

 بالدَّْين .إحالة هذا املبلغ يف حساب الصندوق، ومل تعرتف املؤسسة 

%(،بقيمة  011قيام الصندوق بإنشاء مثاني شركات مبلكية ) -

د.ل(، ويف جماالت خمتلفة، 0,5.1,111,111إمجالية بلغت )

  -وقد لوحظ بشأنها مايلي:

 مت إنشاء مجيع الشركات التابعة للصندوق دون دراسة جدوى مسبقة  .أ 

ذه واكُتِفـَي باتفاق أعضاء جملس إدارة الصندوق على إنشاء ه

%(،  ما ُيَحمُِّله مسؤولية 011الشركات، ومساهمته فيها بنسبة )

 خسائر تلك الشركات، وفقا للقانون التجاري .
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عدم قيام الشركات التابعة بإحالة ميزانياتها إىل ديوان احملاسبة  .ب 

(  لسنة 06رقم ) -لفحصها، ومراجعتها  مما يعد خمالفة للقانون 

 حملاسبة .م بشأن إعادة تنظيم ديوان ا3102

تكبد الشركات التابعة خسائَر متتالية تراكمية ؛ حيث بلغت  يف  .ج 

د.ل( باستثناء شركة تطوير 02,521,1.2م ) 3102/./21

صناعة وتسويق الذهب والفضة اليت حققت أرباحا بلغت 

 د.ل( حتى ذات التاريخ .5,536,266)

ى قصور دور جمالس اإلدارات بالشركات التابعة، عن الرفع من مستو .د 

األداء واعتماد الربامج واخلطط الكفيلة بتحقيق ذلك، ومتابعة 

وتقييم نشاط الشركات لتحديد نقاط الضعف، واختاذ اإلجراءات 

 الالزمة بشأنها .

جل الشركات التابعة مل تباشر أي أنشطة تذكر، األمر الذي يساهم  .ه 

يف استنزاف رؤوس أمواهلا، وقد لوحظ استمرار إدارة الصندوق بتمويل 

شركة تطوير االستثمارات النفطية بصورة دورية )شهريًا( لتغطية 

مرتبات العاملني، ملا متر به الشركة من عسر مالي، واستنزاف رأَس 

 ماهلا، وقد بلغ إمجالي ما مت دفعه من قبل إدارة الصندوق للشركة

 .د.ل(11.,2,156م، مبلغ ) 3102/./21حتى  دعًما،

لتقارير السنوية عن األداء املالي عدم قيام هيئة املراقبة بعرض ا -

واإلداري للصندوق على اجلمعية العمومية، وعدم قيامها بإعداد تقارير 

عن اجتماعات جملس اإلدارة عماًل باالختصاصات املنصوص عليها 

( من النظام األساسي ، واملتعلقتني مبراقبة .5(،)55باملادتني )

 احلسابات ومراجعتها .

بط ملن يتم ترشيحهم لعضوية جمالس عدم وجود معايري وضوا -

 اإلدارات بالشركات التابعة للصندوق .



 ــــــــــــــــــم ــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

433 
 

م، حتت بند  3103د.ل( على ميزانية .5,0.3,51حتميل مبلغ ) -

"مشروعات حتت التنفيذ" خيص املدينة الطبية، ودون إمتام معاجلة 

 املبلغ رغم توقف املشروع نهائيًا عن العمل،.

دات املتعلقة بالشركات التابعة له ، افتقار الصندوق للبيانات واملستن -

وعدُم امتالكه تقاريَر دوريًة عن أوضاعها املالية، أدى إىل غياب املتابعة 

 املالية واإلدارية هلذه الشركات من قبل الصندوق .

 يتم صرف مكاف ت أعضاء جملس اإلدارة، وجلنة املراقبة بصورة شهرية  -

لتقارير الالزمة  من عدمه، دون النظر إىل حضور االجتماعات، وإعداد ا

 حَسَب املشرَتط يف النظام األساسي للصندوق .

وجوُد بعض األصول املفقودة يف فرتة حرب التحرير، مل تتم معاجلتها  -

يف الدفاتر حيث الزالت مقيدة بسجل األصول، ويتم احتساب قسط 

 االستهالك عليها باملخالفة .

م،  3102/./21بلغت مساهمات الصندوق يف   -

  -د.ل(متثل املساهمة يف رؤوس أموال كل من :005,555,611)

 د.ل( .311,.60,55شركة برج البحر ) .أ 

 د.ل( .21,111,111مصرف الواحة ) .ب 

 د.ل( .35,111,111الشركة الوطنية للتنمية واالستثمار ) .ج 

 

 -وقد لوحظ بشأنها اآلتي :

مشروع برج البحر توقف خالل فرتة التحرير، واستأنف العمل به  .أ 

 مؤخرًا .

مصرف الواحة أحد املساهمني يف رأس مال الصندوق اللييب للتنمية  .ب 

واالستثمار الداخلي،ويف الوقت ذاته:أحد امللفات اليت آلت إىل 

الصندوق من قبل حمفظة ليبيا أفريقيا األمر الذي يعد معضلة 
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( لسنة 32رقم ) -( من القانون 030قانونية طبقا لنص املادة )

 نشاط التجاري  .م، بشأن ال 3101

م، أرباحا  21/00/3102بلغت نتيجة نشاط الصندوق حتى  -

وقد حتققت هذه األرباح من الفوائد  د.ل( 55,065,065جتميعية )

 على شهادات اإليداع والودائع الزمنية .

بالرُّغم من حتقق أرباٍح للصندوق، إال أنه لوحظ اخنفاض العائد  -

 %( . .1311حيث بلغ نسبة )احملقق مقارنة برأس املال املدفوع ؛ 
 

 -شركة تطوير االستثمار العقاري والسياحي :

)إحدى الشركات اململوكة للصندوق اللييب لالستثمار الداخلي 

 والتنمية (
 " م  3100مل تعقد جلنة املراقبة بالشركة أي اجتماع خالل السنتني

ي ( من النظام األساس51م" باملخالفة ملا نصت عليه املادة ) 3103 –

 للشركة .

  مل يتم تقديم أي تقارير من قبل اإلدارات املختصة بالشركة حول

( من الالئحة 02رقم ) -نشاطها إىل املدير العام باملخالفة للمادة 

 املالية للشركة .

 . تقصري الشركة عن متابعة مساهماتها لدى الشركات األخرى 

 وات الصرف على عدة مشاريع مل يتم االستفادة منها خالل السن

السابقة وهذا يعكس غياب دراسات اجلدوى االقتصادية، وضعف سياسة 

 توظيف املال .

  مل تتم معاجلة قيمة املفقودات اخلاصة بالشركة، حيث يتم تضمني

قيمة املفقودات بامليزانيات، فضال عن خصم قسط االستهالك اخلاص 

 باألصل املفقود .

 ارف .ال توجد مذكرات تسوية حلسابات  الشركة باملص  
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 -شركة تطوير للتنمية واالستشارات الفنية املشرتكة :

)إحدى مساهمات شركة تطوير االستثمار العقاري والسياحي مع 

 -%" ( : 05اجلانب الرتكي بنسبة "
 ( من النظام األساسي للشركة، املتعلقة مبكافأة 22مت تعديل املادة )

مومية للشركة رئيس جملس اإلدارة واألعضاء، بقرار من اجلمعية الع

 دون تعديل عقد التأسيس .

 ( لسداد إجيار  111,.2صرف ُسلفة مالية للمدير العام بقيمة )د.ل

سكٍن دون موافقة جملس إدارة الشركة على ذلك، ودون وجود 

 مستندات تبني قيمة القسط، أو عدد األشهر .

 ( لسداد  551,.2صرف عهدة مالية للمراجع الداخلي بقيمة )د.ل

قيمة مرتبات العاملني بالشركة، باملخالفة ملهام املراجع الداخلي، 

 ( من الالئحة املالية للشركة . 11( و )22وللمادتني )

  تـــم حتميُل َما يف عهدة بعض املوظفني من هواتف وأجهزة احلاسوب

 صول اليت  ُسرقت  أثناء حرب التحرير .خسائَر أضيفت إىل قيمة األ

 ( 32,326صرف مرتب شهري للمدير العام للشركة بقيمة  )د.ل

 باملخالفة ملا نصت عليه الالئحة املالية للشركة .

  بلغت نسبة اخلسائر اليت تكبدتها الشركة منذ تأسيسها حتى السنة

قتضي % ( من رأس املال املدفوع االمر الذي ي 3.1م ) 3103املالية 

 تصفية الشركة وفقا ملا نص عليه القانون التجاري .

 

 -ؤسسة الطاقة الذرية :م

رقم  -يدير املؤسسَة جملس إدارة مبوِجب قرار جملس الوزراء  -

( من قانون 2رقم ) -م باملخالفة للمادة  3103( لسنة 323)

إنشاء املؤسسة، اليت تنص على أن يتوىل إدارة أعمال املؤسسة مدير 

 عام . 
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مل يتم اعتماد الئحة الباحثني العلميني الصادرة مبوِجب قرار جلنة  -

 م، من قبل رئاسة الوزراء . 3100( لسنة 3رقم ) -إدارة املؤسسة

تعدد املهام املنوطة ببعض اإلدارات أدى إىل التداخل يف االختصاصات  -

 بينها .

 نقص املوظفني يف بعض اإلدارات، ما انعكس سلبًا على أدائها . -

وجد جلنة علمية بديوان املؤسسة تتولي تقييم املشاريع البحثية ال ت -

 والدراسية .

( 2الفقرة ) -( .عدم وجود إدارة خمتصة بالعقود، باملخالفة للمادة ) -

الفقرة )أ( من التنظيم  -( 02من اهليكل التنظيمي واملادة )

( 5.2رقم ) -الداخلي للمؤسسة وأحكام الئحة العقود اإلدارية 

 م . 3111لسنة 

ال توجد قاعدة بيانات ثابتة مما أدى إىل صعوبة متابعة مراحل  -

 التنفيذ وأوجه الصرف على املشاريع باملؤسسة .

 افتقار املؤسسة إىل خمازن تتوفر فيها شروط التخزين . -

 

 اهليئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 

  " اهليئة الوطنية للبحث العلمي "

م، باملخالفة  3102اهليئة أي اجتماع سنَة مل َيعقد جملس إدارة  -

 للنُّظم واللوائح املعمول بها .

 ال يوجد مالك وظيفي معتمد للهيئة .  -

ضعف أداء إدارة الشؤون املالية، ومكتب املراجعة املالية، وافتقاُرهما  -

 للعناصر املالية املؤهلة .

حة اهليئة مل ُتْثِبْت "مسك سجل" باالعتمادات املستندية املفتو -

 باملصارف 

وذلك باملخالفًة للتشريعات املالية، واهليكل التنظيمي للهيئة، ومل 
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تأخذ الضمانات الالزمة من الُبحَّاث عند فتح االعتماد املستندي، 

 باملخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية، وقواعدها . 

التوسع يف صرف املكاف ت املالية للعاملني باهليئة دون بيان املهام  -

 ملكلفني بها .ا

منُح رئيس وأعضاء جلنة العطاءات مكافأة مالية، باملخالفة ألحكام  -

( 511رقم ) -( من قرار "السلطة التنفيذية "، سابًقا،"31املادة )

 م بشأن جلان العطاءات وتنظيم مهامها . 3115لسنة 

مل حتقق اهليئة اإليرادات املقدرة خالل النصف األول من العام  -

 م .  3102

قصرت اهليئة عن متابعة الودائع التابعة هلا يف اخلارج )سويسرا،  -

 وبريطانيا( .

( ..0رقم ) -( من قرار جملس الوزراء 00رقم) -مل ُتَنفَّذ املادة  -

م بشأن إصدار الئحة تنظيم البحث العلمي اليت نصت  3103لسنة 

على " ان يكون للهيئة جملٌس علمي من عدد من اخلرباء املشهود هلم 

الكفاءة العلمية والبحثية، يتم تعيينهم من وزير التعليم العالي ب

 والبحث العلمي ..." .

مل يسَتَفْد من اآلالت واملعدات املوجودة يف املراكز البحثية للمشاريع  -

 البحثية املتعاقد عليها .

قصور اهليئة عن متابعة البحوث اجلاري تنفيذها لإلفادة من  -

 القطاعات النوعية . تطبيقاتها العلمية يف خمتلف
 

 -مركز تدريب وتطوير املعلمني :

رقم  -تكليف املدير العام للمركز مبوِجب قرار وزير الرتبية والتعليم  -

( من قرار 5رقم ) -م باملخالفة للمادة  3103( لسنة 113)

م بشأن إنشاء  .311( لسنة 21رقم) -"السلطة التنفيذية "سابًقا" 

 املركز .
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ي معتمد، وهناك تأخر يف حتديث اهليكل ال يوجد مالك وظيف -

 التنظيمي للمركز .

ال توجد جلنة علمية باملركز، باملخالفة لقرار ""السلطة التنفيذية "  -

 ( املشار إليه أعاله .21رقم ) -سابًقا

( للموظفني IC3( و )ICDتأخر املركز عن منح شهادات ختصص ) -

قد مع شركة الشاملة الذين اجتازوا الدورة التدريبية اليت متت بالتعا

 للتدريب .

الُبْطء عن تسوية أوضاع بعض املوظفني، وكذلك عن صرف مرتبات  -

 م . 3102املوظفني بالعقود املربمة سنَة 

التقاعس عن سداد التزامات مالية قائمة على املركز بقيمة  -

 د.ل( مع صدور تفويض مالي بذلك .25,551.,0)

 ِت األمن والسالمة .افتقار املخازن التابعة للمركز متطلبا -

غياُب استعمال بطاقات األصناف مبخازن املركز، أدى إىل غياب الدورة  -

 املستندية بها .

 

 اهليئة الوطنية للتعليم التقين والفين 

 ليس هنالك لوائح إدارية ومالية تنظم عمل اهليئة . -

 ال يوجد مالك وظيفي معتَمد للهيئة .  -

للهيئة مبختلف مناطق ليبيا وفقا مل َيْجِر العمل على إنشاء فروٍع  -

 لقرار إنشائها .

اإلهمال يف اختاذ اإلجراءات الالزمة حيال االنقطاع املستمر للدراسة  -

 يف بعض املعاهد .

َما ِمْن خطة واضحة حتدد سياسة مستقبلية للمعاهد التقنية،  -

 واملتوسطة والعليا .

 عدم وجود سجلٌّ ألصول اهليئة: الثابتة، واملنقولة . -
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 -اهليئة العامة للمعلومات :

يدير اهليئَة رئيس جلنة إدارة، باملخالفة لقرار إنشائها الذي ينص على  -

) أن تدار اهليئة بلجنة إدارة يتم تشكيلها بقرار من ""السلطة التنفيذية 

 " سابًقا.

مل تقم جلنة شؤون العاملني بعقد اجتماعاتها الدورية، وذلك  -

م،  3101( لسنة 03رقم ) -قانون ( من ال25باملخالفة للمادة )

 بشأن عالقات العمل .

 التوسع يف صرف املكاف ت املالية . -
 

 -هيئة السالمة الوطنية :

 عدم وجود سجالت حضور املوظفني، وإنصرافهم . -

 ال يوجد مالك وظيفي معتمد للهيئة، وال توصيٌف للوظائف . -

 الوجود للجنة شؤون العاملني باهليئة . -

نة املقار التابعة للهيئة، دون عرضها على جلنة التعاقد على صيا -

العطاءات والتعاقد: بطريقة التكليف املباشر حبجة مقتضيات األمن 

 الوطين، والظروف الطارئة، باملخالفة ألحكام الئحة العقود اإلدارية .

عدم االلتزام بذكر مواصفات املواد املراد شراؤها، يف حماضر جلنة  -

 املشرتيات 

 وجود جلنة لتحديد املواصفات، ومل تباشر أعماهلا . بالرُّغم من
 

 -جهاز الشرطة القضائية :

مل تشكل جمالس حتقيق وتأديب لبعض األعضاء املوقوفني عن العمل  -

وكذلك : املتغيبون وُأْرِجعوا لسابق أعماهلم، وأفرج عن مرتباتهم 

بكتاب صادر عن مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية، باملخالفة للمادة 

م، بشأن األمن 0663( لسنة 01رقم ) -( من القانون 5.)

 والشرطة . 
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املدير العام للجهاز قراراٍت مبنح مكاف ت مالية  لبعض األعضاء إصدار  -

يف شهر واحد إضافة إىل وجود ساعات عمل إضافية للشهر نفِسه، 

باملخالفة للحد األعلى للمكاف ت والذي ال يتجاوز مرتبات ثالثة أشهر 

 من السنة الواحدة . 

م من عدم استمرار منح مكاف ت مالية  ألعضاء اللجان املشكلة، بالرغ -

 وجود ما يفيد مباشرَة تلك اللجان أعماَلها .

شراء جتهيزات، وإبرام عقود للصيانة والتموين والنظافة، عن طريق  -

 التكليف املباشر باملخالفة لالئحة العقود اإلدارية .

ال توجد جلاُن تفتيش على التموين ؛ بزيارات ميدانية ملقار الشركات  -

 املتعاقد معها على التموين .

مل ُيَحْل متاُم النزالء والعاملني، إىل القسم املالي للجهاز أوال بأول،  -

للتمكن من إعداد االرتباطات واملستحقات املالية لشركات التموين مع 

 نهاية كل شهر .

 

 -مصلحة اآلثار :

يديُر املصلحَة رئيٌس، باملخالفة للتشريعات املنظمة هلا، واليت تنص  -

 إدارة" .على "أن تدار برئيس جلنة 

 -ال يوجد مالك وظيفي، وال توجد لوائح داخلية معتمدة "إدارية -

 جزاءات" تنظم العمل باملصلحة . –مالية 

القصور عن متابعة املصلحة ألعمال اللجنة االستشارية العليا، املشكلة  -

 م . 3103( لسنة 31رقم ) -مبوجب القرار 

لتخصصية، عدم تناسب املؤهالت العلمية ملوظفني مع الوظائف ا -

 املكلفني بها .
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استغالل بعض املدن واألحياء واملباني التارخيية مقارَّ إداريًة ، باملخالفة  -

( 2رقم ) -( من الفصل اخلامس من القانون 31رقم ) -للمادة 

 م  بشأن محاية اآلثار واملتاحف واملدن واملباني التارخيية .0665لسنة 

اعاتها، باملخالفة لقرار مل تتقيد جلنة شؤون العاملني بعقد اجتم -

 إنشائها 

 الذي ينص على "أن تعقد مرة نهاية كل شهر" .

مل يتم التأمني على ممتلكات املصلحة الثابتة واملنقولة، باملخالفة  -

 للوائح والتشريعات النافذة . 

م ، باملخالفة لالئحة  3103مل ُتِعدَّ املصلحُة اجلرد السنوي لعام  -

 خازن . امليزانية واحلسابات وامل

تعثُُّر عمل اإلدارة الفنية، وعدم تفعيلها، أدََّيا إىل تأخر تنفيذ خطط  -

 وبرامج األعمال اخلاصة بتطوير وصيانة املواقع األثرية واملتاحف .
 

 -: إدارة املدن التارخيية جهاز
( من قرار 5رقم ) -يديره مدير عام) مكلف(، باملخالفة للمادة  -

"يدار اجلهاز بلجنة إدارة .. يصدر بتشكيلها إنشائه، واليت نصت على أن 

 قراٌر من "السلطة التنفيذية "، سابًقا .

 مل ُتَفعَّل الفروع التابعة للجهاز بعد صدور قرار إنشائها . -

مل تلتزم جلنة شؤون العاملني بعقد االجتماعات الدورية مرًة كل شهر  -

لسنة  (03رقم ) -( من القانون 25على األقل باملخالفة للمادة )

 م . 3101

غياب اإلعالن عن الوظائف الشاغرة باملالك الوظيفي وفًقا ألحكام  -

 م، بشأن عالقات العمل . 3101( لسنة 03رقم ) -القانون 

حمدودية العناصر الفنية واملالية املؤهلة، وغالب شاغلي الوظائف  -

 القيادية مؤهلون بـ"دبلوم متوسط" .
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الوظائف القيادية مع الوظائف  ال تتناسب املؤهالت العلمية لشاغلي -

 املكلفني بها .

مل يقم اجلهاز برتميم وصيانة وإعادة تأهيل املدن القدمية واملدن  -

التارخيية وأُهملت حتى نتج عنه االعتداء على الرتاث التارخيي 

 باهلدم، واإلزالة والطمس، والتشويه دون إيقاف هذه اإلعمال .

للعاملني، وصرفها مساعدًة التوسع يف صرف املكاف ت التشجيعية  -

 اجتماعيًة  

 باملخالفة للنظم املالية املعمول بها . 

تقصري اجلهاز يف حتصيل ديونه لدى احملالِّ اخلدمية التابعة للمدينة  -

 القدمية طرابلس .

تشكيل جلنة لعطاءات مشروعات الطوارئ، باملخالفة لقرار "السلطة  -

م، بتشكيل جلان  3115( لسنة 531رقم ) -التنفيذية " سابًقا

م، بشأن  3103( لسنة 03رقم ) -العطاءات، ولقرار جملس الوزراء 

 تشكيل جلان العطاءات الفرعية بالوزارات واجلهات التابعة هلا .
 

 -اهليئة العامة للمياه :

َفْقُد االستقرار اإلداري للهيئة؛ لكثرة تغيري مسمياتها، وتبعيتها،  -

 وهيكلتها .

اإليرادات املالية املقدرة بامليزانية، حيث تشكل نسبة لـــم حتقق اهليئة  -

 %( من املقدر . 51اإليرادات ) 

اهليئة مل تسجل بعض أصوهلا الثابتة ،وقصرت عن متابعة واسرتداد  -

 األصول الثابتة اليت استوىل عليها املواطنون، وبعض اجلهات .

،  م 3103( لسنة 0رقم ) -قيام اهليئة بإحالة التفويض املصلحي  -

ملصلحة مشروع اجلبل األخضر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة بوصف 

 "النفقات التشغيلية".
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مل يتم التصرف يف بعض املواد الكيماوية منتهية الصالحية املوجودة  -

 يف خمترب اهليئة . 

 تأخر اهليئة عن تنفيذ بعض املشروعات يف الفرتة الزمنية احملددة هلا . -

موعة من آبار املياه "االرتوازية" الساخنة يف مل يسَتَفْد من وجود جم -

 الناحيتني  العالجية والسياحية .

م، وال وجود 3103التأخر عن إعداد تقرير الوضع املائي يف ليبيا للعام  -

 القرتاح تشريعات الستغالهلا االستغالل األمثل .
 

 جهاز استثمار مياه منظومة جبل احلساونه 

 م . 3111منذ سنة مل ُيَحدَّث املالك الوظيفي  -

م لإلدارات  3103ما ِمْن خطة عمل معتمدة باجلهاز خالل العام  -

 التابعة له .

 افتقار اجلهاز وسائَل امليكنة احلديثة . -

عدم التزام اجلهاز بتنفيذ بعض من مستهد فاته ؛ حيث ال ميتلك  -

 مشاريع إنتاج حيواني .

التنمية مل يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة حيال مشاكل مشاريع  -

 رار "السلطة التنفيذية املختصة "الزراعية اليت آلت للجهاز بناًء على ق

عون م، مع األهالي الذين يّد 3101(  لسنة 0.6رقم ) -سابًقا

 ملكيتهم  لألراضي املقامة عليها هذه املشاريع .

مل يتخذ اجلهاز اإلجراءات الالزمة بشأن بعض االعتمادات املفتوحة  -

 املتعاقد عليها، واليت انتهت مدتها .لتنفيذ املشاريع 
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 -جهاز الشرطة الزراعية :

 ضعف إدارة اجلهاز عن تنفيذ املهام املوكلة هلا، بناء على قرار إنشائه .   -

 التأخر عن حتديث اهليكل التنظيمي للجهاز .  -

م، بالرغم من  7002التأخر عن حتديث املالك الوظيفي، املعتمد سنة  -

 التغريات اليت طرأت على أعداد املوظفني . 

اجلهاز يوم اخلميس من كل أسبوع راحًة للموظفات، منُح إدارة  -

 باملخالفة للتشريعات املعمول بها .

 مل تفعَّل إدارة التخطيط واملتابعة يف اجلهاز . -

 التعدي على غالب مباني الفروع التابعة للجهاز، وسرقتها . -

القصور عن اختاذ اإلجراءات القانونية حيال الدعاوى املرفوعة ضد  -

 اجلهاز . 

 أداء فروع اجلهاز يف تأدية املهام املوكلة إليها .ضعف  -

د.ل( ، مقابل إجيار سيارة نوع "هونداي سوناتا" ملدة  0,3,00صرف ) -

( يوًما ما ترتب عليه إهدار املال العام، وخمالفٌة للتشريعات 040)

 النافذة .
 

 املركز الوطين ملكافحة اجلراد الصحراوي 

ات بصفة فردية دون عرضها على أصدر رئيس اللجنة اإلدارية القرار -

 جلنة إدارة املركز .

ال يضبط احلضور وال االنصراف بشكل يومي يف السجالت، ومل تتخذ  -

 اإلجراءات القانونية حيال املتغيبني عن العمل .

التوسع يف صرف الُعَهد واملكافآت املالية دون مراعاة اللوائح املالية  -

 املعمول بها .
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 -لعاملني املشكلة ملتابعة قرار وزير الزراعة عدم اجتماع جلنة شؤون ا -

( موظًفا 052اضي بتعيني )م، الق 7007( لسنة 702رقم )

 .باملركز

مل يتم إعداد برامج تدريبية للعاملني للرفع من كفاءاتهم، وحتسني  -

 أداء املركز .

عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة بالتنسيق مع وزارة املالية، لسداد  -

 مة على املركز .االلتزامات القائ
 

 -جهاز تنفيذ مشروع الطرق احلديدية :

( لسنة 04رقم ) -تديره جلنة تسيريية، وذلك خمالٌف للقانون  -

 -م بشأن إنشاء اجلهاز وكذلك ملنشور رئيس جملس الوزراء  ,700

م، بشأن آلية تسمية وتشكيل جمالس اإلدارات  7007( لسنة 0رقم )

 . واهليئات واملؤسسات واألجهزة..."

تفويض رئيس اللجنة التسيريية من قبل أعضاء اللجنة  ببعض  -

( 04رقم ) -االختصاصات األصيلة هلا ، واملنصوص عليها يف القانون 

املشار إليه أعاله، وذلك باملخالفة للضوابط املنصوص عليها يف املادة 

م بشأن تنظيم عالقات  7000( لسنة 07رقم ) -( من القانون 002)

 العمل .

 -سجم بعض مواد اللوائح املنظمة لعمل اجلهاز، مع مواد القانون ال تن -

م بشأن تنظيم عالقات العمل، والئحته  7000( لسنة 07رقم )

 التنفيذية .  

 م . 7002عدم حتديث املالك الوظيفي منذ سنة  -

وجود فائض يف الكادر الوظيفي باجلهاز لعدم اعتماد إدارة اجلهاز  -

 الوظيفي أساًسا يف التعيينات، والرتقيات، والنقل .السابقة على املالك 

القصور عن اختاذ اإلجراءات من إدارة اجلهاز، خبصوص تعدي املواطنني  -

 على مسار السكة احلديدية .
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( لسنة 70,رقم ) -لوزراء مل يتم االلتزام والتقيد مبنشور جملس ا -

ني، بشأن ضرورة التنسيق مع وزارة العمل عند إجراء التعيم  ,700

 وإبرام عقود العمل باجلهاز . 

تصنيف املوظفني إلعطائهم دورات تدريبية داخلية ال تتماشى مع  -

 مؤهالتهم العلمية .

املبالغة يف القيمة التقديرية إلقامة ورشة عمل، الصادرة مبوِجب قرار  -

م، والبالغ قيمتها  7007( لسنة 50رقم ) -رئيس اللجنة التسيريية 

 ألف دينار . ( ستة ومثانون00000)
 

 -جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت :

 عدم تقيد رئيس اجلهاز بعقد االجتماعات الدورية . -

 التأخر عن  اعتماد املالك الوظيفي للجهاز . -

 عدم التزام املوظفني بالدوام الرمسي . -

ارتفاع عدد املوظفني املنتدبني للعمل باجلهاز؛ حيث بلغ عددهم  -

 ( موظًفا .002)

( 02ة التعويضات املشكلة مبوجب قرار رئيس اجلهاز رقم )مل تقم جلن -

بالبت يف إجراءات  التعويضات الناجتة عن املشاريع ، م   7000لسنة 

 املتعاقد عليها اجلهاز ما أدى إىل تأخر تنفيذها .

تأخر اعتماد ميزانية التنمية سبب تأخر إصدار التفويضات، وتسييلها  -

 م . ,700( لسنة 2يف شهر )

 ر عن إنشاء فرعني للجهاز، مبدينيت سبها، وبنغازي . التأخ -

تأخر صدور التعديالت على التشريعات النافذة املتعلقة بنزع امللكية،  -

 وتعويض املالك .

 التأخر عن استكمال مشاريع الطرق، واملطارات .   -
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 جهاز تنمية وتطوير املدن 

للمشروعات   يدير اجلهاَز أمني جلنة إدارة ، مكلف من اهليئة العامة -

 باملخالفة لقرار إنشائه .

املدير العام للجهاز كلفه أمني جلنة إدارة اجلهاز، باملخالفة لنص املادة  -

(4 ) 

 م . 7000( لسنة 405رقم ) -من قرار "السلطة التنفيذية"، سابًقا،

( 54صدوُر عدد من القرارات بتكليف جلان عمل، باملخالفة للمادة ) -

م، بشأن تنظيم عالقات  7000لسنة ( 07رقم ) -من القانون 

 العمل .

مل تتوفر الدقة وال الصحة يف بعض البيانات "عدد الوظائف" باملالك  -

 الوظيفي املعتمد من  وزارة العمل والتأهيل .

( 4وجود بعض املوظفني على سبيل الندب، وقد جتاوزت مدة ندبهم ) -

 م . 7000(لسنة 07رقم ) -سنني باملخالفة للقانون

( 07رقم ) -( من القانون 0,0ال التزاَم والتقيَد، بأحكام املادة ) -

 م عند ُشْغِل الوظائف العليا .7000لسنة 

مل تعقد جلنة شؤون العاملني االجتماعات الدورية مرًة كل شهر على  -

 األقل 

( لسنة 07رقم ) -من القانون (4,وذلك خمالف للمادة )

 .م7000

( 07رقم ) -وفًقا ألحكام القانون مل ُيعَلن عن الوظائف الشاغرة  -

 م . 7000لسنة 

( لسنة 472رقم ) -مل ُيراَع قرار "السلطة التنفيذية"، سابًقا، -

م ، عند تشكيل جلان العطاءات، وتنظيم عملها، وبالشروط  7005

 الواجب توفرها يف أعضاء جلان العطاءات .
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عيًة التوسع يف صرف املكافآت التشجيعية، وصرفها مساعداٍت اجتما -

 باملخالفة للنُُّظم املالية املعمول بها .

( من ,72مل ُيْجَر جرٌد مفاجئ للمخازن، واخلزائن، باملخالفة للمادة ) -

 الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

عدم اسرتداد سياراٍت مملوكٍة للجهاز، من عهدة أشخاص انقطعت  -

 عالقاتهم الوظيفية به .

 ( دعوى .004على اجلهاز، وعددها ) ارتفاع عدد الدعاوى املرفوعة -

 
 -مصلحة املوانئ والنقل البحري :

التأخر عن صرف التفويضات املالية يف ميعادها، مما أثر يف سري عمل  -

املصلحة يف مواجهة املشاكل والصعوبات، وتنفيذ املشاريع، وصيانة 

 املوانئ التابعة هلا . 

اص باألصول م، اخل 7007التأخر عن إعداد اجلرد السنوي لعام  -

 الثابتة واملنقولة وذلك باملخالفة للقانون املالي للدولة .

 القصور عن متابعة وحتصيل ديون املصلحة لدى غريها . -

 ال توجد منظومة ملكافحة احلرائق باملخازن الرئيسية للمصلحة . -

مل يتم تشكيل جلان فنية تتوىل التحقق من املواصفات املطلوبة  -

 السنة .لألصناف املوردة خالل 

ال توجد خطة فعالة للتفتيش على املخازن الفرعية للتأكد من  -

التزامها وتقيدها باإلجراءات اخلاصة بالصرف، وبطاقات األصناف، 

 وفق الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .

مل تتخذ املصلحة أي إجراءات بشأن معاجلة األصناف املفقودة خالل  -

 فرتة حرب التحرير .

صلحة يف إبرام عقودها بشروط التعاقد، وذلك باملخالفة عدم تقيد امل -

 لالئحة العقود اإلدارية .
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قصور املصلحة عن متابعة املوانئ، واملرافئ الصناعية، والتجارية وبسِط  -

 سلطة الدولة عليها .

غياب التنسيق بني املصلحة ومديري املوانئ؛ حيث قام بعض املديرين  -

واستثمار (، باملخالفة  –انتفاع  –أجري بإبرام عقود استثمارية ) عقود ت

 م .  7007( لسنة ,4رقم ) -لقرار وزير املواصالت والنقل 

 
 -املركز الوطين لألرصاد اجلوية :

استشراء التسيب اإلداري، وعدُم اختاذ اإلجراءات القانونية حيال  -

 املوظفني املنقطعني عن العمل . 

 هامه املوكلة إليه . ضعف أداء املكتب القانوني، وعدم قيامه مب -

 التوسع يف صرف العهد املالية، وعدم تسوية بعضها . -

املبالغة يف منح املكافآت املالية، وتكرار صرفها لبعض األمساء بأكثر  -

 من قرار. 

ُرُسوُّ أغلب عروض املشرتيات على شركة "علوم التقنية" واقتصار  -

 العروض األخرى على شركيت "الصحاري، والوسيط" .

 
 اهليئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون اخلصخصة 

( لسنة 02رقم ) -تدير اهليئَة جلنٌة تسيريية، باملخالفة للقرار  -

( منه على أن "تتوىل 4م بشأن إنشاء اهليئة حيث نصت املادة ) 7002

إدارَة اهليئة جلنٌة إدارة" وكذلك باملخالفة ملنشور رئيس جملس الــوزراء 

م، بشأن آلية تسمية وتشكيل جمالس اإلدارة  7007( لسنة 0رقــم ) -

 للهيئات واملؤسسات" .

ما من لوائح إدارية ومالية معتَمدة تنظم عمل اهليئة، باملخالفة للفقرة  -

م، بشأن  7002( لسنة 02رقم ) -( من القرار 5" من املادة )00"

 إنشاء اهليئة .
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كل شهر على  مل تعقد جلنة شؤون املوظفني االجتماعات الدورية مرًة -

 األقل 

م،  7000( لسنة 07رقم ) -( من القانون 4,باملخالفة للمادة )

 بشأن عالقات العمل .

( 07رقم ) -َثمَّ عدٌد من املتعاونني باهليئة ؛ وهذا خمالٌف للقانون  -

 م ، بشأن عالقات العمل . 7000لسنة 

املستثمرين بسداد مل تتخِذ اهليئُة اإلجراءات الالزمة حيال عدم التزام  -

أقساط التمليك وفًقا للجدول الزمين املعد باخلصوص ؛ َفُتَشكُِّل نسبة 

 %( من قيمة السداد . 4,سداد األقساط إلمجالي املشاريع  )

رقم  -إصدار قراِر منِح مكافأة شهرية، وذلك باملخالفة ألحكام القانون  -

 ذية .م بشأن عالقات العمل، والئحته التنفي 7000( لسنة 07)

القصور عن متابعة اهليئة لإلجراءات الالزمة للوحدات االقتصادية اليت  -

يف إبرام  -ُنقلت ملكيتها مبوجب قرارات "السلطة التنفيذية"، سابًقا 

عقود التمليك النهائية مما أدى إىل امتناع اجلهة امُلملكة عن إمتام 

 ع العام .اإلجراءات، ومطالبتها بإلغاء العقد وإعادة التبعية للقطا

( دعاوى، 700ارتفاع الدعاوى املرفوعة ضد اهليئة، والبالغ عددها ) -

وقصور اهليئة عن متابعتها والتواصل مع املستثمرين، وخاصة األجانب 

 مما ترتب عليه إهدار للمال العام .
 
 
 
 

 اجمللس الوطين للتطوير االقتصادي 

 ال يوجد مالك وظيفي معتمد للمجلس . -

 -( 2مناء بعقد اجتماعاته، باملخالفة للمادة )مل يتقيد جملس األ -

م، 7000( لسنة 505من قرار "السلطة التنفيذية"، سابًقا، رقم )

اليت تنص على "أن يعقد اجتماعه مرة  -بشأن إعادة تنظيم اجمللس 

 كل ثالثة أشهر" .



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

717 
 

إدارة اجمللس مل تتخذ أي إجراءات حيال املوظفني املتغيبني خالل العام  -

 م . 7007

مل يتم إعادة تنظيم اجمللس، وحتديد تبعيته، حتى يتمكن من أداء  -

 مهامه كما املطلوب .

ارتفاع قيمة االلتزامات املالية على اجمللس ملصلحة غريه، لتنفيذه  -

 برامج وخطًطا تدريبية مل ُتَسيَّل املبالغ املخصصة هلا . 

امج الوطين مل ُتَسوَّ االلتزامات القائمة على اجمللس، املتعلقة بالربن -

 للمشروعات الصغرى ما أدى إىل رفع دعاوى ضده .

 
 مركز البحوث والدراسات األفريقية 

ال توجد لوائح إدارية ومالية معتمدة، وال هيكل تنظيمي معتمد،  -

 لتنظيم سري العمل يف املركز كما : ال يوجد مالك وظيفي معتمد .

 عدم وجود سجل لألصول الثابتة واملنقولة للمركز . -

 عدم التزام مديري، ورؤساء األقسام، بالدوام الرمسي . -

 التوسع يف التعاقد مع متعاونني من خارج املركز . -

صدور قرار إيفاد يف مهمة رمسية بدون موافقة وزارة الثقافة واجملتمع  -

 املدني باملخالفة لالئحة اإليفاد باخلارج .

 

 اهليئة العامة لصندوق التضامن 

 عتمد .ال يوجد مالك وظيفي م -

 نقُص العناصر املؤهلة واملتخصصة، مبا يتالءم وعمل اهليئة . -

حمدودية االختصاصيني "االجتماعيني، والنفسيني" يف املؤسسات،  -

 واملراكز، ودور الرعاية . 

 تكدس العاملني يف اهليئة، مما شكل أثًرا سلًبا يف مستوى األداء .  -



 م ــــــــــــــــــــــ 3102السنوي لسنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التقرير

 

714 
 

لتحسنِي من أدائهم، حَسَب قلة االهتمام: بالتدريب، وتأهيِل املوظفني، وا -

 ختصصاتهم الفنية واإلدارية .

مل يتم تفعيل إدارة االستثمار التابعة لإلدارة العامة للمشروعات،  -

الستثمار أموال اهليئة باملخالفة لالئحة املالية اليت تنظم عمل اهليئة، 

واليت تعطي حق استثمار فائض أمواهلا مبا حيقق رحبا على أنه إيراد 

 تغطية املعاش األساسي، والتزامات اهليئة .إضايف؛ ل

التوسع يف صرف الُعهد املالية، واستخدامها ُأسلوبا من أساليب  -

( عهدة، والتأخُر يف ,7م، ) ,700الصرف؛ حيث بلغت خالل سنة 

تسويتها وإقفاِلها باملخالفة لالئحة امليزانية واحلسابات واملخازن، 

 والالئحة املالية للهيئة .

دارة اهليئة بإجراء املراجعة على الُعهد املالية، باملخالفة للمادة مل تُقم إ -

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .022)

قصور مكتب املراجعة  الداخلية عن إعداد تقارير دورية، باملخالفة لنص  -

 ( من الالئحة املالية للهيئة . 00املادة )

طبق بإدارة اهليئة، وافتقاره للعديد اخَلَلُل يف نظام الرقابة الداخلية، امل -

من املقومات األساسية  اليت جتعل منه نظاما حمكما حيافظ على 

 أصوهلا وممتلكاتها.

 اهليئة ال تتابع املبالغ املالية احملالة لفروعها يف املدن . -

مل تقم اإلدارة املالية مبسك العديد من السجالت املالية، باملخالفة ملا  -

( من الالئحة املالية 04 -,0 -00 -00)نصت عليه املواد 

 للهيئة . 

هناك سياراٌت مملوكة للهيئة يف عهدة أشخاص انقطعت عالقتهم  -

 الوظيفية باهليئة رغم إخطارهم بالتسليم .

املخالفة يف آلية عمل جلنة املشرتيات لالئحة العقود اإلدارية، حيث ثم  -

إلعالن عن ( د.ل، دون ا030703000اعتماد شراء سيارات بقيمة )
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هذا العطاء لفتح باب املنافسة أمام مجيع الشركات املتخصصة يف 

د.ل( ذات أسعار  5,03000هذا اجملال، وشراُء سيارات أخرى بقيمة )

 ُتحدد مواصفاتها بشكل دقيق .  مرتفعة، ومل

العديد من السيارات استولت عليها بعُض الكتائب، واجملالس العسكرية  -

بكتاب رئيس اهليئة  بة وكيل وزارة الداخليةومل ُتسرتجع ُرغم خماط

 م . ,700. 0. 74( بتاريخ 7/40رقم ) -
 

 -مركز الدراسات االجتماعية :

فيما ُأسند إليه، وفــق  تدني مستوى أداء املركز إداريًا، و فنيًا، ومل ُيَفعَّل -

 قرار إنشائه .

 باملالك الوظيفي للمركز . مل يتم العمل -

املتخصصة يف العلوم االجتماعية "الباحثون نقص الكوادر الفنية  -

 االجتماعيون" .

على حتديث البيانات املدخلة يف منظومة املسح االجتماعي،  مل ُيْعَمل -

 م . 7002منذ عام 

حتميل ميزانية الباب األول مبرتبات ال توجد خمصصات مالية هلا،  -

 م . ,700خالل العام 

وآخرين من خارج ( سيارة مت تسليمها ألشخاص منتدبني، 02) -

 املركز، دون اختاذ اإلجراءات الالزمة السرتجاعها .
 

 -مركز طليطلة لتأهيل املعوَّقني ذهنيًا :

بنى، وليس هنالك جدوى من املقر احلالي غرُي مالئم للنزالء لقدم امل -

عدات قسم العالج الطبيعي كذلك : األثاث قديم، ومصيانته 

 .متهالكة

املعاونني الصحيني يف جمال اإلشراف على قلة اخلربة لدى املشرفني و -

 النزالء.
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افتقار املركز لالختصاصيني الصحيني والنفسيني، واختصاصّيي  -

 التغذية .
 

 -صندوق دعم الزواج :

( 002بقرار جملس الوزراء ذي الرقم ) –صندوق دعم الزواج  مل ُينشأ -

 ملعاجلة ظاهرة تأخر الزواج إىل عمر على أنه حلٌّ –م  7007لسنة 

متقدم، وعلى دراسٍة علمية موضوعية تعتمد على حتليل الظاهرة، 

 والوقوف على أسبابها ورسم سياسة ناجعة هلا .

غياب األسس املهنية واملوضوعية عن حتديد قيمة القروض اليت يعتزم  -

 الصندوق منحها .

حتميل الصندوق ارتباطاٍت ماليًة على حساب التنمي، قبل إصدار  -

اخلاص به وهذا خمالف للقانون املالي للدولة، والئحة التفويض املالي 

 امليزانية واحلسابات واملخازن .

 تفتقر إجراءات التوريد والصرف اخلاصة باملخازن إىل الشكل الذي -

 يقتضيه القانون خاصة" أذونات" صرف األصناف .

ضعف اللجنة االستشارية املشكلة عن دراسة ملف االستثمار، وافتقارها  -

 يوجبهما هذا اجملال . ة واملهنية اللتنيإىل اخلرب

 غياب دور وزارة الشؤون االجتماعية عن اإلشراف واملتابعة . -

 

 -مصلحة اإلحصاء والتعداد :

هليكل تنظيمي، وال مالك وظيفي، وال لوائح داخلية معتمدة  ال وجوَد -

 "إدارية ومالية" تنظم عمل مصلحة .

دقيق، مبقرتح مشروع  مل تقم املصلحة بتحديد أوجه الصرف بشكل -

املصلحة يف النصف الثاني من  م  الذي أعدته7007امليزانية للعام 

 السنة .
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القيام بصرف مكافآت للعاملني من ميزانية التنمية، باملخالفة للوائح  -

 والنظم املالية املعمول بها .

تكليف املراقب املالي بلجان، ومبكافأة مالية شهرية، وقرارات مكافأة  -

 باملخالفة للتشريعات املعمول بها .تشجيعية 

عدم وضع ختم اإلدارة املالية على جل أذونات الصرف، وعدم كتابة  -

 اسم ُمِعّد إذن الصرف باملخالفة للقانون املالي للدولة .  

ال يوجد سجل ينظم تسليم مدخالت وخمرجات خمزن املصلحة،  -

 واستالمها .   

 

 -ياسية :املركز الوطين للمواصفات واملعايري الق

( لسنة 02رقم ) -تسمية مدير عام للمركز، بقرار وزير التخطيط  -

( من قرار "السلطة التنفيذية"، سابًقا، 0م  باملخالفة للمادة )7007

رقم  -م وكذلك ملنشور جملس الوزراء  7005( لسنة 72رقم )

م،  بشأن آلية، وتسمية وتشكيل جمالس اإلدارة، ,700( لسنة 0)

 مِّني .واملديرين الَعا

ال توجد تسمية للمكتب القانوني، ومكتب املراجعة الداخلية باهليكل  -

( 4رقم ) -التنظيمي للمركز  املعتمد بقرار اللجنة العليا للمركز 

 م .7005لسنة 

 مل يتم حتديث التشريعات املنظمة لعمل املركز . -

مل تعقد جلنة شؤون العاملني اجتماعاتها بصفة دورية، باملخالفة  -

( 07رقم ) -( من الالئحة التنفيذية من القانون 54م املادة )ألحكا

 م بشأن عالقات العمل . 7000لسنة 

(د.ل، والتأخُر 703024التوسع يف صرف الُعهد املالية؛ حيث بلغت ) -

 يف إقفال بعضها . 
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%( من 55ضعف إيرادات املركز؛ حيث تشكل النسبة احملققة ) -

 اإليرادات املقدرة يف امليزانية .

 -إلغاء الصكوك واإليصاالت بدون بيان األسباب، باملخالفة للمادة  -

 ( من الئحة امليزانية واحلسابات واملخازن .22رقم )

ملسميات وظائف غري موجودة يف اهليكل  صرف بطاقات الدفع املسبق -

م، 7007( لسنة 057رقم ) -التنظيمي باملخالفة ألحكام القرار 

 مول . بشأن تنظيم استعمال اهلاتف احمل

 

 -املؤسسة الوطنية للتعدين :

التأخر عن إعادة تعديل املالك الوظيفي، وفًقا للهيكل التنظيمي  -

 املعتمد .

 7007-7000مل تتم إحالة احلساب اخلتامي للمؤسسة لعامي ) -

 م(، إىل إدارة احلسابات يف وزارة املالية؛ لغرض املراجعة واالعتماد .

ات واملصروفات يف التقارير الصادرة عدم الدقة، وتضارُب حصر اإليراد -

 من اإلدارة املالية  ومكتب املراجعة الداخلية، وإدارة املناجم واحملاجر .

التجاوز يف صرف بند املرتبات األساسية، وبنِد العمل اإلضايف، واملكافآت  -

. 

 ال يوجد اعتماد املراقب املالي، وختمه، على بعض أذونات الصرف . -

ت معاجلة األصول اهلالكة، بالرغم من تشكيل مل يتم اختاذ إجراءا -

 جلنة باخلصوص . 

القيام بشراء بعض احتياجات املؤسسة عن طريق التكليف املباشر، دون  -

 التقيد بالشراء بواسطة جلنة املشرتيات . 

عدم إحالة النسخة الثانية من صفحات دفرت الصندوق لوزارة املالية  -

من الئحة امليزانية واحلسابات  (00شهريا باملخالفة ألحكام املادة )

 واملخازن .
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مل تؤمِّن املؤسسة على ممتلكاتها الثابتة واملنقولة، باملخالفة للمادة  -

 ( من الالئحة املالية للمؤسسة .005)

تسجيل عدد من الشركات والتشاركيات يف سجل املوردين باملؤسسة،  -

 على الرغم من حمدودية رأس ماهلا . 

 مل ُتقفل السلف على حســـاب عالوة املبيت اليت تـــم صــــرفها  -

م(، كما مل يتم إقفال  7002/7000/7000خالل األعــــوام ) 

 م( . 7000/7007بعض الُعهد املالية خالل العامني )

( من 72عدم تفعيل جلنة حتديد إجيارات احملاجر، باملخالفة للمادة ) -

بشأن املناجم  7000( لسنة 7رقم ) -الالئحة التنفيذية للقانون 

 واحملاجر .  

غياب حتصيل قيمة اإلجيار السنوي للعقود املربمة مع شركة  -

بنغازي وشركة اآلمال لصناعة مواد البناء، –االمسنت الليبية 

( لسنة 7رقم ) -( من القانون 0,-72باملخالفة للمواد )

 م، بشأن املناجم واحملاجر . 0220

البة املستثمر بتوفري وسيلة نقل ملتابعة احملاجر، مل تقم املؤسسة مبط -

( لقرار 7رقم ) -وفًقا لعقود استثمار احملاجر، باملخالفة للمرفق 

م،بشأن تقرير  7000( لسنة 070"السلطة التنفيذية "، سابقا، رقم )

 بعض األحكام يف احملاجر .

مل يتم القيام بتحصيل قيمة االلتزامات القائمة على مستثمري  -

 اجر احمل

 د.ل( .04370,3200قيمُتها ) والبالغ

َفــْقـُد إدراج بعض البيانات اخلاصة بعقود االستثمار يف التقارير  -

الصادرة عن إدارة املناجم واحملاجر، وعدم حتري الدقة  يف مجع قيم 

 إيرادات اإلجيارات واإلتاوات .
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: التأخر عن استكمال االتفاقات املربمة واخلاصة بتنفيذ اجلولتني -

 الثانية والثالثة من اإلعالن العام الستثمار اخلامات الطبيعية .
 

 -جهاز احلرس البلدي :

 ال يوجد مالك وظيفي معتمد للجهاز .   -

التوسع يف صرف الُعَهد املالية، واعتمادها أسلوًبا للصرف، والتأخر يف  -

 تسويتها وإقفاِلها باملخالفة للنظم واللوائح املالية املعمول بها .

 التوسع يف صرف املكافآت املالية ألعضاء اجلهاز . -

 مل حتصر األصول الثابتة )السيارات( باجلهاز . -

ضعف أداء املراقب املالي عن ممارسة اختصاصاته باجلهاز، واالعتماد  -

على القسم املالي يف مسك سجل االعتمادات املالية، وإعداد التقارير 

وذلك باملخالفة للقانون  الشهرية للمصروفات الفعلية، واالرتباطات

 املالي للدولة .

%( من اإليرادات 07تدني اإليرادات احملققة ؛ حيث تشكل نسبة ) -

 املقدرة .

ال يتوفر الدعم، وال اإلمكانات الالزمة ألعضاء احلرس البلدي لتأدية  -

 مهامهم كما ينبغي .
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  -العقود واملشروعات :

 أوال : البيانات اإلحصائية ..

، قبل  ديوان احملاسبة بفحص إجراءات العقود اخلاضعة لرقابة الديوان قام

 -: التعاقد وكانت النتائج على النحو التالي

 

 نوع العملة
 نواقص وملحوظات عدم جدوى املصادقة مصادقة بتحفظ

 القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد

 د.ل

722 

59, 27912298, 3 

102 

43892829422 

128 

7922090239578 

,10290249 يورو , , 1297, 39114 7092, 09721 

 75790229238 8092579340 88190189022 دوالر أمريكي

,291239 - 3479000 جنيه اسرتليين 00 

 
 كما متت مراجعة دفعات العقود اخلاضعة لرقابة الديوان، وكانت النتائج 

 -: على النحو التالي

 

 تعذر املصادقة مصادقة بتحفظ مصادقة

 القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد

98 336,016123 0109 0601,609960,0 0209 06089603,6022 
 

 

 ثانيا : املالحظات حول إجراءات التعاقد ..

من خالل فحص العقود احملالة إىل ديوان احملاسبة واإلجراءات املتخذة      

تام لدى أغلب إدارات وأجهزة الدولة  يف سبيل إبرامها يتبني أن هناك قصور

يف اإلملام بالقوانني والتشريعات واللوائح املنظمة إلجراءات التعاقد األمر 

يلي املالحظات اليت  الذي أثر سلبا على تنفيذ امليزانية ونوجز يف ما

 -تكشفت من خالل ما مت فحصه من عقود :
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ذن بشأن منح اإل ، من خالل دراسة القرارات الصادرة عن جملس الوزراء-

 -: اآلتي لوحظ "الرتسية"واعتماد إجراءات  بالتعاقد

صدور قرارات عن جملس الوزراء بشأن اعتماد إجراءات جلان  .أ 

 . ملباشرة إجراءات التعاقد ،ذن سابقإالعطاءات والرتسية دون وجود 

تبني  ذن بالتعاقد على مشروعاٍتن اإلأصدور قرارات عن اجمللس بش .ب 

 . امليزانية املعتمدةيف  ةأنها غري مدرج

لعقود تضمنت  ،والتعاقد "الرتسية"صدور قرارات باعتماد إجراءات  .ج 

 َلما يعد حتمي ،حتمل الطرف األول للرسوم اجلمركية والضرائب

 كونه تنازال عن إيراداٍت لىفضال ع إضافيًة للميزانية مصروفاٍت

 . سيادية
 

باملخالفة لنص  ،احملاسبةإبرام بعض العقود قبل عرضها على ديوان  -

بشأن تنظيم ديوان  ،م,700لسنة  02رقم  -من القانون  74املادة 

 احملاسبة وتعديالته.

قيام أغلب اجلهات بإبرام  عقود دون وجود ما يفيد توفر التغطية   -

وقد لوحظ  ،املالية املعتمدة الالزمة للصرف منها على موضوع العقد

أو  ،سم املشروعات دون حتديد وجود سيولة مالية لدى بعض اجلها

 . ضمن امليزانية املعتمدة للجهة النص عليه صراحًة

  -: من حيث ،بل التعاقدقاإلعداد اجليد للعقود  عنالقصور  -
 

 . إعداد الدراسات الفنية واملالية للمشروع .أ 

 . إعداد التصاميم والرسومات الفنية املتكاملة .ب 

التقارير بنتائج أعماهلا وإعداد  ،تشكيل جلان دراسة وتقييم العروض .ج 

 . معتمدة من جهة االختصاص
 

وإبرام مالحق  ،جنمت عنه احلاجة إىل إصدار األوامر التعديلية األمر وهذا

 . لعقود لتصحيح أوضاع العقود عند مباشرة التنفيذا
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ذن الالزم من جملس الوزراء احلصول على اإل عنقصور أغلب اجلهات  -

 . عند التعاقد مع الشركات األجنبية وخاصة ملباشرة إجراءات التعاقد

 ،تقديم املستندات الالزمة لغرض دراسة ومراجعة العقود عنالرتاخي  -

وعدم تقيد بعض اجلهات بالرد على املالحظات اليت يبديها ديوان 

 . هاتأخر البت فيإىل وهو ما يؤدي  ،احملاسبة عند دراسته للعقود

بنود األعمال  اعتماد مواصفات فنية موحدة ختص عنالقصور  -

يث يتم االسرتشاد بها عند إعداد مستندات حب املشابهة بالقطاعات

 . التعاقد

خمالفة لألحكام والنصوص الواردة  ،إدراج بعض النصوص يف العقود -

 . مناذج العقود املعتمدةيف 

يف عالن عن املناقصات العامة وفق ما هو منصوص عليه اإل عنالقصور  -

ومدة قبول العروض  ،حيث عدد مرات النشر من الئحة العقود اإلدارية

 . وتناسبها مع حجم املشروع

وخاصة  ،الباطنمن عدم وضع أسس ومعايري واضحة حلاالت التعاقد  -

  العقوَد

لتنفيذ  تني،ذات خربة وكفاءة عالي ،اليت تتطلب جهات متخصصة

من الباطن بنسبة  ما أدى إىل إسناد عقوٍد -العقد  بعض أعمال

 . يمة األصلية للتعاقدكبرية من الق

 ،إلسناد تنفيذ املشروعات العامة للشركات األجنبية عدم وضع معايري -

 . أدى إىل التعاقد مع شركات غري قادرة على التنفيذ

 ،وضع الضوابط اخلاصة بتصنيف الشركات الوطنية عنالقصور  -

وحتديد قيمة التعاقد املسوح به  ،ووضع األسس الفنية واملالية لذلك

لتفادي التعاقد مببالغ كبرية مع شركات ذات إمكانات  لكل تصنيف

 . مادية وفنية حمدودة
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من إجراءات  ،على الرغم من إعفاء العقود املمولة من ميزانية الطوارئ -

وقانون ديوان احملاسبة  ،والئحة العقود اإلدارية القانون املالي للدولة

 ريغ اإلعفاء خيص إجراءات التعاقد والصرف املسبق ال أن ذلكإ -

 .للمراجعة الالحقة خطار ديوان احملاسبة بتلك العقودإنه مل يتم َأ

استمرار ظاهرة عدم تبويب ميزانية التحول وفق املشروعات املستهدفة  -

وحتديد املخصصات والتدفقات املالية  ،أو الصرف عليها ،للتعاقد

األمر كان من األسباب الرئيسية لرتاكم هذا  ،املطلوبة لكل مشروع

رتفاع حجم التعاقدات خالل فرتة النظام السابق ولوحظ او ،االلتزامات

ثقال امليزانية إو ذاتها، ىل النتائجإيؤدي مبا عدم معاجلة املوضوع 

 . فيها مدرجة بالتزامات غرِي

العقود املربمة من اجلهات يف وتباين أسعار بنود األعمال  ،ارتفاع -

خاصة وأن  ،سس واضحة لتحديد تلك األسعارأجود ودون  ،لعامةا

 ، اسابًق "الشعبية العامة اللجنة" يت اعتمدتهاال -لوائح األسعار 

 . بتنفيذ ميزانية التنمية ،جلهات املعنيةإىل االصادرة 

استمرار التعاقد بطريق التكليف املباشر دون وجود املربرات املنصوص  -

وهو األمر الذي قد يعد إساءة  ،اإلدارية الئحة العقوديف عليها 

مبادئ الشفافية  أبسَط قوافأنه ال ُي لىفضال ع  ستعمال السلطةال

الفرص كما أنه ال يضمن احلصول على أسعار عادلة  َؤوتكاف ،والنزاهة

 . ومتوافقة مع أسعار السوق السائدة

إبرام عقود اإلشراف على تنفيذ املشروعات مع املكاتب والشركات  -

نسبة مع  ،دون ربط قيمة الدفعات ،االستشارية وفق دفعات شهرية

املشروع وهو ما ينجم عنه تضخم قيمة عقود يف األعمال  تنفيذ

 . ااحملددة هل سَبلنِّاها وجتاوُز ،اإلشراف

 يريية من مدهعلى تكليفات شف املباشرة فيها بناًء تمشروعات متَثـّم  -

إال أن  ،مما جيعلها باطلة ،هلابعض األجهزة واملكاتب دون وجود عقود 
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هناك بعض الوحدات اإلدارية تصر على استكمال تنفيذ تلك العقود 

 تصحيح أوضاعها ىلإدون السعي  ،فيها ٍغباَلُم غم ما حتويه من أسعاٍرُر

 . االفساد اليت سادت سابق ِةَبـْقـوهو ما يعد استمرارا حِل

 ،لديوان احملاسبة لغرض املصادقة على التعاقد لوحظ إحالة مستنداٍت -

 . ملشروعات تبني أنه مت االنتهاء من تنفيذها

قيام بعض جلان العطاءات باستبعاد عروض بناء على نسبة الزيادة  -

 ،تلك اللجان وفقا للقيمة التقديرية للمشروع تهاحدديت والنقصان ال

مما  ،اإلدارية الئحة العقوديف دون التقيد بالنسب املنصوص عليها 

 . وماليا، استبعاد عروض مقبولة فنياذلك  جنم عن

       عدم وضوح األسس اليت يتم مبوجبها طرح املشروعات يف مناقصة عامة  -

 . أو حمدودة

 تِّل دون الَبَمْكَتْسقائمة مل ُت بها عقوٌد مناطَقيف الشروع يف إبرام عقود  -

 . يف أوضاعها

بعض الشركات دون حتديد وضعها  الشروع يف إجراءات التعاقد مع -

 . السجل التجارييف القانوني وما يفيد قيدها 

 ،إعداد مواصفات فنية ختص بنود األعمال املشابهة عنالقصور  -

  بالقطاعات

 . يث كمكن االسرتشاد بها عند اختالف مواصفات بعض البنودحب

ن إحيث  ؛وأوامر تعديلية ثبت أنه ال مربر إلبرامها ،إحالة مالحق عقود -

إال  ،العقود األصلية تغطي األعمال املطلوبة وفق شروط العقد األصلية

كان الدافع  ،أن تفسري العقود األصلية ملصلحة املقاول أو االستشاري

 . وراء إعدادها

معاجلة أوضاع العديد من العقود املربمة خالل فرتة  عنالقصور  -

 -: تييف اآلمتثلت  ،سلبيةسمات النظام السابق واليت اتسمت  ب
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ن إحيث  ؛ وفرض األمر الواقع ،أبرام العقود لغرض ترتيب االلتزام .أ 

ومالحق  ،أوامر تعديلية هلا عداُدإ العديد من تلك التعاقدات جاٍر

 .  عقود لتصحيح أوضاعها

ىل عدم إا أدى ، مبتوفري الدراسات الفنية واالقتصادية عنالقصور  .ب 

سبت عن واليت احُت ،التنفيذ عقوُدالتقديرية املربمة بها  ِمَيسالمة الِق

وتكلفة اهلكتار ملشروعات املرافق  ،طريق سعر املرت املربع للمباني

 . نشاء املطاراتإالربح يف عقود  والتكلفة مضاف إليها هامُش ،املتكاملة

ر التعاقد سنويا دون حتديد سقف حيقق التناسب بني حجم ااستمر .ج 

 . وامليزانية املعتمدة ،وااللتزامات القائمة ،العقود

 ،سواء احمللية أو األجنبية ،ضعف إجراءات اختيار الشركات املنفذة .د 

 . ىل تعثر العديد من املشروعاتإمما أدي 

ىل دراسات فنية حتدد من خالهلا إوضع األولويات املستندة  عنالقصور  .ه 

سواء عند إبرام العقود أو  ،اإلمكانات املتوفرة واالحتياجات الفعلية

 .  يل القائم منهاتفع

البت يف بعض املشاكل اليت تواجه بعض  عنقصور جملس الوزراء  .و 

اليت  ،مشروعات صندوق الضمان : مثل ، املشروعات أو معاجلة أوضاعها

 . التصحيحية املطلوبة هاخماطبة اجمللس بشأن إجراءات تمت

وملدة تتجاوز مدة  ،متديد مدة التنفيذ يف حماضر تفعيل العقود .ز 

األصلية على الرغم من أن بعض تلك املشروعات انتهت مدة  التنفيذ

 َءْطأن ُب غرَي ،م 7000فرباير  السابع عشر من تنفيذها املقررة قبل

 .  دون إنهائها ااَلالتنفيذ وتقصري جهات التنفيذ َح

حيث لوحظ على عقود  ؛شأن املشروعات العامةب ضعف التنسيق -

 -: يلي اجملالس احمللية ما
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من القطاعات اليت لديها خمصصات  عاقدات العديَدمشلت الت .أ 

 ،زدواج التعاقد على األعمالامعتمدة بامليزانية العامة مما قد يؤدي إىل 

 . خاصة يف ظل مركزية التعاقد بالوزارات

عليها  ٍدتدخل ضمن مشروعات متعاَق لطرٍق ٍفْصالتعاقد على أعمال َر .ب 

يف  اًجدواكونه از لىع فضالو ، ضمن مشروعات املرافق املتكاملة

 ،عمال البنية التحتيةأالتعاقد فإن تلك األعمال سيتم إزالتها لتنفيذ 

 . وإعادة الرصف

قطاع الصحة واملستشفيات  ةصلحالتعاقد على أعمال توريد معدات مل .ج 

 . ن توفري تلك املعداتأدون وضوح آلية التنسيق بش

وتسجيلها  ،لتلك األصو مت توريد آليات ومعدات دون وضوح آلية قيِد .د 

 . وال عالقة له بتلك األصول ،خاصة أن اجمللس احمللي جسم مؤقت

 

 -إجراءات الصرف :املالحظات حول ثالثا : 

 ىل قراراٍتإاستنادا  ،دون العرض املسبق على ديوان احملاسبة ،الصرف -

 . سابقا "،السلطة التنفيذية"خمالفة صادرة عن 

الدفع  داتوشها ،الصرف اتأذونمستندات الصرف من يف  وجود اختالفات -

 . للعديد من الدفعات احملالة للمراجعة واملستخلصات

 .لألعمال اإلضافية ،خصم الضمانات املنصوص عليها قانونا عنالقصور  -

 ،واملنصوص عليها قانونا، زة للصرفجتديد الوثائق املعزِّ عنالقصور  -

 . وخطابات الضمانات  وثائق التأمني :مثل

 مًةمقدَّ دفعاٍتبوصفها  جلة أوضاع املبالغ املصروفة معا عنالقصور  -

وانتهت صالحية خطابات الضمان  ، مل يبدأ العمل بها ملشروعاٍت

 .  نيةدون اختاذ اإلجراءات القانو ة بهااصاخل

 . عدم اعتماد املراجعة الداخلية لكامل املستندات املعززة للصرف -
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وإصدار قرارات متديد بتواريخ  ،عدم التقيد خبصم غرامات التأخري -

 ؛طويلٍة مبدٍة ،املنصوص عليها بالعقد ،الحقة لتاريخ انتهاء مدة التنفيذ

 . لغرض اإلعفاء من الغرامة املقررة ودون أسباب موضوعية للتمديد

 .  عدم التقيد بتجديد االعتمادات املستندية احمللية -

دون  ،احمللية االستمرار يف الصرف عن طريق االعتمادات املستندية -

ودون التقيد بإصدار التفويضات  ،تغطية قيمة تلك االعتمادات بالكامل

على حساب ميزانية  لسيطرَةاإىل فقدان وزارة املالية ى ما أد الالزمة

 . التحول

زيادة قيمة بعض االعتمادات املستندية مببالغ تفوق االلتزام القائم على  -

 دون مربر لذلك.، العقد

ذن إعداد إوتاريخ  ،كبري بني تاريخ اعتماد املستخلص وجود فارق زمين -

 . ديوانالوتاريخ اإلحالة ملراجعة  الصرف

 . الصرف دون اعتماد املراقب املالي للجهة اتحالة بعض أذونإ -

دون سند من  ،ف مالية بقيمة كبرية لبعض جهات التنفيذَلصرف ُس -

 . املسبقة ودون مصادقة الديوان ،القانون

تلك املواد عن  "تشوين"ثبات إدون  "مشونة"صرف مبالغ نظري مواد  -

 .  للمواد باملوقع ستالٍماو طريق مناذج حصٍر

تفويضات واألرصدة الذن الصرف من إعدم التقيد باستيفاء بيانات  -

عدم ، إضافة إىل ذن الصرفإورقم  ،وكذلك التواريخ واالرتباطات

ذن الصرف إدارية لنموذج استخدام جهاز تنمية وتطوير املراكز اإل

 . املنصوص عليه قانونا

وذلك  ،% من املستخلصات اجلاهزة للدفع50مت إقرار مبدأ صرف نسبة  -

ال أن بعض اجلهات استمرت إ ،لتحفيز جهات التنفيذ على مباشرة العمل

 ،دون سند من القانون ،من املستخلصات الالحقة ذاتها يف صرف النسبة

الصرف لغرض مراجعة ديوان احملاسبة حالة مستندات إ لىفضال ع
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يف دها وجوومل يثبت  ،لبعض جهات التنفيذ اليت مل تباشر العمل فعليا

 املوقع.

وعقود  ،نصت بعض عقود مصلحة التقنيات وصيانة املرافق التعليمية -

لزام الطرف الثاني بتوفري وسائل إعلى  ،جهاز تنفيذ مشروعات املواصالت

 دون سند من القانون. وبعض املزايا األخرى، نقل

مبالغ نتيجة الفرق الناجم عن تغري سعر  اعتماد بعض اجلهات صرَف -

 . ثبيت سعر الصرفترغم النص يف العقد على   الصرف
 

 -إجراءات التنفيذ : املالحظات حولرابعا : 

 لعل السبب األساسي يف عدم اجلدية يف تفعيل املشروعات هو عدم القدرة 

اليت ستصبح واقعا عند مباشرة الشركات للعمل  ،على جمابهة االلتزامات

 ،م ,700و 7007زانية التنمية خالل العامني فاملخصصات املعتمدة ملي

فإن حجم العقود القائمة  : وبالتالي  لكل سنة ،مليار دينار 02مل تتجاوز 

 ،يقل عن عشر سنوات الستكماهلاوفق املخصصات املذكورة تاج إىل ماالحي

 وهو ما يدفع احلكومَة  تزام بأي مصروفات أو عقود جديدةعدم االل شريطَة

 . لتأخري مواجهة هذا الواقع
 

 -: يلي ما اليت تواجه تفعيل املشروعات ومن املشاكل

ومل يتم اختاذ أي  ،خمتلفة جهاٌت تستغلهاالعديد من مواقع املشروعات 

 . تإجراءا

 ،والشركات املنفذة ،عدم الشروع يف حصر األضرار اليت حلقت باملشروعات

وحتديد األعمال املطلوبة  ،حتى كمكن مواجهة مطالبات الشركات

 . الستكمال املشروعات

لوضع  م( 7007لسنة  70رقم ) -جلنة بقرار جملس الوزراء مت تشكيل 

 َبوتفعيلها حَس ،لكنها مل تقم بإعادة تقييم املشروعات أولويات املشروعات

 . تصاديةوجدواها االق ،جنازهاإ ِبَسِن
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العمل يف عدد حمدود  ومباشرِة ،ونظرا لتوقف أغلب املشروعات العامة     

 .. ن متابعة إجراءات التنفيذ متت يف حدود املشروعات اجلاريةإف  نسبيا

واملستندات  ،الزيارات امليدانية عنيلى املالحظات املتكشفة  وجز يف ماوُن

 -: احملالة لغرض الفحص واملراجعة
 

مع الفرتة اليت مت  ،املستخلصاتيف عمال الواردة قيمة األ عدم تناسب -

 . فيها عمالتنفيذ تلك األ

حيث لوحظ  ؛وفقا للشروط التعاقدية ،متابعة التنفيذ عنالقصور  -

 .  ديد مدة تنفيذ بعض العقود أكثر من مرة دون مربرات لذلكجت

حجم مع املوقع يف لوحظ عدم تناسب عدد العمالة الفنية والعادية  -

 املشروع وقيمة التعاقد.

جداول الكميات يف ج كميات تفوق ما هو مدَر ااعتماد مستخلصات به -

واعتماد األوامر  ،واألسعار للعقد دون بيان املربرات لتلك الزيادة

 التعديلية هلا.

واالكتفاء  ،عدم التقيد باعتماد دفرت احلصر من مالك املشروع -

 . باعتماد جهاز اإلشراف فقط

دون اعتماد املهندس  ،املستخلصات من جهة اإلدارةاعتماد بعض  -

 . املشرف باملوقع

بها واليت يتم مبوِج ،رفاق اخلرائط التنفيذية للمشروعاتإعدم  -

 . التنفيذ ومراجعة الكميات

واالكتفاء  ،عدم التقيد باعتماد دفرت احلصر من مالك املشروع -

 . باعتماد جهاز اإلشراف فقط

ضعف جلان اإلشراف عن متابعة املشاريع، باإلضافة إىل عدم دقة  -

 التقارير 

 . اليت توضح سري العمل بها
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تراخي بعض اجلهات عن األخذ مبالحظات الديوان، واليت متت  -

كما هو احلال يف عقود صيانة املؤسسات  خماطبتهم بها يف السابق

 . التعليمية

ني الشروع يف إجراء التعاقد من خالل متابعة مشروعات وزارة العدل تب -

لتنفيذ بعض املشاريع دون إجياد مواقع هلا، مع التكرار يف طلب 

وطلِب خمصصات مالية هلا،  التفويضات املالية هلا، باملخالفة للقانون

واستغالل  لرفع سقف امليزانية فقط دون اجلدية يف تنفيذها

 . املخصصات يف تغطية بنود أخرى

املالية لنسبة اإلجناز الفنية ملعظم املشروعات جتاوز نسبة الصرف  -

 . بالشركة العامة للكهرباء
 

 من خالل متابعة مصلحة التخطيط العمراني تبينت املالحظات التالية 

 -: حول مشاريع خمططات كل من "اجليل الثاني، واجليل الثالث

 مشروعات اجليل الثاني .. -1

الرغم من اعتماده منذ التأخر عن تطبيق املخطط يف مدينة "نالوت" ب .أ 

 . م0205سنة 

 . تدني نسبة اإلجناز عن تطبيق املخططات يف مدينة الزاوية .ب 

كثرة التعديالت على املخطط نتيجة تأخِر تطبيقه، وانتشار ظاهرة  .ج 

 . باملخالفة للقوانني، والتشريعات النافذة البناء

ق، عدم التنسيق بني املصلحة، وجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان واملراف .د 

 . يف فتح املسارات

 مشروعات اجليل الثالث ..-2

توقف العمل مبراحل إعداد الدراسات والتصاميم الالزمة ملشروع  .أ 

 . املخططات

 . التأخر عن حتديث املخططات احلضرية للوضع القائم .ب 
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التأخر عن اعتماد األعمال املنَجزة يف التخطيط اإلقليمي، واألقاليم  .ج 

 . الفرعية

 

قدرة مصلحة التخطيط العمراني على مراجعة واعتماد عدم كما لوحظ 

األعمال اليت تقدمها املكاتب االستشارية، ما  أدى إىل تأخر املشروعات عن 

 . املدة الزمنية احملددة يف العقود
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 -التحقيق:
 

من خالل أعمال اإلدارة العامة للتحقيق كانت النتائج على النحو 

 -التالي:

،  ( قضايا000القضايا املسجلة واملتداولة يف إدارة التحقيق)بلغ عدد  -

، مسجلة  ( قضيًة704، و) معروضٌة من السابق ( قضيًة47,منها )

 . خالل الفرتة

اإلجراءات املتخذة حيال بعض القضايا املسجلة واملتداولة يف  -

 -اإلدارة:

رة ( قضية إىل إدارات التحقيق يف فروع اهليئة ملباش702متت إحالة ) .أ 

 . التحقيق أو استيفاء التحقيق

( قضية متت دراستها، وعرضت على السيد رئيس اهليئة 70,) .ب 

 . بهاجراء اإلوهي حتت ،  لإلدارة عيدتأ و لالعتماد
 

  -التصرف يف بعض القضايا على النحو التالي :

 . ( قضايا إىل احملاكم املختصة2إحالة ) .أ 

 . للمخالفات املالية( قضية إىل اجملالس التأديبية 7,إحالة ) .ب 

 ( قضايا إىل اجملالس التأديبية املختصة .4إحالة ) .ج 

 . ( قضية إىل النيابة العامة فيما يتعلق بالشق اجلنائي40إحالة ) .د 

 . إحالة قضية واحدة إىل احملامي العام .ه 

 . ( قضايا إىل جملس التأديب األعلى4إحالة ) .و 
 

  -اجملالس التأديبية :

ملفَّ قضيٍة من اجملالس التأديبية املختلفة، بعد ( 00ورد إىل اإلدارة )-

وصدر حبق املتهمني فيها عقوباٍت تأديبيًة خمتلفة بني  أن مت الفصل فيها

"العزل من الوظيفة/احلرمان من الرتقية/اخلصم من املرتب/ اإلنذار/ 

اللوم" حيث متت دراسة القرارات الصادرة عن هذه اجملالس، واختذت بشأنها 
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ادرة حبق ذ العقوبات الصالالزمة إما بالطعن فيها، أو تنفياإلجراءات 

 . أو حفظها، وذلك حبسب األحوالمرتكبيها  

( موضوًعا، 00,بلغ عدد املواضيع املتداولة يف اإلدارة خالل الفرتة )-

( موضوًعا واردًة خالل 7,0معروضًة من السابق، و)ًعا ( موضو,04منها )

 -: التالية الفرتة واختذت بشأنها اإلجراءات

( موضوًعا متت دراستها، وعرضت على السيد رئيس اهليئة ,00) .أ 

 . ، وهي حتت االجراء وأعيدت لإلدارة لالعتماد

 . ( موضوعا منحت أرقام قضايا000) .ب 

( موضوعا أحيلت إىل فروع اهليئة لالستيفاء، واملعاجلة اإلدارية، 42) .ج 

 ، وفق االختصاص

 . ئب العام( موضوًعا متت إحالتها إىل النا07) .د 

 . ( موضوعات أحيلت إىل السيد وزير العدل,) .ه 

 . ( موضوعا أحيلت إىل النيابة العامة لالختصاص75) .و 

( موضوعا أحيلت إىل احملامني العامِّني، كلٌّ حَسَب اختصاصه 05) .ز 

 املكاني.

 . ( موضوعات مت حفظها4) .ح 

رة كانت هذه حصيلة عمل اإلدارة خالل الفرتة، مع التنويه إىل أن اإلدا     

م،  0220( لسنة 00رقم ) -تباشر اختصاصاتها وفقا ألحكام القانون 

وذلك من حيث التحقيق   وتعديالته  بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية

وما   يف القضايا املعروضة عليها، ومباشرة الدعوى اجلنائية أمام احملاكم

عن يف األحكام وإجراءات بالط ، ، وتبليغات للحضور يستلزم من استدعاءات

 الصادرة 

غرَي أن الظروف األمنية اليت مرت بالبالد حالت دون متكن  لبعض القضايا،

خالل النصف األول من  ، اإلدارة من ممارسة اختصاصاتها وفق املطلوب

 السنة.
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م، بشأن إنشاء هيئة الرقابة  ,700( لسنة 70رقم ) -وبصدور القانون 

ُأدخل تعديٌل على اختصاصات اإلدارة؛ حيث َقُصَر اختصاصها على  اإلدارية

التحقيق فيما يتعلق بالشق التأدييب فقط، دون الشق اجلنائي، ما ألزمها 

العكوَف على دراسة ملفات القضايا املعروضة واملتداولة لديها توطئًة 

 إلحالة ما يتعلق بالشق اجلنائي إىل النيابات املختصة .

 
  -: التسيب اإلداريظاهرة 

ة هيئة الرقابة اجلهات اخلاضعة لرقابيف تابعة حاالت التسيب اإلداري مب 

املالحظات تكشفت  ، يئات ومصاحل أجهزةه مؤسسات و من  اإلدارية ،

 -ة :التالي

 حركة  وضبُط ،عاملني بهاللأغلب اجلهات يف تابعة امل ماعدان

 .  حيال املخالفنينية اإلجراءات القانو واختاِذ حضورهم وانصرافهم

 سجالت يف  كافة العاملني بها أغلب تلك اجلهات بإدراج  مل  َتُقْم

 .  احلضور واالنصراف

  ( ،% 50بنسب ترتاوح بني ) ، بعض اجلهاتيف ارتفاع حاالت الغياب 

 . فيها %( من إمجالي العاملني20)
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